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PREFAﬁÆ LA EDIﬁIA ÎN LIMBA ROMÂNÆ

Revoluﬂie? La Vatican? Nu se poate crede. O instituﬂie politico –
religioasæ cum este Biserica romano-catolicæ cu aspiraﬂii cætre
infailibilitate, nu are nevoie de revoluﬂie. Totul trebuie sæ se desfæøoare
în armonie cu revelaﬂia divinæ. Øi totuøi… Revoluﬂie! La Vatican!
Care a fost procesul prin care creøtinismul a ajuns la situaﬂia pe care
o vedem astæzi? Cæci, desigur, a fost un proces îndelungat care a rezultat
în schimbæri esenﬂiale în învæﬂæturæ øi în practicæ. Au fost aceste schimbæri
necesare øi benefice? Au afectat ele credinﬂa datæ sfinﬂilor odatæ pentru
totdeauna?
Lucrarea de faﬂæ atrage atenﬂia asupra evoluﬂiei, tendinﬂelor de
reformare a Bisericii cu scopul de a o adapta la mentalitatea øi statutul
societæﬂii moderne, øi de ce nu, a celei post moderne. Sunt sesizate øi
analizate fenomenele øi cauzele lor în lumina istoriei laice øi a celei
sacre, precum øi din perspectiva profeﬂiei biblice, “la care bine facem sæ
luæm aminte”.
Træim un timp când “tot pæmântul se miræ dupæ… aceastæ putere
politico-religioasæ”, care va juca un rol precumpænitor în evenimentele
din viitorul apropiat al istoriei lumii. Profeﬂiile biblice care au aruncat
cu mult înainte lumina asupra evenimentelor de pe urmæ, sunt astæzi
situaﬂii de ordinea zilei. Lumea este astæzi pregætitæ cu grijæ, pentru cea
mai mare amægire din istoria universalæ. Înainte ca marile catastrofe
spirituale sæ se petreacæ, Dumnezeu avertizeazæ pe oameni prin cuvântul
profetic spre a-i salva.
ﬁin sæ menﬂionez cæ în Biserica romano-catolicæ sunt mulﬂi
credincioøi sinceri, care aspiræ dupæ cunoaøterea deplinæ a adeværului øi
care se roagæ pentru mai multæ luminæ øi ajutor de sus. Ei meritæ simpatia
øi aprecierea pentru preocupærile lor spirituale øi pentru dorinﬂa lor dupæ
creøtere în experienﬂa creøtinæ. Tuturor acestora li se va descoperi pe
cæile rânduite de Cer, calea pe care sæ o urmeze pentru a alcætui împreunæ
cu toﬂi cei care au luat aminte la invitaﬂia harului, Biserica lui Dumnezeu
din zilele de pe urmæ.
5

Lucrarea de faﬂæ aratæ prin fapte øi prin date istorice, dezvoltarea
acestei Biserici Mari, færæ sæ critice øi færæ sæ acuze. Ea se constituie ca
o consolare plinæ de dragoste pentru aceia care suferæ consecinﬂele acestui
proces nedorit. Este o consolare pentru credincioøii sinceri din toate
bisericile øi religiile care alcætuiesc turma cea micæ în aøteptarea
Împæræﬂiei lui Dumnezeu, prezisæ de Domnul Isus Hristos.

Nelu Dumitrescu
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INTRODUCERE

Trei revoluﬂii au zguduit Statele Bisericii în anii 1830,1848, 1870 øi
au condus în cele din urmæ la pierderea domniei de o mie de ani a
Imperiului papilor, pe care mulﬂi l-au considerat drept continuarea
Imperiului roman, din care Roma Imperialæ a devenit Roma creøtinæ.
Profeﬂii creøtine s-au împlinit cu ocazia acestei schimbæri istorice øi
revelaﬂiile lui Isus Hristos, ca cele din ultima carte a Noului Testament,
au prezis øi aceastæ desfæøurare turbulentæ.
Astæzi se adaugæ încæ un lucru: de la “Vatican II”, se produce la
temelie o revoluﬂie tæcutæ øi persistentæ, ca niciodatæ pânæ acum în istoria
catolicismului. Numeroøi laici au început, încurajaﬂi de preoﬂii lor, sæ
gândeascæ ei înøiøi. Ei au admis cæ eterna ezitare a papei nu avea altæ
explicaﬂie decât îndoiala... Între timp, au ajuns chiar øi ei la niøte
concluzii. Ei n-au voit sæ li se fure, prin interdicﬂii papale, fericirea
comuniunii conjugale din cæsætorie.
Încæ de la debutul anilor 1960, numeroase cupluri au început sæ-øi
punæ aceastæ problemæ. Este drept sæ laøi clerul în ignoranﬂa øi aroganﬂa
sa? Ignoranﬂæ privind numeroasele faﬂete ale sexualitæﬂii øi haosul copiilor
precum øi aroganﬂa care îi convinge cæ ignoranﬂa este cea mai bunæ
bazæ pentru a predica despre cæsætorie... O generaﬂie de cupluri s-a ridicat
asemeni unui fel de barieræ separatoare între catolicii de dinainte øi de
dupæ instituirea comisiei de controlare a naøterilor. Chiar øi clerul
conservator gândeøte cæ papa Paul poartæ “vina haosului survenit în
bisericæ”, scrie ecleziastul De Rosa. El øi-a abandonat preoﬂia, cum o
fac anual 5000 de preoﬂi catolici, dupæ cum semnaleazæ Congregaﬂia
Credinﬂei catolice numitæ odinioaræ INCHIZIﬁIA.
Fostul profesor de teologie catolicæ, Hans Kung, îøi descrie pærerea
despre dorinﬂele poporului bisericii:
“În ultima mea carte ‘Creøtinismul, caracter øi istorie’ (München
1995), am demonstrat foarte explicit: sistemul roman actual se
bazeazæ pe picioare de lut. Caracteristicile sale nu sunt biblice øi
7

s-au instalat, în esenﬂæ, numai în sec. al XI-lea, instaurând biserica
papalæ absolutistæ care se consideræ ‘mama’ tuturor bisericilor,
biserica legislativæ care vrea sæ controleze totul, biserica puternicæ
cu pretenﬂia sa de dominare a lumii øi biserica eclesiasticæ, în
care se interzice preoﬂilor cæsætoria øi femeilor ordinarea. Aceste
caracteristici ale sistemului roman nu sunt în mod real catolice,
ci sunt în contradicﬂie cu adeværata credinﬂæ a bisericii catolice.
Aø vrea sæ øtiu dacæ aceastæ bisericæ catolicæ ræmâne efectiv
catolicæ sau dacæ se va dezvolta spre o mare sectæ romanæ. (Wir
sind Kirche, Herder 1995, p. 190)”
Obiectul acestei cærﬂi nu priveøte numai revoluﬂia în Statul bisericæ,
nici revoluﬂia în familiile catolice ci, în mod esenﬂial, revoluﬂia dragostei
lui Dumnezeu în inimile øi în viaﬂa adeværaﬂilor credincioøi catolici în
faﬂa unei viitoare religii mondiale unificate. Aceasta va avea efect asupra
Vaticanului øi asupra bisericii mondiale. Însæøi aceastæ revoluﬂie a fost
prevestitæ pentru timpul nostru de cætre Isus Hristos în revelaﬂia Sa
(Apocalipsa). Tensiunile care næpædesc astæzi biserica, într-o perioadæ
de fræmântare, îl cuprind øi pe cititor øi îl aøeazæ în faﬂa unei decizii
valabile pânæ în veønicie.
Autorul, care a fost elev al unei øcoli monahale, studiind în universitæﬂi
catolice øi protestante øi profesor de teologie sistemicæ, scrie aceastæ
carte cu profundæ grijæ pentru toﬂi creøtinii adeværaﬂi. Ei vor trebui sæ fie
încurajaﬂi de perspectiva triumfului anunﬂat al unui nou fel de catolicism
reformat, care sæ-i aducæ înapoi, la izvoarele strævechi ale creøtinismului
pur al primilor creøtini.
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CAPITOLUL 1
LUPTA PENTRU CREDINﬁA ADEVÆRATÆ

Faﬂa tânærului cælugær din mænæstirea Augustinilor din Erfurt exprima
o preocupare profundæ, se poate spune chiar o amæræciune adâncæ. El se
spovedea în genunchi în faﬂa superiorului sæu monastic. Deodatæ, el se
eliberæ de povara care îi copleøea sufletul øi care nu îi læsa odihnæ nici
zi, nici noapte.
“Pæcatul meu, pærinte, pæcatul meu, greu øi de neiertat! Nu pot sæ-l
iubesc pe Dumnezeu, nu pot!”
Duhovnicul sæu, Vicarul General al Augustinilor, cunoøtea deja
problema de conøtiinﬂæ a tânærului sæu cælugær øi, cu multæ seriozitate øi
o afectuoasæ grijæ sufleteascæ, îl supuse unei cercetæri profunde cu ocazia
numeroaselor întrevederi. În acest caz, nu era vorba nici despre un exces
de pietate, nici despre un acces isteric, nici despre o depresie psihicæ.
Nu era vorba de aøa ceva.
Martin, astfel se numea tânærul cælugær, suportase o educaﬂie severæ
øi creøtinæ. El povesti chiar, într-o zi, cum crescuse alæturi de patru fraﬂi
øi patru surori.
“Înainte de toate, pærinﬂii mei erau foarte særaci. Tatæl meu era
miner care executa havaj într-o minæ øi mama mea cæra lemne cu
spinarea. Træiam în særæcie. Într-o zi, tata m-a lovit atât de tare
încât am fugit de el øi i-am purtat picæ pânæ când m-am obiønuit
din nou cu el. O datæ mama m-a bætut pentru o nucæ micæ încât
mi-a curs sânge. Ei erau convinøi cæ acﬂioneazæ cât mai bine
posibil.”
Deja la vârsta de patru ani øi jumætate el a fost trimis la øcoalæ unde
a trebuit sæ meargæ pe jos, zi de zi, timp de opt ani. Øi acolo educaﬂia era
foarte severæ. “În cursul dimineﬂii” povesteøte el, “am primit 15 lovituri
zdravene.” Mai târziu, la øcoala din catedrala episcopului, el se afla sub
influenﬂa grupærii “Brüder Von Gemeinsamen Leben”, (Fraﬂii vieﬂii
comune) un ordin foarte pios.
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Øi-a luat, cu strælucire, examenul de Magister la foarte reputata
Universitate din Erfurt øi a fost admis al doilea din 17 candidaﬂi. Colegii
sæi de studii îi dæduseræ porecla de “filozoful”, dar alæturi de formarea
sa umanistæ, el îøi începea studiile în fiecare dimineaﬂæ prin rugæciuni
sincere. Deviza sa era: “A te ruga cu atenﬂie echivaleazæ cu mai mult de
jumætate din studii.” Scopul studiilor sale: sæ devinæ doctor în drept.
Tatæl sæu îi cumpæræ cu un preﬂ mare cartea “Corpus juris”, cu privire la
dreptul roman. Apoi, un eveniment brusc provocæ o cotituræ în viaﬂa sa.
De douæ ori el væzuse moartea în faﬂæ. Într-o zi, cel mai bun prieten
al sæu a murit brutal, apoi el însuøi rænit la picior de un obiect ascuﬂit, a
fost gata sæ-øi piardæ tot sângele. Pe drumul de înapoiere, dupæ o vizitæ
la pærinﬂii sæi, fulgerul a cæzut foarte aproape de el, un al doilea fulger putea
sæ-l atingæ în orice clipæ. El o imploræ cu groazæ pe sfânta protectoare a
minerilor: “Ajutæ-mæ, dragæ Sfânta Ana! Vreau sæ devin cælugær!”
El øi-a ﬂinut fægæduinﬂa øi a intrat în ordinul Augustinilor. Era convins
cæ Dumnezeu îl chemase øi-l salvase de la moarte, aøa cum este scris în
cartea lui Iov:
“Am pæcætuit, am cælcat dreptatea, øi n-am fost pedepsit dupæ
faptele mele; Dumnezeu mi-a izbævit sufletul ca sæ nu intre în
groapæ øi viaﬂa mea vede lumina! Iatæ, acestea le face Dumnezeu,
de douæ ori, de trei ori, omului, ca sæ-i ridice sufletul din groapæ,
ca sæ-l lumineze cu lumina celor vii.” (Iov 33,27-30).
El øtia cæ fiecare om este chemat de Însuøi Dumnezeu, cel puﬂin de
douæ sau trei ori, ca sæ fie salvat pentru viaﬂa veønicæ. Tocmai fæcuse
aceastæ experienﬂæ øi era sigur de chemarea sa. Ordinul câøtigase cu el
un bun cælugær. El îøi descrie viaﬂa la mænæstire:
“Este adeværat, am fost un cælugær pios øi, pot s-o spun, am respectat
cu scrupulozitate regulile ordinului meu. Într-adevær, scria el mai târziu,
am fost un cælugær pios øi am urmat regulile ordinului meu mai sever
decât aø putea spune.
Dacæ vreodatæ un cælugær ar fi putut intra în cer prin cælugærie, cu
siguranﬂæ eu aø fi intrat acolo. Tovaræøii mei de mænæstire pot sæ depunæ
mærturie cæci... dacæ aceasta ar fi durat mai mult timp, m-aø fi dat morﬂii
prin privegheri, rugæciune, lecturæ øi alte lucræri.”1
1

(T. Bock, Ein Gang durch die Kirchengeschichte, München p. 71)
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În ciuda tuturor acestor lucruri, conøtiinﬂa sa nu-øi gæsea odihnæ. El a
luptat timp de opt ani pentru a gæsi acea pace interioaræ. Superiorul sæu
din ordin, dr. Johann von Staupitz, se ocupa pærinteøte de el. Martin,
protejatul sæu, îl cæuta, dupæ cum se exprima el deseori, pe “Dumnezeul
cel îndurætor.” El îl cæuta pe Dumnezeu Însuøi, era cu sinceritate în
cæutarea lui Dumnezeu. Poziﬂia centralæ a lui Dumnezeu diferenﬂiazæ
creøtinismul de toate celelalte religii.
În studiul sæu comparativ al religiilor, profesorul Niebergall cæuta
principiul fundamental al tuturor religiilor lumii. El a gæsit în religiile
naturale un interes predominant, adicæ protecﬂia contra puterilor malefice,
fericirea în aceastæ lume øi în cea viitoare. ﬁinta lor este satisfacerea
nevoilor egocentrice.
Într-un al doilea grup constituit din religii populare øi naﬂionale,
prioritatea nu este acordatæ bunæstærii personale, ci bunæstærii colective
a tribului, poporului, naﬂiunii. Statul øi religia constituie o Unitate
inseparabilæ. Fiecare individ credincios nu este pe lume decât pentru
comunitate øi interesele acesteia. Nevoile individuale trec pe planul doi.
În al treilea grup apar religiile Ræscumpærærii care promit oamenilor
eliberarea de pæcat øi de moarte, prin diferite mijloace. Aceasta constituie
interesul esenﬂial.
Creøtinismul, în puritatea øi în forma sa originalæ, nu aparﬂine nici
uneia din aceste trei grupe, deøi credinﬂa în Hristos ca Salvator este
punctul central. Totuøi, Hristos nu ne-a salvat ca sæ fim fericiﬂi pe acest
pæmânt øi pe cel viitor, ci pentru comuniunea cu El în dragostea Sa.
Astfel creøtinismul nu este o religie ci o comuniune de viaﬂæ cu o
persoanæ, cu Isus Hristos. În calitate de Creator, Salvator øi Autor al
sfârøitului lumii, El este dragostea veønicæ în Persoanæ.2
Martin se gæsea deci pe drumul cel bun, dar nu putea sæ gæseascæ
scopul. Dr. von Staupitz îi dædu sfatul cel bun de a citi Biblia ca øi
Cuvânt al lui Dumnezeu. El îøi ascultæ superiorul øi citi Biblia într-atât
încât a învæﬂat pe de rost Noul Testament în latinæ. Nici mæcar aceasta
nu l-a ajutat.

2

F. Niebergall, Welches ist die beste Religion? Halle 1905, p. 14-17)
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“Trebuie sæ-l priveøti cu atenﬂie pe omul care se numeøte Hristos!” a
fost urmætorul sfat al Directorului sæu de conøtiinﬂæ. Din punct de vedere
psihologic, a fost un sfat preﬂios, cæci acum Martin nu va mai trebui sæ
se ocupe de remuøcærile conøtiinﬂei sale, nici de el însuøi øi sæ se
concentreze asupra eului sæu, ci sæ priveascæ la Salvatorul sæu.
Øi totuøi sfatul Dr. von Staupitz conﬂinea în el secretul atotputerniciei
salværii.

CEL MAI PROFUND SECRET

Secretul unei transformæri interioare este miracolul absolut personal
pe care mulﬂi l-au træit. Povestirea unui tânær din împrejurimile Londrei
este foarte impresionantæ, tânær care, deøi fusese elev la seminar, în
timp întoarse spatele credinﬂei. Pærinﬂii sæi au fost foarte îndureraﬂi din
aceastæ cauzæ øi mama sa îi spuse într-o zi, între patru ochi:
“Charles, noi te-am învæﬂat Evanghelia øi am practicat-o în faﬂa ta.
Tu øtii care este miza. Iar dacæ acum mergi spre pieire, tu porﬂi în
întregime responsabilitatea.”
Charles a pus la inimæ aceste cuvinte; el nu voia sæ fie pierdut pentru
veønicie. Astfel el a mers la toate slujbele religioase øi a ascultat cu
atenﬂie predicile pentru a afla cum sæ ajungæ la pacea conøtiinﬂei sale
rænite.
Au trecut patru luni færæ ca Charles sæ-øi fi putut gæsi pacea interioaræ,
în ciuda numeroaselor predici ale unor pastori foarte cunoscuﬂi. Într-o
duminicæ dimineaﬂa, el a vrut sæ porneascæ la drum pentru a asculta un
pastor renumit, într-o bisericæ îndepærtatæ. Totuøi, zæpada cæzutæ în
timpul nopﬂii, îi bara drumul. Micuﬂa capelæ a unei comunitæﬂi protestante
se gæsea pe strada urmætoare, iar Charles s-a îndreptat într-acolo pentru
a asculta încæ o predicæ. Pe bæncile bisericii erau aøezaﬂi puﬂini ascultætori
øi un predicator laic era, la amvon. El predica pe baza textului din Isaia
45,22:
“Întoarceﬂi-væ la Mine øi veﬂi fi mântuiﬂi, voi care sunteﬂi la
marginile pæmântului! Cæci Eu sunt Dumnezeu øi nu existæ altul.”
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El descrise cum vederea este o capacitate atât de simplæ încât pânæ øi
copilaøii pot sæ vadæ. Cel care prin credinﬂæ priveøte la Isus, apoi Îl vede
murind pe cruce pentru pæcatele sale, acela este în aceeaøi clipæ salvat.
La sfârøit, el a cerut ascultætorilor sæi, prin cuvinte cælduroase øi
prieteneøti, sæ se lase salvaﬂi de la moarte, de Isus. Atunci, el îl privi
direct pe Charles øi îi spuse din înaltul amvonului:
“Tinere, pari preocupat, îﬂi lipseøte încæ pacea lui Isus. Înalﬂæ-ﬂi
privirea spre El! Vezi cum a murit pe cruce pentru pæcatele tale, cum a
luat asupra Lui toate greøelile tale øi te iartæ acum? Priveøte deci la El,
Dumnezeul Atotputernic! El te va salva cæci El a promis-o aici, în
Cuvântul Sæu!”
Pentru cæ a fost abordat atât de cælduros øi prietenos, Charles a fæcut
ceea ce îl sfætuise predicatorul. Prin credinﬂæ, el L-a contemplat pe Isus
pe cruce øi a crezut în iertarea pæcatelor sale de cætre Hristos. În aceeaøi
clipæ o pace minunatæ a pus stæpânire pe inima lui øi, în acelaøi timp,
siguranﬂa iertærii. O bucurie interioaræ nævalnicæ a pus stæpânire pe el øi,
inima lui a tresæltat øi a jubilat în tæcere.
Charles, numele sæu complet este Charles Haddon Spurgeon, a
devenit mai târziu predicator, da, el a devenit “prinﬂul predicatorilor.”
Cât despre tânærul cælugær augustin, Martin, sfatul superiorului sæu
din ordin nu i-a servit la mare lucru, pacea interioaræ ræmânea tot
îndepærtatæ de el. Între timp el a fost numit preot, dar lectura serviciului
divin, ascultarea confesiunilor øi acordarea de iertare a pæcatelor în
numele lui Dumnezeu, nu i-au ajutat sufletul chinuit.
Atunci Dr. von Staupitz a avut ideea sæ-l trimitæ în misiune la Roma,
în speranﬂa cæ acest pelerinaj îl va ajuta pe tânærul cælugær. Când acesta,
dupæ o lungæ cælætorie zæri în cele din urmæ Roma, “Oraøul etern”, s-a
aruncat cu veneraﬂie la pæmânt øi a strigat: “Fii salutatæ, Romæ Sfântæ!”
El a ræmas patru sæptæmâni la Roma, a fæcut o confesiune completæ,
un pelerinaj prin cele øapte biserici principale ale oraøului, a citit slujbe
religioase, a coborât în catacombe øi a mers în genunchi pe cele 27 de
trepte ale scærii lui Pilat. Precipitarea øi absenﬂa demnitæﬂii în
comportamentul preoﬂilor romani cu ocazia serviciului divin øi tot ceea
ce a mai putut sæ audæ, i-au provocat o decepﬂie amaræ. Desigur, aceasta
nu l-a rætæcit în credinﬂa sa, dar aceastæ pace atât de doritæ, eliberarea
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atât de speratæ din cumplita suferinﬂæ interioaræ, Luther nu le-a gæsit la
Roma.3
Doctorul von Staupitz a vrut sæ-l ajute susﬂinându-l sæ studieze
teologie øi dându-i titlu de doctor. El primise o catedræ în Øtiinﬂa Biblicæ
la Universitatea din Wittenberg.
Învæﬂarea øi predicarea trebuiau sæ-l ajute pe Martin Luther, dar toate
acestea nu l-au adus la scopul sperat. El s-a confesat pærintelui sæu
duhovnicesc: “Nu pot sæ-l iubesc pe Dumnezeu, nu pot! O, ce pæcat
greu øi de neiertat!”
Într-o zi, când era aøezat la biroul sæu din turnul mænæstirii
Augustinilor, el a citit Epistola cætre Romani, despre subiectul dreptæﬂii
lui Dumnezeu. El ura acest cuvânt, cæci se simﬂea incapabil sæ
împlineascæ neprihænirea pe care Dumnezeu o cere de la oameni. Gândul
cæ Dumnezeu cere mai mult decât suntem noi capabili sæ împlinim,
fæcea din El o fiinﬂæ imposibil de iubit. Atunci, a citit în Romani 3,28 cæ
Dumnezeu oferæ neprihænirea øi nu o cere. Dacæ ne încredem în El cæ
ne iubeøte într-atât încât El acceptæ mai degrabæ moartea decât sæ ne
piardæ prin moarte, consecinﬂæ a pæcatului, atunci El ne oferæ deplina
îndreptæﬂire în Hristos.
Dacæ credem cæ El ne iubeøte într-atât încât sæ-øi ofere viaﬂa pentru
noi, atunci aceastæ credinﬂæ este suficientæ pentru a ne salva. Noi ne
adresæm numai Lui pentru iertare, iar El ne iartæ imediat. Sola Fide,
numai prin credinﬂa în sacrificiul Sæu.
În clipa aceea, a fost ca øi cum niøte solzi i-au cæzut de pe ochi øi
frica s-a îndepærtat din inima sa atât de mult torturatæ. El îøi descrie
bucuria: “Mi s-a pærut cæ mæ næscusem din nou pe deplin øi cæ
pætrundeam pe uøi deschise în Paradis. Toatæ Biblia avea pentru mine o
altæ faﬂæ. Pe cât urâsem pânæ în prezent cuvântul ‘neprihænire’, pe atât
îmi devenea acum mai scump øi mai dulce. Dupæ aceea am citit în
scrierile Sfântului Augustin øi, contrar oricærei aøteptæri, am descoperit
cæ el explica în mod asemænætor neprihænirea.”4
Neprihænirea prin credinﬂæ, “Sola Fide”, numai prin credinﬂæ, a devenit
inima Reformei. Credinﬂa sau încrederea este baza dragostei, uøa inimii
3
4

(T. Bock, idem p. 73)
T. Bock, idem p. 77)
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lui Dumnezeu, care este El însuøi dragoste. Încæ din clipa în care omul
crede, el este legat de dragostea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt sædeøte
dragostea de Dumnezeu în inima credinciosului.5
Aceastæ dragoste divinæ seamænæ cu un templu care este sprijinit pe
patru coloane: încredere, libertate, respect øi comuniune. Dacæ o singuræ
coloanæ se præbuøeøte, templul se va nærui.

ÎNCREDERE

Încrederea se dezvoltæ pe baza adeværului øi a conformærii cu
realitatea, printr-o sinceritate øi o credinﬂæ færæ teamæ. Cinci realitæﬂi
dovedesc autenticitatea Bibliei, cæ ea este cu adeværat Cuvântul lui
Dumnezeu øi cæ meritæ încrederea noastræ totalæ øi nelimitatæ:
- originea Bibliei
- pæstrarea Bibliei
- influenﬂa Bibliei
- arheologia Bibliei
- profeﬂia Bibliei 6
Originea Bibliei este într-adevær un miracol. În ciuda diferiﬂilor scriitori,
epoci, locuri øi culturi, aceastæ carte formeazæ o unitate; un singur Autor
stæ în spatele fiecærui scriitor, ei au fost inspiraﬂi de însuøi Dumnezeu.
Pæstrarea sa este, de asemenea, un miracol. Nici o carte nu a fost
vreodatæ atât de sever øi de violent persecutatæ ca Biblia, nici atât de
combætutæ øi declaratæ moartæ. Ar trebui sæ o mai gæsim numai la muzeu
øi totuøi, de la un an la altul ea este best-seller-ul pieﬂei de cærﬂi, cititæ
astæzi în aproape 2000 de limbi, mai ales de tânæra generaﬂie. Acﬂiunea
Bibliei în istorie este atât de minunatæ încât milioane de oameni din
toate pærﬂile lumii au træit acelaøi lucru ca øi Martin Luther øi Charles
Spurgeon: transformarea interioaræ. Deseori, batjocoritorii au devenit
apærætorii ei øi criminali au devenit sfinﬂi; cei descurajaﬂi au gæsit un
nou elan de curaj, cei mâhniﬂi, consolarea pe care numai Dumnezeu
poate sæ o dea.
5
6

Romani 5,5)
M. Kobialka, Die Ausserirdischen- Biblel und Weltall, Heidelberg 1997.)
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Alæturi de acestea, cunoøtinﬂele øtiinﬂifice cele mai moderne se gæsesc
ascunse în paginile sale de mii de ani. Arheologia aratæ færæ cea mai
micæ îndoialæ, vârsta sa precum øi indicaﬂii istorice a cæror veridicitate
este irevocabilæ. Profeﬂiile sale s-au împlinit în mod curent în istorie în
decursul mileniilor, øi desemneazæ timpul nostru ca fiind semnul anunﬂat
al întoarcerii lui Isus. Profeﬂia a devenit istorie øi istoria a împlinit
profeﬂia. Speranﬂa creøtinului stæ, cu adeværat, pe baze solide øi sigure.
Este aproape de neînﬂeles cum acest Cuvânt de adevær, aøa cum Isus
îl desemneazæ în Ioan 17,17, a putut fi sustras creøtinilor mai mult de o
mie de ani, de cætre biserica Evului Mediu.
“În 1229, conciliul de la Toulouse emite o interdicﬂie formalæ pentru
laici de a nu poseda scrierile biblice în general øi cu atât mai puﬂin în
limba popularæ.”
Sinodul de la Beziers a reînnoit în 1233 aceastæ interdicﬂie øi a ordonat
în 1246 cæ laicii nu trebuiau sæ posede nici o carte teologicæ în latinæ øi
cæ nici ecleziaøtii, nici laicii nu trebuiau sæ posede din acestea în limba
popularæ. Conciliul de la Tarracona din 1234 interzice de asemenea
laicilor posesia cærﬂilor Vechiului øi Noului Testament în limba romanæ;
cel care poseda asemenea cærﬂi, trebuia ca în opt zile pornind de la
publicarea deciziei conciliului, sæ le înmâneze episcopului competent,
ca sæ fie arse. Arhiepiscopul Berthold Von Mainz interzice în 1486, sub
pedeapsa cu excomunicarea, tipærirea traducerilor germane ale cærﬂilor
Bibliei.”7
Conciliul din Trent interzice, la 24 martie 1564, lectura traducerii
catolice a Bibliei færæ autorizaﬂie scrisæ. Papa Clement al VIII-lea a
suprimat pur øi simplu aceste prescripﬂii de la index øi a ordonat cæ ori
care cititor al Bibliei italiene trebuia sæ suporte condamnarea la muncæ
silnicæ. La 8 iunie 1852, protestantul Francesco Madiai a fost condamnat
la Florenﬂa la patru ani øi opt luni de închisoare pentru cæ a citit øi a
ræspândit Biblia. Papa Clement al XI-lea în bula sa “Unigenitus” din 8
septembrie 1713, a blestemat lectura Bibliei, ca fiind un act fals, înøelætor,
scandalos øi periculos pentru public. Pius al VI-lea a condamnat în

7

Hermens/ Kohlschmidt/ Protestantisches Taschenbuch, Leipzig, 1905, p. 271
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“Auctorem Fidei” din 26 august 1749, lectura Bibliei ca pe o învæﬂæturæ
falsæ, smintitæ, ofensatoare pentru urechile pioase, infamæ pentru bisericæ.
În “Scrisoarea papalæ” din 26 iunie 1816 adresatæ Arhiepiscopului
de Gnesen, Pius al VII-lea calificæ Societæﬂile Biblice... “drept invenﬂia
cea mai vicleanæ øi drept o ciumæ care trebuia, pe cât posibil, eradicatæ.”
Leon al XII-lea, în enciclica solemnæ din 3 mai 1924, calificæ
Societæﬂile Biblice niøte “capcane periculoase.” Pius al VIII-lea numea
“o ciumæ, cea mai periculoasæ dintre toate contaminærile.” Grigore al
XVI-lea emite, la 8 mai 1884, propria sa enciclicæ contra Societæﬂilor
Biblice øi cere clericilor sæi sæ smulgæ Bibliile în limba popularæ din
mâinile credincioøilor.
Pius al IX-lea a ars 3000 de Nou Testamente øi a desemnat, în
“Syllabus” din 1864§4, perfidele societæﬂi biblice drept niøte “ciume”
øi precizeazæ: “ca o ciumæ contagioasæ øi periculoasæ.” 8
Deøi cu ocazia constituirii dogmatice a conciliului Vatican II
(1962-1965) referitor la revelaﬂia divinæ, a apærut o modificare
fundamentalæ a poziﬂiei bisericii romane privitor la Biblie
predicând “accesul la Sfintele Scripturi deschis celor care cred în
Hristos”, concluziile au arætat cæ în realitate, nimic nu s-a
schimbat
schimbat.
“Aceastæ deschidere cætre Biblie ræmâne un pretext pentru a
readuce la cuib pe fraﬂii încæ separaﬂi. Învæﬂætura globalæ aplicatæ
cu adeværat de puternica bisericæ romanæ se gæseøte din 1983 în
noul ‘drept canonic’ care instituie în acelaøi timp ‘dreptul divin
pentru toﬂi oamenii’ øi conﬂine ceea ce este fixat definitiv.” 9
Ceea ce s-a petrecut cu Sfintele Scripturi, s-a întâmplat øi cu învæﬂætura
neprihænirii prin credinﬂæ. Conciliul din Trent (1546-1563) declara:
“acela care afirmæ cæ pæcætosul este neprihænit numai prin credinﬂæ, sæ
fie blestemat!”
“Aceastæ condamnare este øi va fi încæ proclamatæ: ‘sæ fie
blestemat!’ Cel care afirmæ cæ neprihænirea lui Hristos este natura
neprihænirii noastre, sæ fie excomunicat!” (Nr. 10)
8
9

Idem p.275
A. øi D. Jansen, Appel für Morgen, Wuppertal IABC-Verlag, 1993, p. 50)
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Cel care afirmæ cæ oamenii ar fi neprihæniﬂi prin simpla luare în
consideraﬂie a neprihænirii lui Hristos, sæ fie excomunicat! (Nr.11)
Cel care afirmæ cæ, credinﬂa care îndreptæﬂeøte nu este nimic altceva
decât încrederea în mila divinæ care, prin voia lui Hristos, iartæ
pæcatele sau cæ numai aceastæ încredere este cea care ne aduce
iertarea, sæ fie excomunicat! (Nr. 12)
(Tezele sesiunilor urmætoare ale Conciliului, nr. 13, 14, 23 øi 32
spun acelaøi lucru). Pânæ astæzi, aceste realitæﬂi nu au fost
modificate øi nici retrase. Blestemaﬂi sæ fie øi cei care spun cæ
sunt siguri de eliberare øi de mântuirea lor.”10
Cum credinﬂa nu înseamnæ numai sæ consideri totul drept adevær, ci
o relaﬂie vie între douæ persoane, se recunoaøte aici, cu uøurinﬂæ, cæ
biserica se interpune între douæ persoane, între Hristos øi credincios.
Natura øi expresia acestei relaﬂii este dragostea care umple inima
credinciosului, prin Duhul Sfânt. Dacæ biserica se amestecæ în aceastæ
relaﬂie, ea se opune acﬂiunii Duhului Sfânt.
Originea acestui comportament, contrar voinﬂei lui Dumnezeu, se
gæseøte în timpul cezaro-papismului, când împæraﬂii romani erau, în
acelaøi timp, pærinﬂi sau papi ai bisericilor. Timp de 200 de ani, ei au
dominat în mod absolut asupra vieﬂii, conøtiinﬂei øi credinﬂei fiecærui
individ.
Acum, la începutul mileniului III, comisia colectivului ecumenic
încearcæ sæ niveleze doctrina Reformei despre neprihænirea prin credinﬂæ,
astfel încât sæ nu mai existe diferenﬂæ între concepﬂia catolicæ øi cea
protestantæ.
În ciuda problemelor teologice nerezolvate, comisia se adreseazæ
bisericii catolice øi totalitæﬂii bisericilor protestante, cerându-le “sæ spunæ,
în mod obligatoriu, cæ acele condamnæri din sec. al XVI-lea nu-l mai
privesc pe partenerul de astæzi, în mæsura în care învæﬂæturile sale nu
mai sunt determinate de greøeala care trebuia respinsæ de aceste
condamnæri.”

10
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“Spre surprinderea tuturor celor care sunt interesaﬂi de o clarificare
limpede a diferenﬂelor teologice, se poate auzi astæzi din toate
pærﬂile cæ bisericile protestante øi biserica catolicæ au ajuns la
unanimitate în privinﬂa preceptului neprihænirii, cæ ‘luterani øi
catolici, de acum înainte sunt capabili sæ apere øi sæ articuleze o
înﬂelegere comunæ în problema preceptului neprihænirii’.”11
În declaraﬂia comunæ despre preceptul neprihænirii, uniunea mondialæ
luteranæ øi Vaticanul au ajuns la un “compromis ecumenic” în care ei
au formulat cæ “omul pæcætos capætæ mântuirea veønicæ numai prin harul
lui Dumnezeu.” De partea catolicæ, poziﬂia a ræmas solidæ ca o stâncæ øi
færæ cel mai mic compromis: “harul lui Dumnezeu îl face pe om capabil
sæ se decidæ pentru bine. Dovezile sunt credinﬂa øi faptele plæcute lui
Dumnezeu. Nu existæ siguranﬂa mântuirii. Este necesaræ purificarea
pæcætosului în Purgatoriu.”
Pentru protestanﬂi, dimpotrivæ, adeværul constant era: “cel care træieøte
în siguranﬂa mântuirii, adicæ în credinﬂa fermæ în iertarea totalæ prin
harul lui Dumnezeu, va merge în cer. Faptele bune nu sunt o condiﬂie, ci
dovedesc credinﬂa. Purgatoriul este necunoscut.”
Declaraﬂia comunæ pune accentul pe har, “Sola gratia”, numai prin
har omul va fi salvat. Aceasta este cel mai mic numitor comun. Aceastæ
declaraﬂie comunæ trebuia sæ fie acceptatæ de sinoadele naﬂionale
printr-un vot, la 1 mai 1998. Efectiv, aproape toate bisericile naﬂionale
øi-au dat consimﬂæmântul. “Alianﬂa mondialæ luteranæ” reprezintæ, cu
cele 122 de biserici membre, 42,2 milioane de luterani. 91,8% dintre ei
au aprobat declaraﬂia comunæ cu biserica romano-catolicæ despre
preceptul neprihænirii.
Unii resimt aceasta ca “o trædare faﬂæ de Luther” øi ca sfârøitul
Reformei. Un grup de 148 de profesori de teologie protestantæ au întocmit
un protest. Thomas Kauffmann, istoric ecleziast din München calificæ
sinodul protestant bavarez drept “sinod mincinos”. Este o rætæcire
incredibilæ øi o crizæ de inteligenﬂæ teologicæ, o iluzie de mare importanﬂæ,
a deplâns teologul protestant Theodore Eberhard Jüngel din Tübingen.
Profesorul dr. J. U. Dalferth din Zürich întreabæ:
11
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“De ce trebuie sæ fie tulburat propriul sæu discernæmânt teologic
de cætre retorica mileniului papei? Restricﬂiile din ‘Tridentinums’
(Conciliul din Trent al contrareformei catolice, 1546 - 1563) au
mereu o valoare categoricæ în biserica catolicæ. Bisericile
protestante ar trebui sæ fie abandonate, din punct de vedere
teologic, de cætre toﬂi oamenii ei înzestraﬂi cu inteligenﬂæ
superioaræ, dacæ ele ar accepta cæ un consimﬂæmânt este un pas
decisiv pentru a depæøi divizarea bisericilor, care lasæ neclar
tocmai ceea ce le priveøte, nu din plæcerea contradicﬂiei, ci din
conøtiinﬂæ moralæ pentru Cuvântul de neschimbat al lui Dumnezeu,
despre care este vorba, încæ de la început.”
Dupæ pærerea preøedintelui Uniunii mondiale luterane, episcopul
Christian Krause (Braunschweig), semnarea solemnæ ar putea avea loc
la Augsburg sau la Roma. Cu aceeaøi ocazie, el propune ca în ziua
semnærii solemne, comunitæﬂile protestante øi catolice sæ celebreze în
comun un serviciu divin. Contra-Reforma Romei se terminæ victorios.12
Dimpotrivæ, un purtætor de cuvânt al conferinﬂei episcopale catolice
a væzut în acest protest al teologilor protestanﬂi “o dureroasæ presupunere
ræuvoitoare, o greøealæ de neînﬂeles” øi episcopul protestant A. D. Ulrich
Wilckes l-a susﬂinut øi a descris protestul ca pe “o incredibilæ josnicie.”
Dar, cele douæ pærﬂi, vor sæ ignore faptul cæ numai 43% din protestanﬂi
øi 56% dintre catolici mai cred cu adeværat în viaﬂa veønicæ. 13
Dar ceea ce majoritatea teologilor nu øtiu este cæ, atât catolicii cât øi
protestanﬂii sunt de acord, de câtva timp, în problema neprihænirii.
Au fost chestionaﬂi creøtini protestanﬂi care frecventeazæ încæ biserica
în mod regulat, cu privire la credinﬂa lor în neprihænirea prin Hristos, care
ne este acordatæ numai prin har, færæ mijlocirea noastræ, privindu-l pe Domnul
murind pentru noi. Dupæ anchete ample, s-a constatat cu groazæ cæ:
“Credinﬂa vie, în sânul comunitæﬂii, nu mai existæ pur øi simplu.
Da, aceastæ dogmæ nu este nici mæcar cunoscutæ pe numele sæu
de cætre majoritatea membrilor comunitæﬂii. Dupæ propria lor
convingere, ei gândesc, în general, mai degrabæ în maniera
medievalæ romano-catolicæ, decât în cea protestantæ. Ceea ce este
12
13
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øi mai important este cæ creøtinii serioøi nu cunosc noﬂiunea
pæcatului, nici bucuria mântuirii. Pentru un teolog luteran, este la
fel de tulburætor cæ neprihænirea numai prin har, a devenit în
bisericile actuale, o noﬂiune complet uitatæ øi, cel mai des,
necunoscutæ. La drept vorbind, acest aspect este necunoscut
teologiei.”14
Celælalt grup de teologi pare sæ fie de acord cu aceastæ situaﬂie øi
acceptæ conformarea cu învæﬂætura catolicæ:
“Preøedintele E.K.D. (Biserica protestantæ germanæ), ales la 5
noiembrie 1997, remarcæ încæ de la plecare: Biserica ræmâne
multiplæ. Ea trebuie sæ facæ dovadæ de deschidere... Cred cæ în
secolul urmætor, oamenii nu ne vor mai cere spovedania
(confesiunea)... În calitate de biserici, trebuie sæ lucræm
împreunæ.” 15
Aceastæ credinﬂæ adeværatæ în neprihænirea numai prin Hristos, nu se
mai gæseøte decât în comunitæﬂile mici. Astfel, în zilele noastre se împlineøte
profeﬂia lui Hristos care, înainte de a doua Sa venire, nu se aøteaptæ sæ mai
gæseascæ credinﬂæ pe pæmânt.16 De asemenea, El spune dinainte, în
Apocalipsa, cæ va ræmâne o micæ turmæ mondialæ de credincioøi fermi,
“cei care pæzesc poruncile lui Dumnezeu øi au mærturia lui Isus.”17

LIBERTATE

Fericirea unei tinere familii din Cartagina pærea a fi perfectæ. Ea,
Perpetua, era frumoasæ, descindea dintr-o familie nobilæ øi soﬂul sæu,
Marcellus, ofiﬂer roman, o iubea din toatæ inima. Fericirea le-a fost
încununatæ cu un fiu, pe care pærinﬂii l-au iubit din tot sufletul. Dar
acum nori întunecaﬂi se adunau deasupra acestui cæmin. Perpetua, a
întâlnit creøtinismul. Dragostea pentru Isus i-a umplut inima. Soﬂul ei
nu avea nimic de obiectat împotriva noii sale credinﬂe, cæci ea îl iubea
14
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acum mai intens decât înainte. Totuøi cultul împæratului, religia de stat,
s-a interpus între cei doi soﬂi.
Împæratul nu era numai monarhul suprem al statului sæu, ci în acelaøi
timp fiul zeului soare, Mythras, pe pæmânt, SOL INVICTUS - soarele
de neînvins. El era în acelaøi timp locﬂiitorul lui Dumnezeu, PONTIFEX
MAXIMUS - adicæ marele preot sau, reprodus textual, supremul
intermediar între Dumnezeu øi oameni. În templu se gæsea statuia sa în
faﬂa cæreia se ofereau jertfe. Un cetæﬂean roman nu-l servea pe împærat
numai în calitate de suveran al lumii, ci øi în calitate de Dumnezeu.
Unul færæ celælalt nu era posibil. Statul øi religia erau una. Cel care nu
aducea omagiu împæratului în calitate de Dumnezeu devenea astfel un
criminal contra statului, ofensând majestatea împæratului. Asupra acestui
punct, regula era pedeapsa cu moartea. Noﬂiunea de libertate religioasæ
sau libertate de conøtiinﬂæ era complet stræinæ. Perpetua nu putea sæ-L
recunoascæ decât pe Hristos drept Fiu al lui Dumnezeu, Creator øi
Salvator al lumii, care avea sæ revinæ în curând pentru a desfiinﬂa orice
stæpânire pæmânteascæ øi pentru a-øi instaura împæræﬂia veønicæ. Din punct
de vedere al legii romane, ea era pasibilæ de pedeapsa cu moartea. Ea a
fost acuzatæ ca uzurpatoare, ræzvrætitæ contra statului, cæci statul trebuia
sæ ræmânæ veønic, Roma eternæ - Roma este eternæ! Dar ea credea cæ
Hristos avea sæ vinæ øi sæ desfiinﬂeze orice stæpânire pæmânteascæ,
inclusiv sæ-l dea jos pe împærat de pe tronul sæu. Prin noua sa religie, ea
se numæra printre criminalii statului; era o teroristæ.
În anul 202, împæratul Septimius Severus, printr-un edict, ameninﬂase
cu pedeapsa convertirea la creøtinism. Ea se numæra acum printre
victimele lui. Dar o scæpare mai era încæ posibilæ.
Guvernatorul Hilarianus era o rudæ a sa øi a vrut sæ o salveze. Ea a
fost adusæ la templu øi condusæ în faﬂa statuii împæratului. Avea nevoie
numai sæ ia câteva boabe de tæmâie øi sæ le împræøtie în flæcærile
sacrificiului pentru a aræta cæ îl adora pe împærat ca pe domnul sæu øi nu
pe Hristos.
Hilarianus îi destæinuise cæ nu toatæ lumea lua în serios aceastæ
adorare a împæratului. A oferi tæmâie nu ar fi deci decât o formalitate,
neîmpiedicând-o sæ ræmânæ fidelæ convingerii ei intime. Este vorba aici,
în mod legitim, de RESERVATIO MENTALIS, de o restricﬂie
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spiritualæ. În caz de pericol de moarte, acest act este singura soluﬂie de
supravieﬂuire, øi la urma urmei viaﬂa valoreazæ mai mult decât religia.
Dar Perpetua nu avea nici un interes pentru acest artificiu avocæﬂesc.
Ea l-a întrebat pe Hilarianus: “Sunt cæsætoritæ cu Marcellus, da sau nu?”
“Dar, bineînﬂeles” ræspunse el.
“Ce ar spune acum Marcellus dacæ aø merge într-o casæ de prostituﬂie
øi m-aø preface cæ mæ ofer, n-ar fi el îngrozit øi tot oraøul n-ar spune cæ
Perpetua este o prostituatæ?”
Hilarianus a fost puﬂin enervat de aceastæ comparaﬂie, dar a înﬂeles.
Ea Îl iubea pe Hristos, Dumnezeul ei øi nu voia, nici mæcar prefæcându-se,
sæ aducæ jertfæ unui alt dumnezeu. Subit, îi veni o idee. Mai putea sæ-i
întindæ o capcanæ prin dragostea pe care ea o avea pentru soﬂul ei. El i-a
fæcut semn lui Marcellus care era alæturi de ea, cu ochii în lacrimi øi cu
bæieﬂelul ei în braﬂe, întinzându-øi braﬂele spre mama sa.
“Numeøti asta dragoste, dacæ îﬂi abandonezi soﬂul øi copilul? Care
este religia care poate cere ceva atât de inuman?”
Perpetua øovæi o clipæ. Micuﬂul o chema, soﬂul o implora din privire,
Hilarianus i-a întins mica lopatæ cu tæmâie. Mâna sa tremura, dar n-a
putut sæ apuce lopata.
Un gând nu o pæræsea: aø vrea sæ fiu în împæræﬂia veønicæ a lui
Dumnezeu, împreunæ cu soﬂul øi copilul meu. Dacæ îl voi renega acum
pe Domnul meu, Marcellus va gândi cæ øi creøtinismul este la fel de
slab ca øi cultul împæratului øi el nu va deveni niciodatæ creøtin. Dar
dacæ acum voi ræmâne hotærâtæ, eu voi fi pentru el øi, mai târziu pentru
fiul nostru, un exemplu în Isus Hristos. Hotærârea sa a fost irevocabilæ.
Ea s-a îndreptat, a ridicat capul øi l-a fixat drept în ochi pe Hilarianus:
“Nu, nu, nu pot. Îmi vrei binele, dragæ Hilarianus, dar nu pot sæ mint.”
A fost dusæ în închisoare øi nu øi-a mai væzut niciodatæ nici soﬂul,
nici fiul. Dar în temniﬂæ, ea a aflat cæ soﬂul sæu øi alﬂi doi ofiﬂeri deveniseræ
creøtini. Drept pedeapsæ, guvernatorul i-a aruncat în arenæ, ca hranæ
pentru animalele sælbatice.
Norodul s-a bucurat cu o plæcere bestialæ de groaza victimelor.
Tremurând øi adânc îndureratæ, Perpetua a fost întæritæ când a auzit
întrebarea: Ce este religia aceasta care îøi gæseøte satisfacﬂie în uciderile
sângeroase? Încrederea sa în Hristos a devenit cu atât mai puternicæ øi a
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trebuit sæ o plæteascæ cu moartea prin decapitare. Dar ea a murit
victorioasæ, într-o libertate regalæ care nu poate fi învinsæ nici mæcar de
mormânt. Era numai una dintre milioanele de creøtini care au murit
pentru Hristos în timpul persecuﬂiei împæraﬂilor romani, în cursul
primelor trei secole.
De ce Dumnezeu a permis toate acestea, El care are toatæ puterea în
ceruri øi pe pæmânt? Mulﬂi martiri øi mulﬂi romani øi-au pus aceastæ
întrebare. Totuøi, creøtinii øtiau cæ Hristos avea sæ revinæ în curând øi cæ
va aøeza toﬂi oamenii, morﬂi sau vii, în faﬂa tribunalului Sæu. Dar pânæ în
ziua încheierii socotelilor, fiecare are libertatea sæ facæ bine sau ræu.
Hristos a dat libertate fiecærui om øi nu putea øi nu voia sæ ia înapoi
acest dar, pentru cæ El iubeøte pe fiecare om.
“Dragostea nu poate sæ creascæ decât în solul libertæﬂii øi al liberei
voinﬂe, nu existæ o dragoste forﬂatæ. Orice acﬂiune antreneazæ o
reacﬂie, o rezistenﬂæ interioaræ sau pe faﬂæ. Oprimarea øi
inferioritatea provoacæ frica, dar Sfânta Scripturæ spune: ‘În
dragoste nu este fricæ, ci dragostea desævârøitæ izgoneøte frica,
pentru cæ frica presupune pedeapsa øi cel care se teme nu este
desævârøit în dragoste... Dumnezeu este dragoste; øi cel care
ræmâne în dragoste, ræmâne în Dumnezeu øi Dumnezeu ræmâne
în el. Prin aceasta dragostea este desævârøitæ în noi ca sæ avem
deplinæ încredere în ziua judecæﬂii. Cum este El, aøa suntem øi
noi în lumea aceasta’”. 18
Dragostea uneøte douæ persoane, o a treia persoanæ sau o instituﬂie
nu trebuie sæ se amestece în aceastæ relaﬂie, færæ a pune în pericol sau
chiar a distruge dragostea. Într-un anume fel, douæ fiinﬂe care se iubesc
formeazæ o unitate în douæ pærﬂi. “Cum este El (Dumnezeu), aøa suntem
øi noi în aceastæ lume.”19 În lumea superioaræ, lumea transcendentæ,
Dumnezeu, este de o mæreﬂie inaccesibilæ, maiestuoasæ, de neînﬂeles øi
de necuprins. Dar în aceastæ lume, în imanenﬂæ, Dumnezeu se întâlneøte
cu noi, la acelaøi nivel. El ne-a creat dupæ asemænarea Sa, un chip care
Îi este asemænætor. Aceastæ relativæ asemænare a omului cu Dumnezeu
18
19

1Ioan 4,16-18
Genesa 1,26.27
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în dragoste, îl face liber øi independent de oricare altæ fiinﬂæ omeneascæ
de pe acest pæmânt.
Dr. Martin Luther, profesor de teologie catolicæ, exprima clar aceastæ
idee în lucrarea sa “Von der Freiheit der Christenmenschen” (Libertatea
omului creøtin):
“Prin credinﬂæ, creøtinul este liber de toate lucrurile øi nu este
supus nimænui.
Creøtinul este un servitor supus tuturor lucrurilor prin dragoste øi supus fiecæruia.”20
În calitate de nou “PONTIFEX MAXIMUS”, papa a reluat titlurile,
poziﬂia, tronul, puterea øi religia de stat øi refuzul libertæﬂii religioase.
Libertatea de conøtiinﬂæ este chiar blestematæ ca fiind rætæcire.
Libertatea religioasæ a fost respinsæ în cuvinte clare prin
“Syllabus” din 1864, paragrafele 15-18 menﬂinând astfel fraza
din bula lui Grigore al XVI-lea din 5 august 1832: “Din acest
izvor dezgustætor al indiferenﬂei provine opinia nesæbuitæ øi
eronatæ sau, mai degrabæ nebunia (deliramentum) cæ fiecare
trebuie sæ se bucure de libertatea de conøtiinﬂæ. Aceastæ greøealæ
foarte periculoasæ pregæteøte drumul libertæﬂii opiniilor care se
instaleazæ în domeniile bisericii øi ale statului øi despre care unii
afirmæ, în culmea neruøinærii, cæ va fi de mare folos pentru
bisericæ.” 21
Impresia generalæ care se desprindea era urmætoarea: “Ceea ce Roma
nu vrea sæ suporte este libertatea, sub orice formæ ar fi ea.”22
Pentru a-i câøtiga pe fraﬂii separaﬂi, Vaticanul se adapteazæ astæzi
tendinﬂelor unei libertæﬂi religioase. Cu ocazia celui de al IV-lea congres
mondial pentru libertate religioasæ din 22-26 iunie 1997 de la Rio de
Janeiro, a fost væzut dr. M. R. Minnerth participând în calitate de diplomat
al Sfântului Scaun. Cu ocazia conferinﬂei catolice romane pentru dreptul
eclezial, din 27-29 noiembrie 1997 de la Weingarten, un orator protestant
a fost invitat pentru a vorbi despre libertatea religioasæ. Papa însuøi se
arætæ foarte deschis în problema libertæﬂii de conøtiinﬂæ. În acelaøi timp,
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el s-a pregætit sæ se aøeze în fruntea unei noi ordini economice mondiale.
Dacæ decretele de condamnare a libertæﬂii religioase ale papilor
precedenﬂi nu vor fi abrogate pe viitor, atunci trebuie sæ aøteptæm de la
noua ordine economicæ mondialæ, o nouæ alienare a libertæﬂii de conøtiinﬂæ
øi, în mod deosebit, pentru minoritæﬂi.
Ioan Paul al II-lea insistæ în mod deosebit asupra faptului cæ oamenii
nu pot spera la un sistem politic mondial viabil, decât dacæ øi-l construiesc
pe baza creøtinismului catolic roman.23
Dr. Malachi Martin, profesor la Universitatea papalæ din Roma, îl
descrie pe papa Ioan Paul al II-lea, “ca øef al Noii Ordini Mondiale.” 24
În aceastæ renaøtere a Imperiului Roman, în calitate de Imperium
Mundi - un Guvern mondial, Roma se aflæ în frunte, nu sub forma Romei
imperiale, ci în calitate de creøtinæ. Øi, cum era cazul în acea vreme,
libertatea de conøtiinﬂæ nu mai exista. Færæ libertate nu va mai exista
dragoste øi exact aceasta a anunﬂat Isus în rostirea Sa despre ultimele
evenimente ale lumii.25 Procesul prin care se va ajunge la suprimarea
funestæ a libertæﬂii omului, va fi tratat în capitolul urmætor. Sæ examinæm,
mai întâi, a treia coloanæ a dragostei.

PREﬁUIRE

“Onisim”, însemnând în greacæ “cel folositor”, era un om în afara
legii, un sclav færæ importanﬂæ în casa lui Filimon, un om bogat din
oraøul Colosse în Asia micæ. Stæpânul sæu aparﬂinea sectei creøtinilor,
care, în acea vreme, nu era încæ persecutatæ pentru înaltæ trædare de
cætre împæraﬂii creøtini.
De fapt, stæpânul sæu îl trata în mod corect øi amabil, ca pe un servitor,
dar el era totuøi un sclav cumpærat, ca un animal, de la piaﬂa de sclavi.
Onisim a profitat de prima ocazie pentru a fugi. El mergea noaptea
cætre ﬂærm, iar în timpul zilei dormea în desiøurile pædurilor. În cele din
urmæ a ajuns în marele port Efes, unde a reuøit sæ se angajeze ca marinar
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pe unul din numeroasele vapoare. Dupæ ce a bræzdat în toate sensurile
Mediterana, cu nenumæratele sale porturi øi oraøe comerciale, el a ajuns
la Ostia, port al Romei. Vaporul a ræmas acolo pe timpul iernii iar
marinarii au fost concediaﬂi.
A încercat sæ-øi gæseascæ de lucru la Roma øi a muncit ca fabricant
de vele la bogatul proprietar al unui øantier naval. Nimeni nu øtia cæ el
era un sclav fugit.
Era mirat cæ patronul sæu face parte din rândul creøtinilor. În casa sa
se ﬂineau cu regularitate aøa zise studii biblice, la care foarte prieteneøte,
a fost øi el invitat. Vorbitorul era un anume Pavel din Tars, care nu avea
dreptul sæ pæræseascæ Roma, cæci trebuia sæ comparæ în faﬂa tribunalului
împæratului, lucru pe care-l ceruse din cauza credinﬂei sale. El øi-a convins
ascultætorii prin elocvenﬂa øi entuziasmul sæu. Era un om care cælætorise
mult, øi cunoøtea chiar øi oraøul Colosse, de unde venea Onisim, lucru
pe care, acesta din urmæ nu i-l spusese. Pavel a vorbit øi despre
comunitatea creøtinæ din Colosse øi despre un colaborator de-al sæu,
amabil, pe nume Filimon. Onisim s-a simﬂit ca fulgerat; era stæpânul
sæu de la care fugise. Dar, n-a læsat sæ se vadæ nimic.
Comportarea amabilæ øi binevoitoare a acestor creøtini i-a plæcut øi
el a vrut sæ øtie mai mult despre Dumnezeul lor. În câteva luni, Onisim
a ajuns un creøtin convins. A fost botezat øi a devenit membru al bisericii
creøtine din Roma. Atunci el nu mai putea sæ mintæ øi îi povesti lui
Pavel toatæ viaﬂa sa. Acesta n-a fost mai puﬂin surprins de faptul cæ el îi
aparﬂinea prietenului sæu Filimon, din Colosse. “Tu nu mai eøti acum
sclav, Onisim. Prin Isus Hristos, ai devenit fratele fostului tæu stæpân.
Totuøi, el a plætit un preﬂ pentru tine, tu eøti proprietatea sa legitimæ,
numai el te poate elibera.”
Onisim a hotærât sæ meargæ la fostul sæu stæpân pentru a-i cere
dezrobirea. Pavel i-a înmânat o scrisoare ale cærei rânduri au un renume
universal:
“Te rog pentru copilul meu... Onisim, care altædatæ ﬂi-a fost
nefolositor, dar care acum ne este folositor øi mie øi ﬂie. ﬂi-l trimit
înapoi pe el, inima mea. Aø dori sæ-l reﬂin la mine, ca sæ-mi
slujeascæ în locul tæu, cât sunt în lanﬂuri pentru Evanghelie. Totuøi,
n-am vrut sæ fac nimic færæ învoirea ta, pentru cæ binele pe care
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mi-l faci, sæ nu fie silit, ci de bunæ voie. Poate cæ el a fost despærﬂit
de tine, pentru o vreme, ca tu sæ-l ai pentru veønicie, dar nu ca pe
un sclav, ci mai presus decât un sclav, ca pe un frate preaiubit,
mai ales de mine, øi cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie
în Domnul. Dacæ mæ socoteøti prieten, primeøte-l ca pe mine însumi.
Øi dacæ ﬂi-a greøit cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.”26
Sclavul dispreﬂuit a devenit un prieten apreciat øi un frate. Evanghelia
dæ omului o mæsuræ mare de stimæ øi de egalitate, într-atât încât lui Isus
Hristos nu-I este ruøine sæ ne numeascæ fraﬂi, fraﬂi ai Domnului nostru
Isus Hristos.27
În prezent nu mai existæ nici laic, nici preot, ei toﬂi sunt fraﬂi ai
Domnului Isus øi fiecare este preot cu Hristos, care, El singur este Marele
Preot. Aøa cum este scris în Sfintele Scripturi.28 Ceea ce a spus Dumnezeu
lui Israel este valabil pentru fiecare credincios:
“Nu te teme de nimic, cæci Eu te izbævesc, te chem pe nume: eøti
al Meu… pentru cæ ai preﬂ în ochii Mei, pentru cæ eøti preﬂuit øi
te iubesc” 29
Dumnezeu consideræ fiecare fiinﬂæ omeneascæ atât de unicæ, mæreaﬂæ
øi preﬂioasæ, încât Isus Hristos ar vrea sæ o aibæ pentru El în veønicie. El
preferæ sæ-øi dea propria viaﬂæ ca jertfæ, mai degrabæ decât sæ-l piardæ pe
omul atât de iubit, prin moartea drept consecinﬂæ a pæcatului:
“Dar tu M-ai chinuit cu pæcatele tale, M-ai obosit cu nelegiuirile
tale. Eu, Eu îﬂi øterg færædelegile pentru Mine, øi nu-Mi voi mai
aduce aminte de pæcatele tale. Eu îﬂi øterg færædelegile ca un nor
øi pæcatele ca o ceaﬂæ; întoarce-te la Mine, cæci Eu te-am
ræscumpærat.”30
Un alt aspect determinant este încæ de luat în calcul, în considerarea
valorii fiecærei fiinﬂe umane: Domnul Isus Hristos este nu numai
Creatorul ci øi Susﬂinætorul lumii øi al fiecærei fiinﬂe omeneøti, potrivit
Sfintelor Scripturi:
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“El, care dæ tuturor viaﬂa, suflarea øi toate lucrurile.” (Fapte 17,25)
“El care susﬂine toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui.” (Evrei 1,3)
“El este mai înainte de toate lucrurile øi toate se ﬂin prin El.” (Coloseni
1,17)
“În El era viaﬂa, øi viaﬂa era lumina oamenilor.” (Ioan 1,4)
De aceea, Isus a mai spus: “... ori de câte ori aﬂi fæcut aceste lucruri
unuia din aceøti foarte neînsemnaﬂi fraﬂi ai Mei, Mie mi le-aﬂi fæcut.”
(Matei 25,40)
Fiecare om este proprietatea personalæ a lui Isus Hristos, El îl
preﬂuieøte pe fiecare om atât încât nu-l obligæ niciodatæ, nici nu-l forﬂeazæ
ci îi lasæ libertatea, responsabilitatea øi aprecierea. Aceastæ înaltæ
consideraﬂie este o parte a dragostei Sale øi fundamentul acesteia. Nu
existæ dragoste færæ respectarea personalitæﬂii celuilalt. Desconsiderarea,
dispreﬂul øi chiar lipsa de stimæ sunt moartea dragostei.
Din acest punct de vedere, târgul de sclavi, persecuﬂia ereticilor,
procesul vræjitoarelor, torturile, persecutarea evreilor, Inchiziﬂia,
Cruciadele øi ræzboaiele papilor sunt tot atâtea lovituri directe contra
Domnului Isus Hristos. La fel, distincﬂia între clerici øi laici, ierarhia øi
poporul bisericii, ca øi celibatul øi discriminarea femeilor se ridicæ
împotriva lui Hristos Însuøi. Originea acestui dispreﬂ faﬂæ de om vine,
de asemenea, din epoca romanilor øi constituie o moøtenire dæunætoare
a cezarilor. Este cauza tuturor problemelor care ameninﬂæ sæ arunce lumea
noastræ în haos.
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COMUNIUNE

Cea mai frumoasæ perioadæ din viaﬂa unui om este, færæ nici o îndoialæ,
vremea dragostei de dinaintea cæsætoriei øi, dupæ aceea, fericirea tânærului
cæmin. Un cuplu de tineri cæsætoriﬂi cereau unui duhovnic experimentat
reﬂeta pentru a øti cum ar putea cæsætoria lor sæ ræmânæ fericitæ. În faﬂa
realitæﬂii de astæzi, în care aproape o cæsætorie din douæ ajunge la divorﬂ,
se poate înﬂelege francheﬂea întrebærii lor. Datæ fiind proporﬂia sporitæ a
divorﬂurilor, anumite cupluri nu mai merg în faﬂa altarului cæsætoriilor,
nici mæcar la biroul stærii civile, ci træiesc împreunæ în afara cæsætoriei.
Dacæ viaﬂa lor comunæ nu va decurge armonios, ei gândesc cæ vor putea
sæ se despartæ, færæ cheltuieli importante ale unei proceduri de divorﬂ øi
færæ neplæcerile unei decizii judiciare. Aceastæ poziﬂie nu este, cu
siguranﬂæ, cea mai bunæ soluﬂionare a problemei cæci, dacæ în subconøtient
ræmâne întotdeauna frica unei posibile despærﬂiri care intræ în calcul,
atunci fericirea comuniunii nu se poate dezvolta pe deplin. “În dragoste
nu este fricæ” este deja scris în Noul Testament.
Sfatul pe care l-a primit tânæra pereche de la duhovnic i-a surprins
mult. El le-a spus: “Faceﬂi-væ întotdeauna datoria.”
Cei doi au reflectat asupra acestui sfat øi au discutat despre el, au
citit cærﬂi despre cæsætorie øi au vorbit cu familii mai în vârstæ øi chiar cu
consilieri de familie. Rezultatul reﬂetei lor în pæstrarea fericirii în cæsætorie
spune esenﬂialul øi include o serie de detalii care devin, cu adeværat,
simple prin practicarea lor.
Relaﬂia bisericii creøtine faﬂæ de Isus Hristos este aceea a dragostei.
În Noul Testament, apostolul Pavel scrie, Bisericii din Corint:
“Cæci sunt gelos de voi, cu o gelozie dupæ voia lui Dumnezeu,
pentru cæ v-am logodit cu un bærbat pentru ca sæ væ înfæﬂiøez
înaintea lui Hristos ca pe o fecioaræ curatæ.”31
Sfintele Scripturi vorbesc mereu despre Bisericæ ca despre o
logodnicæ øi despre Hristos ca despre un logodnic sau despre soﬂ øi soﬂie,
pentru a demonstra intimitatea relaﬂiei Domnului Hristos cu credinciosul.
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Papa Ioan Paul al II-lea scrie în acest sens în scrisoarea sa pastoralæ
“Dies Domini”, în iulie 1998: “Dumnezeu, care se odihneøte în ziua a
øaptea øi care se bucuræ de creaﬂia Sa, este acelaøi care, prin eliberarea
fiilor øi fiicelor Sale de sub despotismul faraonilor, øi-a manifestat
mæreﬂia.”
Într-un caz, ca øi în celælalt, s-ar putea spune, potrivit unei imagini
dragi profeﬂilor, cæ Dumnezeu S-a descoperit precum logodnicul faﬂæ
de logodnica sa (Osea 2,16; Ieremia 2,2; Isaia 54,4-8).
Pentru a ajunge în inima “Sabatului”, a “odihnei” lui Dumnezeu,
dupæ cum lasæ sæ se înﬂeleagæ anumite elemente ale tradiﬂiei ebraice,
este necesar sæ înﬂelegem intensitatea relaﬂiilor dintre logodnici care, de
la Vechiul pânæ la Noul Testament, caracterizeazæ relaﬂia lui Dumnezeu
cu poporul Sæu. De exemplu, Osea se exprimæ astfel în acest pasaj
minunat: “În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legæmânt cu fiarele
câmpului, cu pæsærile cerului øi cu târâtoarele pæmântului, voi sfærâma
din ﬂaræ arcul, sabia øi orice unealtæ de ræzboi, øi-i voi face sæ locuiascæ
în liniøte. Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu
Mine prin neprihænire, judecatæ, mare bunætate øi îndurare; te voi logodi
cu Mine prin credincioøie, øi vei cunoaøte pe Domnul!” (Osea 2,18 - 20).
Fundamentul acestei dragoste pure øi divine este încrederea ca øi
libertatea, respectul øi stimarea personalitæﬂii. Dar øi comuniunea,
interesul comun, sentimentul apartenenﬂei, scopurile comune øi
îndeplinirea obligaﬂiilor în aceastæ cæsætorie spiritualæ, fac parte în egalæ
mæsuræ din aceastæ dragoste. Despre aceste obligaﬂii, care izvoræsc în
mod firesc din dragoste, Domnul Hristos spune:
“Dacæ Mæ iubiﬂi, veﬂi pæzi poruncile Mele... Cine are poruncile
Mele øi le pæzeøte, acela mæ iubeøte... Dacæ veﬂi pæzi poruncile
Mele, veﬂi ræmâne în dragostea Mea.”32
Hristos nu este numai Creatorul øi Susﬂinætorul pæmântului øi al
universului, ci øi Legiuitorul. Cele zece porunci provin direct de la
Domnul Isus Hristos care, în vremea aceea, nu purta încæ numele de
Hristos, ci numele de Yahveh, care îøi condusese poporul prin pustiu.
Poruncile sunt scrierea Sa în piatræ. Iatæ exact ce este spus în Exod 20,
32
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potrivit traducerii prof. dr. Vinzenz Hamp. Autorul a asistat la cursul pe
care acesta din urmæ l-a ﬂinut la Universitatea din München. Traducerea
a apærut la editura Pattloch la Aschaffenburg øi are “bun de tipar” la
Würzburg, din 19 noiembrie 1962:
“Cele zece porunci:
1 - Dumnezeu a rostit cuvintele urmætoare:
2 - (I) Eu sunt Domnul Dumnezeul tæu, care te-am scos din ﬂara
Egiptului, din casa sclaviei.
3 - Nu vei avea alﬂi dumnezei pe lângæ Mine pentru a Mæ sfida.
4 - Nu vei face o imagine de dumnezeu, nici vreo reprezentare
oarecare despre ceea ce este sus în cer sau jos, pe pæmânt sau în
apa de sub pæmânt.
5 - Nu te vei arunca la pæmânt în faﬂa lor øi nu trebuie deloc sæ le
venerezi, cæci Eu, Domnul Dumnezeul tæu sunt un Dumnezeu
care pedepseøte nelegiuirea pærinﬂilor în copii pânæ la a treia øi a
patra generaﬂie a celor care mæ uræsc.
6 - Îmi aræt mila pânæ la a mia generaﬂie, celor care mæ iubesc øi
pæzesc poruncile Mele.
7 - (II) Nu vei înøela nici nu vei face o rea folosire a numelui
Dumnezeului tæu, cæci Domnul nu va læsa nepedepsit pe cel care,
va face zadarnic o folosire rea a numelui Sæu.
8 - (III) Aminteøte-ﬂi de ziua Sabatului ca sæ o sfinﬂeøti.
9 - Timp de øase zile vei munci øi-ﬂi vei face toate treburile.
10 - Dar ziua a øaptea este ziua de odihnæ pentru Domnul
Dumnezeul tæu. În acea zi nu vei face nici o lucrare, nici tu, nici
fiul tæu, nici fiica ta, nici servitorul tæu, nici servitoarea ta, nici
animalele tale, nici stræinul care este la uøile tale. Cæci, în øase
zile a fæcut Cel Veønic cerurile, pæmântul øi marea øi tot ce a fost
creat în ele; dar, în ziua a øaptea, El s-a odihnit. În acea zi, Domnul
a binecuvântat Sabatul øi l-a declarat Sfânt.
12 - (IV) Cinsteøte pe tatæl øi pe mama ta ca sæ ﬂi se prelungeascæ
zilele pe care Domnul Dumnezeul tæu ﬂi le dæ pe pæmânt.
13 - (V) Nu vei ucide deloc.
14 - (VI) Nu vei comite deloc adulter.
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15 - (VII) Nu vei fura deloc.
16 - (VIII) Nu vei depune deloc mærturii false împotriva aproapelui
tæu.
17 - (IX) Nu vei pofti deloc casa aproapelui tæu.
(X) Nu vei pofti deloc soﬂia aproapelui tæu, nici robul sæu, nici
roaba sa, nici boul sæu, nici mægarul sæu, nici vreun lucru care
aparﬂine aproapelui tæu!”
Isus declaræ valabilitatea veønicæ øi imuabilitatea celor Zece Porunci
ca fundament al dragostei Sale øi al dragostei noastre pentru El, færæ
putinﬂæ de a ne înøela:
“Este mai lesne sæ treacæ cerul øi pæmântul decât sæ cadæ o singuræ
frânturæ de slovæ din Lege... Sæ nu credeﬂi cæ am venit sæ stric
Legea sau Proorocii; am venit nu sæ stric, ci sæ împlinesc. Cæci
adeværat væ spun, câtæ vreme nu vor trece cerul øi pæmântul, nu
va trece o iotæ sau o frânturæ de slovæ din Lege, înainte ca sæ se fi
întâmplat toate lucrurile.” 33
Isus anunﬂa de asemenea prin profetul Daniel, profeﬂia cæ din Imperiul
Roman va apærea o putere care va schimba cele zece porunci:
“El se va încumeta sæ schimbe vremile øi legea.” (Daniel 7,25).
Într-adevær, cele zece porunci au fost modificate triplu. Interdicﬂia
de a-øi construi imagini lipseøte din majoritatea catehismelor ca øi în
traducerea a Prof. Dr. Vinzenz Hemper pe care am examinat-o acum.
Este a doua poruncæ. Pentru cæ nu mai ræmâneau decât nouæ porunci,
s-a împærﬂit porunca a zecea în douæ pærﬂi, pentru a restabili numærul de
zece. Dacæ traducerea lui Hemper ar fi respectat textul original, atunci
pasajul din Exodul 20, 1-17 ar aræta astfel:
“Cele zece porunci:
1 - Domnul a rostit cuvintele urmætoare:
2 - (I) Eu sunt Domnul Dumnezeul tæu, care te-am scos din ﬂara
Egiptului, din casa sclaviei.
3 - Nu vei avea alﬂi dumnezei pe lângæ Mine pentru a Mæ sfida.
4 - (II)Nu vei face o imagine de dumnezeu, nici vreo reprezentare
33
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oarecare despre ceea ce este sus în cer sau jos, pe pæmânt sau în
apa de sub pæmânt.
5 - Nu te vei arunca la pæmânt în faﬂa lor øi nu trebuie deloc sæ le
venerezi, cæci Eu, Domnul Dumnezeul tæu sunt un Dumnezeu
care pedepseøte nelegiuirea pærinﬂilor în copii pânæ la a treia øi a
patra generaﬂie a celor care mæ uræsc.
6 - Îmi aræt mila pânæ la a mia generaﬂie, celor care mæ iubesc øi
pæzesc poruncile Mele.
7 - (III) Nu vei înøela nici nu vei face o rea folosire a numelui
Dumnezeului tæu, cæci Domnul nu va læsa nepedepsit pe cel care,
va face zadarnic o folosire rea a numelui Sæu.
8 - (IV) Aminteøte-ﬂi de ziua Sabatului ca sæ o sfinﬂeøti.
9 - Timp de øase zile vei munci øi-ﬂi vei face toate treburile.
10 - Dar ziua a øaptea este ziua de odihnæ pentru Domnul
Dumnezeul tæu. În acea zi nu vei face nici o lucrare, nici tu, nici
fiul tæu, nici fiica ta, nici servitorul tæu, nici servitoarea ta, nici
animalele tale, nici stræinul care este la uøile tale. Cæci, în øase
zile a fæcut Cel Veønic cerurile, pæmântul øi marea øi tot ce a fost
creat în ele; dar, în ziua a øaptea, El s-a odihnit. În acea zi, Domnul
a binecuvântat Sabatul øi l-a declarat Sfânt.
12 - (V) Cinsteøte pe tatæl øi pe mama ta ca sæ ﬂi se prelungeascæ
zilele pe care Domnul Dumnezeul tæu ﬂi le dæ pe pæmânt.
13 - (VI) Nu vei ucide deloc.
14 - (VII) Nu vei comite deloc adulter.
15 - (VIII) Nu vei fura deloc.
16 - (IX) Nu vei depune deloc mærturii false împotriva aproapelui tæu.
17 - (X) Nu vei pofti deloc casa aproapelui tæu. Nu vei pofti deloc
soﬂia aproapelui tæu, nici robul sæu, nici roaba sa, nici boul sæu,
nici mægarul sæu, nici vreun lucru care aparﬂine aproapelui tæu!”
Dupæ fuziunea religiei romane cu creøtinismul, la începutul Evului
Mediu, existau numeroase imagini de martiri øi de sfinﬂi care erau
venerate. Porunca a doua se ridicæ împotriva fabricærii de imagini
religioase øi a venerærii lor în genunchi. Venerarea Mariei øi a sfinﬂilor,
aøezarea pe genunchi în faﬂa preoﬂilor, a episcopilor øi a papei,
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îngenunchierea în faﬂa ostiei ca simbol fabricat de oameni, toate acestea
sunt contrare acestei porunci.
Dar Isus Hristos spune clar aici cæ existæ un Dumnezeu gelos, cæruia
nu-I place ca dragostea credincioøilor Sæi sæ fie împærﬂitæ sau deviatæ.
Astfel, nerespectarea acestei porunci este o abandonare a dragostei Sale
complete; în limbajul biblic, aceasta echivaleazæ cu un adulter spiritual.
Modificarea perioadelor særbætorilor este, de asemenea, o atingere adusæ
celor zece porunci.
Împæratul roman Constantin ordonæ prima lege duminicalæ la 7 martie
321. Biserica a abandonat porunca Sabatului øi a særbætorit împreunæ cu
împæraﬂii pægâni duminica, Dies Solis, ziua de adorare a soarelui, în
Imperiul Roman.
În aceastæ privinﬂæ papa scrie în scrisoarea sa pastoralæ “Dies
Domini”, în iulie 1998:
“Pe de altæ parte, faptul cæ Sabatul a fost ziua a øaptea a sæptæmânii
a condus la examinarea zilei Domnului în lumina unei simbolistici
complementare, la care pærinﬂii bisericii ﬂineau mult øi care venea
la momentul potrivit. Duminica nu este numai ziua a øaptea, ea
este øi ‘ziua a opta’. Datoritæ unei inspiraﬂii pastorale bine
chibzuite, biserica s-a væzut obligatæ sæ trateze ziua soarelui - o
expresie cu care romanii desemnau aceastæ zi øi care încæ mai
apare în câteva limbi moderne, creøtinând-o ca zi a Domnului prin acest mijloc credincioøii trebuiau sæ fie împiedicaﬂi sæ asiste
la reuniunile cultului soarelui, în care soarele era adorat ca zeu øi
særbætoarea acestei zile trebuia sæ fie îndreptatæ spre Isus Hristos
‘adeværatul’ soare al omenirii. Când scrie pægânilor, sfântul Justin
foloseøte aceastæ terminologie uzualæ pentru a menﬂiona cæ,
creøtinii îøi ﬂin adunærile ‘în ziua soarelui’ (dies solis)”
Numai în sec. al IV-lea, legislaﬂia de stat a regatului roman a
recunoscut ritmul sæptæmânii øi a poruncit ca în “ziua soarelui”,
judecætorii, populaﬂia oraøelor øi diferitele corporaﬂii de meserii
sæ lase munca de o parte pentru a se odihni (107 - ordonanﬂa lui
Constantin din 3 iulie 321: codex Theodosianus, Tit 8,1),
Papa declaræ aici, cu pretinsa-i infailibilitate, cæ ziua soarelui ca primæ
zi a sæptæmânii, îøi are originea în adorarea pægânæ a soarelui. Prin
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“inspiraﬂie pastoralæ”, biserica a ræmas cu aceastæ zi a împæratului
Constantin, numai cæ i-a dat alt nume. Aceasta este o practicæ misionaræ
catolicæ obiønuitæ, cæreia i se sacrificau øi cele zece porunci. Færæ un
singur cuvânt al Domnului Hristos, numai prin inspiraﬂie omeneascæ,
legea celui Atotputernic a fost abandonatæ øi cea a împæratului a fost
pusæ în locul ei.
Aceasta era øi un adulter. Argumentul cæ aceastæ zi este øi ziua învierii,
nu justificæ schimbarea legii lui Dumnezeu, din care nu trebuia sæ cadæ
nici o iotæ, pentru cæ este expresia naturii caracterului lui Dumnezeu,
adicæ, legæmântul sæu de dragoste.
Profesorul Beyschlag din Halle scrie foarte deschis:
“Câte lucruri pe care noi le respectæm, duminicile, zilele de
særbætori, apostolatele, botezurile copiilor øi confirmærile, punctele
de sprijin fundamentale ale vieﬂii bisericii nu ies din Noul
Testament ci dimpotrivæ, din tradiﬂia bisericii!”34
La aceasta, pærintele iezuit Enright adaugæ în 15 decembrie 1889:
“Toatæ lumea øtie cæ duminica este prima zi a sæptæmânii, în timp
ce sâmbæta, este Sabatul care a fost instituit de Dumnezeu ca zi
de odihnæ. Sfânta bisericæ catolicæ a fost cea care a mutat ziua de
odihnæ de la sâmbætæ la duminicæ. Nu numai cæ ea a obligat pe
toatæ lumea sæ respecte duminica, ci, mai mult, la conciliul din
Laodiceea din 364 dupæ Domnul Isus Hristos, ea a pronunﬂat
anatema øi excomunicarea asupra tuturor celor care ﬂineau cu tærie
la respectarea Sabatului... Cærei biserici îi dæ ascultare toatæ lumea
civilizatæ? Protestanﬂii ne dau toate numele posibile de imaginat
- antihrist, fiara stacojie, Babilonul etc. În acelaøi timp ei
mærturisesc cæ au o mare veneraﬂie pentru Biblie øi totuøi, prin
respectarea solemnæ a duminicii, ei recunosc puterea bisericii
catolice. Biblia spune: ‘Adu-ﬂi aminte de ziua Sabatului ca s-o
sfinﬂeøti.’ Dar biserica catolicæ spune: ‘Nu, respectæ ca sfântæ
prima zi a sæptæmânii!’ øi lumea întreagæ o ascultæ...; Cu ce drept
respectæ protestanﬂii duminica?”
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La conciliul din Trent din 18 ianuarie 1562, arhiepiscopul de Reggio,
Gaspard de Fosso, declara:
“Autoritatea bisericii este descrisæ foarte clar în Sfintele Scripturi.
Prin puterea acestei autoritæﬂi, poruncile legitime ale Sfintei
Scripturi, predicate de Domnul nostru, au luat sfârøit. Sabatul,
cea mai mæreaﬂæ zi din lege, a fost schimbat în ziua Domnului
(Duminica)”35
Aceastæ realitate a fost subliniatæ în acea vreme, ca øi astæzi de altfel,
de numeroasele publicaﬂii ale diverselor biserici: duminica nu se gæseøte
în Biblie, este o instituﬂie catolicæ ce nu poate fi apæratæ pe baza
fundamentului biblic. Respectând duminica, protestanﬂii îl urmeazæ, de
fapt, pe papa øi nu Biblia.
Reformatorii øi teologii protestanﬂi recenﬂi, încearcæ sæ se justifice øi
afirmæ, færæ nici o dovadæ biblicæ, faptul cæ a patra poruncæ din legea
celor zece porunci, legea Sabatului, este o lege ceremonialæ care se poate
schimba dupæ voie. Ei se aøeazæ astfel de partea tradiﬂiei catolice, care a
dat deoparte Sfintele Scripturi. Profesorul Karlstadt, coreformator al
lui Luther, spunea: “Mi se pare neliniøtitor faptul cæ duminica a fost
instituitæ de oameni.” În cazul preceptului neprihænirii, biserica
protestantæ se diferenﬂia de biserica catolicæ; nu se poate spune acelaøi
lucru øi în sfinﬂirea duminicii.
Episcopul Ehrenfried de Würzburg scrie în sæptæmânalul catolic nr.
10 din 6 martie 1932:
“Cel ce face o breøæ în aceste ziduri de protecﬂie (cele zece
porunci), chiar prin înlæturarea deliberatæ a unei singure porunci,
acela sorteøte ruinei toatæ legea moralæ (Isaia 24,6-8; Iacov
2,10-12). Cæci oricine respectæ toatæ legea, dar pæcætuieøte într-o
singuræ poruncæ, devine vinovat de toate. Este ceea ce zice
apostolul Pavel: cæci în spatele fiecæreia din cele zece porunci stæ
sfinﬂenia øi autoritatea lui Dumnezeu.”
Deoarece Hristos este Creatorul lumii, Sabatul aminteøte puterea Sa
creatoare, pentru a spune altfel, data de naøtere a lumii. Cel care îl iubeøte
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pe Hristos særbætoreøte împreunæ cu El ziua Sa de glorie, potrivit dorinﬂei
øi poruncii Sale.
În scrisoarea pastoralæ din iulie 1998, papa scrie:
“La început, Dumnezeu a creat cerurile øi pæmântul.” (Genesa
1,1)… Pentru cæ a ieøit din mâinile lui Dumnezeu, cosmosul ne
aratæ sigiliul bunætæﬂii Sale. Lumea este frumoasæ, demnæ,
admiratæ øi apreciatæ, dar ea trebuie sæ fie øi întreﬂinutæ, îngrijitæ,
dezvoltatæ. Sfârøirea lucrærii Domnului deschide lumea cætre
activitatea omului. “În ziua a øaptea, Dumnezeu a sfârøit lucrarea
pe care o fæcuse;” (Genesa 2,2) “Lucrarea” lui Dumnezeu este
exemplaræ pentru om. Cæci acesta a fost chemat, nu numai sæ
locuiascæ pæmântul, ci øi sæ “reconstruiascæ” lumea, devenind
astfel colaborator al lui Dumnezeu...
Dacæ pe prima paginæ a Genesei, creaﬂia lui Dumnezeu este un
exemplu pentru om, cu atât mai mult aceasta este valabil pentru
“odihna” Sa.” “øi în ziua a øaptea S-a odihnit de toatæ lucrarea
Lui pe care o fæcuse.” (Genesa 2,2). Odihna lui Dumnezeu din
ziua a øaptea nu desemneazæ un Dumnezeu inactiv ci subliniazæ
desævârøirea completæ øi exprimæ oarecum, contemplarea divinæ
a lucrærii foarte bune a mâinilor Sale (Genesa 1,31).
Porunca Sabatului se gæseøte înscrisæ în Decalog, printre cele zece
porunci, care constituie adeværaﬂii stâlpi de susﬂinere ai vieﬂii morale øi
care este înscrisæ în inima tuturor oamenilor... ca o expresie importantæ
øi indispensabilæ a relaﬂiei cu Dumnezeu, aøa cum este proclamatæ øi
prescrisæ de revelaﬂia biblicæ...
Ziua de odihnæ este Sabatul, înainte de toate pentru cæ este ziua
“binecuvântatæ” øi “sfinﬂitæ” de Dumnezeu, adicæ, separatæ de celelalte
zile, pentru a fi, între ele, ziua Domnului.
Dacæ El a declarat drept Sfântæ ziua a øaptea printr-o binecuvântare
specialæ øi o stabileøte ca fiind ziua Sa prin excelenﬂæ, atunci, în dinamica
profundæ a dialogului cæsætoriei, trebuie sæ o înﬂelegem ca pe dialogul
“logodnicilor”...
Ziua Domnului este, pur øi simplu, ziua acestei relaﬂii... Porunca
Decalogului, prin care Dumnezeu impune respectarea Sabatului, øi-a
gæsit, în cartea Exodului, o formulare caracteristicæ: “Consideræ-l sfânt!”
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Cum trebuie sæ înﬂeleagæ atunci un creøtin catolic faptul cæ Sabatul
uneia din cele zece porunci - pe care papa însuøi îl desemneazæ aici ca
fiind ziua Domnului, care este Sfântæ, zi în care Dumnezeu S-a odihnit
øi pe care El a binecuvântat-o ca pe un dialog al dragostei, al “relaﬂiei
dintre Dumnezeu øi om, înscrisæ în inimæ” - trebuie acum sæ fie extirpat
din inimæ øi înlocuit cu ziua pægânæ de adorare a soarelui, semn de
idolatrie? Papa scrie cæ aceasta s-a fæcut de cætre oameni, nu de cætre
Isus Hristos sau de Cuvântul lui Dumnezeu. În realitate, aceasta este
semnul victoriei împæratului Constantin asupra Bisericii creøtine.
Oricine desconsideræ aceastæ uniune în dragoste, între Dumnezeu øi
oameni, din cauza altor oameni sau instituﬂii, comite un adulter spiritual.
Urmætorul capitol aratæ originea acestui trist divorﬂ.
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CAPITOLUL 2
O RELAﬁIE EXTRACONJUGALÆ

Constantius Chlorus era fericitul soﬂ al Elenei, o creøtinæ. Fiul lor se
numea Constantin, dar ei nu bænuiau cæ micuﬂul va fi numit, mai târziu,
“cel mare”, împæratul care va pune pæmântul alandala øi care va
determina sensul istoriei pânæ la sfârøitul timpurilor.
Tânæra a gustat atât fericirea cât øi nefericirea în acelaøi timp. Prin
voinﬂa împæratului Diocleﬂian, Constantius a fost numit Cezar co-regent
cu Maximianus, un tovaræø de arme al împæratului.
Timp de zece ani, împæratul încercase printr-o persecuﬂie de amploare,
sæ facæ sæ disparæ toﬂi creøtinii din regatul sæu. Acum el l-a obligat pe
Constantius sæ o pæræseascæ pe Elena pentru cæ era creøtinæ øi sæ-øi ia de
soﬂie pe soacra lui Maximianus. El a primit administrarea Galiei (Franﬂa
actualæ), a Marii Britanii øi a Spaniei, în timp ce co-regentul administra,
pentru împærat, Italia øi Africa. 14 ani mai târziu, Constantius Chlorus
murea în Marea Britanie. Fiul sæu a preluat funcﬂiile tatælui øi a domnit
ca un comandant glorios asupra teritoriilor pe care le guvernase tatæl
sæu. La Roma, pretorienii l-au numit pe Maxentius, fiul lui Maximianus,
în calitate de Augustus, contra-împærat. Ræzboiul începu între cei doi
împæraﬂi.
Constantin, a mers cu trupele sale contra Romei, care era ocupatæ de
o armatæ mult mai importantæ, sub comanda lui Maxentius; Constantin
venise aici pentru a deveni singurul împærat.
El considera cæ øansele sale erau relativ reduse. Rivalul sæu,
Maxentius, avea cele mai bune cærﬂi. Forﬂele sale erau mai importante øi
trupele cu forﬂe proaspete. Nu avea decât sæ ræmânæ în spatele zidurilor
Romei øi era invincibil. Constantin îøi continuæ drumul; nu avea de ales.
Era soldat în fiecare fibræ a corpului sæu øi trebuia sæ lupte pânæ la sfârøit.36
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Într-o noapte, el a avut un vis, a væzut soarele deasupra unei cruci øi
a auzit o voce: “In hoc signo vinces” - prin acest semn vei învinge.
El era un adorator zelos al zeului soare, SOL INVICTUS - soarele
de neînvins. Elena, mama sa, îi vorbise despre Isus Hristos care a murit
pe cruce øi care a înviat din morﬂi. Acum, el vedea cele douæ semne
reunite, soarele øi crucea. Trebuia sæ serveascæ cele douæ religii øi el a
fæcut-o pe parcursul întregii sale vieﬂi.
A ordonat ofiﬂerilor sæi ca în locul vulturului roman, sæ reprezinte
semnul discului solar pe bârna transversalæ a crucii, pe scuturi øi pe
flamuri. “Acest Hristos, îøi zicea el în sinea lui, a înviat, chipurile din
morﬂi.” Dacæ l-ar înfrunta pe Maxentius, ar putea folosi el însuøi un
astfel de øiretlic.
În timpul marøului, cercetaøii sæi îl informaræ cæ Maxentius pæræsise
oraøul øi mergea spre Saxa Rubra, la 9 mile nord de Roma. Atunci øi-a
dat seama cæ mai avea o øansæ. Acolo, drumul se îngusta între douæ
coline. Schiﬂæ planuri pentru a-i tæia lui Maxentius calea de întoarcere.
În acea noapte el s-a rugat soarelui cu multæ râvnæ øi pronunﬂa în acelaøi
timp numele noii sale divinitæﬂi.

COTITURA ÎN BISERICÆ

“A doua zi dimineaﬂa, pe 27 octombrie 312, Constantin a aøteptat
ræsæritul soarelui pentru a fi sigur cæ Isus va fi cu el øi a dat ordinul de
atac. Duømanul a fost încercuit lângæ podul Milvius øi a reacﬂionat cu
panicæ. Maxentius a încercat sæ scape de capturare særind în Tibru, dar
armura sa l-a tras la fund øi s-a înecat asemeni multor soldaﬂi ai sæi.
Constantin a intrat triumfal în Roma - un nou împærat ocrotit de o
divinitate suplimentaræ.”37
De la începutul sec. al III-lea, economia Imperiului Roman se afla în
declin øi reforma sistemului de stat sub Diocleﬂian øi Constantin, nu mai
era în mæsuræ sæ opreascæ declinul, dimpotrivæ, el se accelera. Populaﬂia
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scædea în numær øi în forﬂæ. De mult timp deja, Roma nu mai putea sæ-øi
alcætuiascæ legiunile de romani, barbarii apærând frontierele imperiului.
Oraøele slæbeau, comerﬂul stagna, agricultura era în declin. Lucrul cel
mai ræu era împærﬂirea din ce în ce mai inegalæ a proprietæﬂii, præpastia
dintre bogaﬂi øi særaci se adâncea. Micii proprietari agricoli, numeroøi
în perioada de apogeu a Imperiului, cel puﬂin în provincii, nu mai puteau
sæ reziste; ei au fost obligaﬂi sæ se aøeze sub autoritatea celor puternici,
de a cæror brutalitate nimeni nu-i mai proteja. Astfel, pæmântul s-a
concentrat în mâinile unui numær mic de proprietari. Prosperitatea
depindea în primul rând de împærﬂirea proprietæﬂii funciare. Majoritatea
populaﬂiei a fost constrânsæ la cerøetorie, în timp ce, în câteva mâini se
adunau averi enorme. Statul nu a întreprins nimic pentru a îndrepta
situaﬂia; el nu mai putea sæ-øi protejeze supuøii, putea doar sæ-i chinuie
mai mult. Creøterea constantæ a situaﬂiei critice financiare a condus la
introducerea unui sistem fiscal øi a unei stricteﬂi în încasarea impozitelor,
færæ asemænare în toatæ istoria. Cei mari gæseau cæile øi mijloacele de a
se elibera de acestea; greutatea acestor poveri apæsa pe cetæﬂenii de rând
øi agricultori. ﬁæranii îøi pæræseau toﬂi pæmânturile, pentru cæ le era
imposibil sæ-øi plæteascæ impozitele aferente. Mari suprafeﬂe de pæmânt
fertil ræmâneau în paraginæ pentru cæ nimeni nu mai voia sæ le cultive.
În Italia øi în Galia, ﬂæranii fugari s-au adunat în bande de hoﬂi care tot
creøteau pânæ deveneau adeværate armate. În oraøe, funcﬂia onorificæ de
“Decurioni”, administratori, devenise o povaræ zdrobitoare, astfel încât
trebuia sæ se recurgæ la constrângere pentru a-i menﬂine pe fiii
decurionilor în aceastæ funcﬂie.
S-a întâmplat chiar ca prin hotærâre judecætoreascæ øi cu caracter de
pedeapsæ, criminalii sæ fie condamnaﬂi sæ devinæ “Decurioni”. În
definitiv, statul a devenit o tabæræ de muncæ silnicæ. O birocraﬂie larg
ramificatæ øi artificial organizatæ, îl domina. Autonomia administrativæ,
odinioaræ bine rodatæ, a sucombat sub puterea funcﬂionarilor, a dispærut
complet sau a devenit puræ faﬂadæ. Statul se amesteca în toate,
reglementând chiar øi detaliile. 38
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Poporul suspina dupæ “PANEM ET CIRCENSES” - pâine øi jocuri.
Creøtinii, dimpotrivæ, aøteptau cæderea Imperiului Roman, dupæ cum a
fost prezis în profeﬂiile lui Daniel; Dumnezeu îi dæduse viziuni despre
ascensiunea øi cæderea Imperiului babilonian, persan, grec øi roman.
Roma trebuia sæ fie învinsæ de popoare neromane øi împærﬂitæ în zece
fracﬂiuni. La fel, în Apocalipsa, descoperirea lui Isus Hristos, ultima
carte a Bibliei, creøtinii au væzut Roma reprezentând oraøul cu øapte
coline øi cele zece naﬂiuni care aveau sæ cucereascæ Imperiul Roman. O
femeie simbolizând Biserica, va încæleca în cele din urmæ fiara, Imperiul
Roman øi va fi susﬂinutæ de statul împæratului.
Ciprian, care a trimis 38 de scrisori conducætorilor bisericilor creøtine,
a fæcut în mod special aluzie la aceastæ desfæøurare viitoare. El a murit
ca martir la Cartagina în anul 258.
Episcopul Victorian, care a fost decapitat din cauza credinﬂei sale
creøtine, vedea øi el statul roman în fiara din Apocalipsa 17. Cele zece
popoare reprezentate în Daniel 2 øi 7, precum øi în Apocalipsa 12, 13 øi
17, aveau sæ cucereascæ Imperiul roman. Biserica este reprezentatæ în
Apocalipsa 12 printr-o femeie. Potrivit acestui text, femeia stând pe
fiaræ reprezintæ biserica apostatæ.
Episcopul Methodius, mort ca martir în timpul persecuﬂiei împæratului
Diocleﬂian în anul 310, împærtæøea aceeaøi interpretare.
Lanctantiu, numit øi Cicero Creøtinul, a scris øapte cærﬂi în timpul
persecuﬂiei lui Diocleﬂian øi aøtepta ca Roma sæ fie cuceritæ de cele zece
popoare venind dinspre nord, pe baza profeﬂiei biblice.
Cyril (315-386), episcop de Ierusalim, referitor la împlinirea profeﬂiei
lui Daniel despre regatele lumii, a scris cæ Asiria reprezintæ primul regat,
urmat de Medo-Persia øi de Grecia iar al IV-lea regat va fi Imperiul
Roman. Micul regat care va ieøi din Imperiul Roman este “omul
pæcatului”, despre care Pavel a primit o profeﬂie care este raportatæ în a
doua Epistolæ cætre Tesaloniceni. El va înlocui Imperiul Roman. Irineu
øi Hippolyt împærtæøeau, øi ei, punctul sæu de vedere.
Ambrozie (340-397), care a fost timp de 23 de ani episcop de Milano,
îi desemna chiar pe Goﬂi ca fiind popoarele din nord, care trebuiau sæ
pregæteascæ sfârøitul Imperiului roman.
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Chrysostom (347-407), patriarh al Constantinopolelui, a væzut de
asemenea, în Germani pe groparii Romei.
Hieronymus (345-420), care a træit în tipul domniei a cinci împæraﬂi succesivi,
scrie în comentariul sæu asupra lui Daniel, cæ Roma trebuia sæ fie cuceritæ
de Germani. El a specificat, pe numele lor zece triburi de Germani.
Au fost 17 teologi care aøteptau cæderea Romei prin marile invazii,
pe baza profeﬂiei biblice. Peste 200 de ani, speranﬂa lor s-a îndeplinit la
literæ, din punct de vedere istoric. Germanii au fæcut bucæﬂi Imperiul
roman decæzut.
În acest fenomen datând din timpul romanilor, nu trebuie sæ fie
neglijate douæ aspecte. Pe de o parte, concepﬂia acestor 17 pærinﬂi ai
bisericii privind interpretarea profeﬂiei. În acest caz, teologia ne indicæ
trei posibilitæﬂi:
1. - Interpretarea preteristæ - adicæ totul s-a împlinit deja în trecut.
2. - Interpretarea futuristæ, care aøteaptæ totul în viitor, la sfârøitul
timpurilor.
3. - Interpretarea istoricæ, prin care istoria împlineøte continuu
profeﬂia.
Pærinﬂii bisericii susﬂineau ultima concepﬂie øi istoria le-a dat dreptate.
Efectiv, zece triburi germanice au cucerit Imperiul roman.
Pe de altæ parte, aspectul frapant al împlinirii profeﬂiei biblice se
gæseøte în faptul cæ scrierile pærinﬂilor bisericii au fost produse cu mult
timp înainte de realizarea prezicerii lor. Aceastæ realitate întærea în mod
firesc încrederea creøtinilor în profeﬂia biblicæ øi în interpretarea istoricæ
øi le-a dat o asemenea forﬂæ de convingere încât ei au învins chiar øi
moartea, în speranﬂa cæ prezicerile privind învierea morﬂilor la întoarcerea
Domnului Isus Hristos, vor deveni realitate.
Færæ aceastæ interpretare istoricæ a profeﬂiei biblice, perseverenﬂa
eroicæ a creøtinilor, în timpul persecuﬂiei crude øi sângeroase a
împæraﬂilor, ar fi de neconceput.
Færæ profeﬂie nu ar fi existat Biserica. Astæzi aceasta cade în ruinæ
pentru cæ uitæ profeﬂia, deøi tocmai în zilele noastre, pærﬂi esenﬂiale ale
profeﬂiei se împlinesc frecvent øi istoric.
Sæ revenim la Constantin. În imperiul sæu decadent øi putred, el îi
considera pe creøtini ca o sare conservantæ. El le-a acordat drepturi civice
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depline øi a promulgat Edictul cunoscut sub numele de Edictul de
toleranﬂæ de la Milan:
“Suntem de mult timp de pærere cæ nu trebuia sæ se refuze libertatea
credinﬂei. Ar trebui, mai degrabæ, sæ se acorde fiecæruia libertatea
de a gândi øi de a aspira, ca el sæ fie în mæsuræ sæ considere lucrurile
spirituale cum le resimte el. Pentru aceasta, noi am ordonat sæ-i
fie permis fiecæruia sæ aibæ propria sa credinﬂæ øi sæ o practice
cum consideræ cu cale.”
Aceastæ libertate de credinﬂæ øi de conøtiinﬂæ a fost mai târziu din
nefericire, constant oprimatæ, declaratæ drept anticreøtinæ, nocivæ,
dementæ, atee, blestematæ øi declaratæ afurisitæ de cætre Roma creøtinæ.
Prin acest edict de toleranﬂæ, biserica a ieøit din clandestinitatea
catacombelor øi a fost readusæ la curtea împæratului. Din secta creøtinilor
desconsideraﬂi, cu învæﬂæturile sale oøtile statului, a ieøit o religie
recunoscutæ de stat, tratatæ pe picior de egalitate cu religia împæratului,
cultul soarelui. Ca sectæ creøtinæ, pânæ atunci persecutatæ, creøtinii s-au
dovedit invincibili, da, “sângele martirilor devenea sæmânﬂa Bisericii.”
Cu cât au fost masacraﬂi mai mulﬂi creøtini, cu atât mai mulﬂi romani
s-au convertit. Împæratul reuøise sæ învingæ biserica øi sæ øi-o supunæ,
atrægând-o cu afecﬂiune în braﬂele statului. Acum era rândul bisericii sæ
îl serveascæ øi sæ facæ ceea ce voia el. De aici rezultæ o unire nelegitimæ
între stat øi bisericæ, o legæturæ de dragoste pe care pærinﬂii bisericeøti o
prevæzuseræ ca fiind împlinirea profeﬂiei din Apocalipsa 17 øi pe care
Hristos o stigmatizase drept adulteræ øi neruøinatæ. Acum apare, cu
adeværat, biserica, femeia cælare pe fiaræ, purtatæ de Imperiul roman.

FEMEIA MISTERIOASÆ ØEZÂND PE FIARÆ

Împæratul nu devenise creøtin încæ øi nici nu-øi abandonase titlul de
“PONTIFEX MAXIMUS”, de preot pægân superior, de mare preot al
cultului soarelui, al lui Mythra. Acest titlu a fost reluat, mai târziu, de papæ.
Desigur, Constantin a transformat mai multe temple pægâne în biserici
creøtine øi a construit creøtinilor biserici mæreﬂe, dar în acelaøi timp el a
ridicat øi temple impozante pægâne în noul sæu oraø, Constantinopole.
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Pe moneda sa imperialæ, el era reprezentat ca fiul lui Dumnezeu, al
lui SOL INVICTUS, al soarelui de neînvins. Autorul acestor rânduri
posedæ un exemplar din aceste monezi cu aceastæ inscripﬂie.
El voia sæ asocieze creøtinismul cu cultul soarelui. Astfel, la 7 martie
321, a fost promulgatæ prima lege duminicalæ, care ordona tuturor
locuitorilor imperiului sæ respecte prima zi a sæptæmânii ca venerabilæ
zi a soarelui øi sæ o considere sfântæ.
Când Constantin îøi numi episcopii “fraﬂii sæi mult iubiﬂi” øi îøi atribui
titlul de “Episcop al episcopilor” (adoptat mai târziu øi de papæ), el nu
era creøtin, nici mæcar catehumen. Totuøi nimeni nu atinse, nici mæcar
nu s-a apropiat de statura øi autoritatea sa. Chiar episcopul de Roma
care, câteva secole mai târziu a fost numit numai papæ, era nesemnificativ
prin comparaﬂie. Pe plan legal, el era un vasal al împæratului. Din punct
de vedere spiritual, comparat cu Constantin, el era un episcop de mâna
a doua... Dupæ cum subliniazæ Burckhard în “Das Zeitalter Konstantinus”
(“Era lui Constantin”), titlul imperial de “episcop ecumenic” nu era un
simplu fel de a vorbi.
Efectiv, biserica nu avea alt punct central. Nu papa, ci el, împæratul,
ca øi Carol cel Mare mai târziu era øeful bisericii, izvorul sæu de unitate;
episcopul de Roma trebuia sæ-i cadæ la picioare øi sæ-i jure credinﬂæ.
Toﬂi episcopii erau unanimi cæ el va fi oracolul inspirat, apostolul
înﬂelepciunii ecleziastice. (Papa a adoptat mai târziu aceeaøi poziﬂie în
funcﬂia sa de învæﬂætor øi în infailibilitatea sa. Nota autorului).
Împæratul era considerat o persoanæ sfântæ, “PONTIFEX
MAXIMUS” - un alt titlu pe care papa l-a adoptat mai târziu. Un episcop
contemporan se exprima astfel: “Biserica era o parte a statului. Biserica
se næscuse în Imperiu øi nu Imperiul în bisericæ.” De aceea Constantin
iar nu episcopul de Roma, dicta atât momentul cât øi locul sinoadelor
bisericii øi chiar rezultatele voturilor.
Færæ acordul sæu, voturile nu puteau sæ aibæ forﬂæ de lege; el singur
era legislatorul imperiului. Un alt paradox al istoriei este constatarea cæ
un pægân, Constantin, a fost iniﬂiatorul unui conciliu al tuturor
comunitæﬂilor creøtine.
Constantin a convocat primul conciliu general al bisericii. El s-a
reunit în 325, în Bythinia, într-o localitate cu numele de Nicea, care
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înseamnæ “victorie”. Aceasta a fost, aparent, cea mai importantæ reuniune
creøtinæ din istorie...
La Nicea, pærintele fondator al conciliului a reunit 300 de episcopi;
a luat asupra lui cheltuielile de cælætorie. Cu excepﬂia câtorva, toﬂi erau
din est. Sylvestru, episcop de Roma, nu era prezent... Un împærat pægân
controla în întregime conciliul. Potrivit istoricului Eusebiu, Constantin
era înalt øi zvelt, plin de graﬂie øi de mæreﬂie. Pentru a-øi face simﬂitæ
prezenﬂa, el a inaugurat Conciliul “încærcat de purpuræ, aur øi pietre
preﬂioase.”39 Era un politician de fier, ambiﬂios øi lacom de putere, færæ
scrupule nici conøtiinﬂæ. A fost cæsætorit de douæ ori. În anul 326 dupæ
Hristos, l-a asasinat pe Crispus, fiul sæu din prima cæsætorie. A înecat-o
în baie pe a doua soﬂie a sa. Øi-a ucis nepotul de 11 ani øi øi-a asasinat
cumnatul, în ciuda promisiunii pe care i-o fæcuse de a-i procura un permis
de liberæ trecere. Biserica i-a fost supusæ, færæ a se preocupa de crimele
sale. Biserica era esenﬂialæ. Dupæ cum spune Burckhard: “rezultatul a
fost o bisericæ ce înainta rapid cætre victorie. Preﬂul pentru convertirea
lui Constantin a fost pierderea neprihænirii.” 40
Aceastæ expresie, “pierderea neprihænirii” evocæ din nou imaginea
bisericii apostaziate care, ca femeie, a devenit necredincioasæ soﬂului ei
øi ca prostituatæ, a comis desfrânare cu regele. Isus Hristos prezintæ
biserica apostaziatæ printr-o femeie cælare pe fiaræ, ca pe o prostituatæ a
împæratului. El desemneazæ astfel, în mod impresionant, condiﬂia bisericii
în timpul perioadei cezaro-papismului când împæratul, Cezarul, era în
acelaøi timp øi papæ al bisericii. Într-adevær, timp de 200 de ani, împæraﬂii
au domnit asupra bisericii care a fost ridicatæ la rangul de bisericæ de
stat. Imediat dupæ aceasta, episcopul de Roma, însærcinat cu aceastæ
funcﬂie, a devenit papæ, Rege, PONTIFEX MAXIMUS, reprezentant al
lui Dumnezeu pe pæmânt, Episcop al episcopilor, cu puteri depline øi
onoruri, astfel încât el semæna, ca douæ picæturi de apæ, cu împæratul
roman. De la Imperiul roman se trecuse la papalitatea romanæ. Este
exact ceea ce prezisese Isus în profeﬂie, ca o avertizare øi consolare
pentru restul ucenicilor sæi fideli, care în viitor vor fi asasinaﬂi cu miile
39
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øi milioanele, de Inchiziﬂie øi de poliﬂia bisericii, exact ca în vremea
împæratului, când Constantin nu se “convertise” încæ.
Bolnav de moarte, el a fost dus la vila Achyronia, lângæ Nicomidia.
Acolo, el nu a fost botezat de un papæ, nici mæcar de un episcop catolic
sau de un preot, ci de un episcop arian øi eretic, pe nume Eusebiu. El a
murit în ultima zi din sæptæmâna Rusaliilor, în anul 327 d. H.41
Astæzi se condamnæ cu tærie aceastæ relaﬂie nelegitimæ a bisericii cu
împæratul, totuøi, abia se ﬂine cont de cauzele dominaﬂiei împæraﬂilor
romani asupra bisericii. Istoria bisericii dovedeøte justeﬂea profeﬂiei
Domnului Isus Hristos din Apocalipsa 17.
Bonaventura, cardinal øi general al franciscanilor, a comparat Roma
cu prostituata din Apocalipsa 17 øi a anticipat cu 300 de ani înainte,
interpretarea lui Luther. Aceastæ prostituatæ, scrie el, îmbatæ cu prostituﬂia
sa regi øi popoare. El afirmæ cæ nu a gæsit la Roma decât dorinﬂe carnale
øi simonie (trafic cu lucruri considerate de bisericæ drept bunuri spirituale
øi sfinte), chiar øi în cele mai înalte sfere ale bisericii. Roma corupea pe
prinﬂii bisericii, aceøtia îøi corupeau clerul, iar clerul corupea poporul...
Papa olandez Adrian al VI-lea a recunoscut în 1522 în faﬂa
“Reichstag”-ului (Dieta) din Nürenberg, cæ toate relele din bisericæ
plecau de la Curia romanæ.41a De mulﬂi ani, scaunul lui Petru a fost teatrul
unor evenimente blamabile, abuzuri în lucrurile spirituale, cælcarea
poruncilor, încât aici totul a devenit ræu øi pervers.
Cardinalul iezuit Bellarmin a trebuit sæ admitæ mai târziu: “cu câﬂiva
ani înainte de Luther øi Calvin, în bisericæ nu mai exista religie.”
Papalitatea, spune el, aproape a distrus creøtinismul...
În acel moment, lucrurile au fost atât de grave încât Contarini spunea
papei Paul al III-lea (1539-1549) cæ toatæ curtea papalæ era ereticæ
(renegarea lui Hristos); ea este în contradicﬂie cu spiritul Evangheliei.
Legea lui Hristos aduce libertatea; papalitatea nu aduce decât sclavie øi
arbitrariu, spunea pe øleau Contarini. “Nu se putea impune credincioøilor
creøtini sclavie mai mare øi atâta impietate...”
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Biserica romanæ, separatæ în apus de protestanﬂi, a fost de aici înainte
mai puﬂin o bisericæ catolicæ, decât o sectæ fricoasæ øi introvertitæ sub
tirania papei. 42, 43
Nu este de mirare cæ poetul øi autorul Dante în “Divina comedia” îi
condamnæ la flæcærile iadului pe papi øi pe cardinali. La fel øi fostul
profesor de teologie catolicæ Martin Luther, ca øi toﬂi reformatorii, au
væzut în papalitate împlinirea profeﬂiei despre Antichrist din Daniel 7 øi
Apocalipsa 13, cu cele 20 de semne individuale distinctive care s-au
împlinit istoric cu una øi aceeaøi putere (vezi øi cele 15 semne ale profeﬂiei
despre “cornul cel mic” reprezentativ al papalitæﬂii în Daniel 7).
Nu numai reformatorii ci øi sfinﬂi ai bisericii catolice romane øi chiar
autori moderni s-au plâns de decæderea spiritualæ a papalitæﬂii.
Caterina de Sienna scria lui Grigore al XI-lea cæ nu avea nevoie sæ
viziteze curtea papalæ pentru a mirosi “duhoarea Curiei øi a sfinﬂeniei
sale, care au pætruns în oraøul meu de mult timp...”
Sfânta Brigitte spune lui Grigore: “ecleziaøtii sunt mai puﬂin preoﬂii
lui Dumnezeu decât proxeneﬂii diavolului.”
Øi Nicolo Machiavelli scrie: “Italienii sunt profund scufundaﬂi în
vinovæﬂia bisericii romane øi a clerului sæu. Prin exemplul lor, noi am
pierdut orice religie adeværatæ øi am devenit complet necredincioøi. Luaﬂi
aceasta drept regulæ: cu cât un popor træieøte mai aproape de Curia
romanæ, cu atât este mai puﬂin religios.”
Savantul Erasm, din sec. al XVI-lea, unul din oamenii cei mai
spirituali din toate timpurile, spunea: “tirania papei este mai rea decât
cea a turcilor.” El a scris o schiﬂæ în care papa Iulius încearcæ, trecând
prin faﬂa lui Petru, sæ ia cu asalt porﬂile cerului. Petru, strâmbându-se,
nu poate sæ recunoascæ în acest ræzboinic bærbos pe urmaøul sæu. Iulius
îøi scoate casca øi îøi pune mitra papalæ. Petru devine øi mai neîncrezætor.
În cele din urmæ, Iulius îøi agitæ neræbdætor cheile în faﬂa ochilor lui
Petru. Apostolul le verificæ øi dæ încet din cap: “Regret, dar acestea nu
se vor potrivi nicæieri în împæræﬂie.” 44
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Nimeni nu poate ignora aceste realitæﬂi istorice, totuøi, abia se ﬂine
cont de cauze. Ele se situeazæ în trecut, în vremea Imperiului roman.
Cel care pune astæzi întrebarea despre originea dezvoltærii apostaziei
bisericii, va gæsi ræspunsul la împæraﬂii care au desfrânat cu biserica,
aøa cum Hristos a numit în Apocalipsa, o relaﬂie în afara cæsætoriei, cu
toate urmærile sale în prezent øi în viitor.
Isus arætase mai întâi, în cap. 12 al Apocalipsei, imaginea unei alte
femei, adeværata Bisericæ:
“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 identificat acest simbol cu Biserica puræ øi adeværatæ,
logodnica lui Isus. Ei nu cunoøteau deloc cultul Mariei, care s-a dezvoltat
mult mai târziu øi, în ciuda descrierii clare a evenimentelor, aceastæ
imagine s-a atribuit Mariei. Nu, aceasta era biserica necoruptæ în opoziﬂie
cu biserica decæzutæ, reprezentatæ prin prostituata din Apocalipsa 17.
Aceastæ bisericæ îøi pierduse fecioria, împæratul Constantin fæcuse din
ea o prostituatæ. Astfel dæinuie aceste douæ femei, adeværata øi falsa
bisericæ, una lângæ alta în cursul istoriei, pânæ la sfârøitul lumii.
Constantin a realizat divizarea bisericii. Majoritatea s-a asociat cu
împæratul øi minoritatea a trebuit sæ fugæ în singurætatea pædurilor øi
munﬂilor sau, ca øi “oamenii liniøtiﬂi din ﬂaræ” (Ps. 35,20), s-au retras din
viaﬂa publicæ øi din activitæﬂile Bisericii de Stat.
Ei nu erau de acord cu “Dies Solis”, “onorabila zi a soarelui”, a
închinætorului la soare, Constantin, øi au continuat sæ respecte ziua
Sabatului pe care Hristos o instituise la creaﬂiune, ca zi de naøtere a
lumii. În acea zi, Isus Hristos s-a odihnit în mormânt, dupæ ræstignire
când jertfa Sa completase noua creaﬂiune prin ræscumpærare.
Adepﬂii care ulterior au aderat la Biserica de Stat au fæcut un
compromis adoptând cultul soarelui de la împærat. Ei l-au desemnat pe
Hristos drept “adeværatul soare.”45
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Deoarece Hristos a înviat în prima zi a sæptæmânii, care a fost numitæ
duminica, ei au særbætorit aceastæ zi împreunæ cu pægânii. Este tocmai
ceea ce væzuse Constantin în visul sæu, discul solar legat de cruce. Acesta
a fost semnul victoriei sale asupra Contra-Împæratului Maxentius øi de
aici înainte, semnul victoriei asupra Bisericii lui Isus Hristos, pe care
putea s-o atragæ la el, pentru a face din ea o prostituatæ.
Pânæ astæzi, comunitæﬂile persecutate ale lui Hristos, respectæ
adeværatul Sabat al lui Isus.46 Ele s-au îndepærtat de cultul soarelui care
este strict interzis de Dumnezeu încæ din cele mai vechi timpuri.47 În
curând, în Statele Bisericii în Evul Mediu au dominat aceleaøi condiﬂii
ca mai înainte în Imperiul roman decadent. În cele din urmæ, poporul
Bisericii s-a revoltat prin Reformæ, contra acestei situaﬂii øi, mai târziu,
prin revoluﬂiile din Statele Bisericii.
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CAPITOLUL 3
PRIMA REVOLUﬁIE ÎN STATELE BISERICII

În afacerile de stat, se pare cæ iezuiﬂii nu aveau noroc. În America de
Sud, statutul lor de adeværaﬂi creøtini s-a præbuøit; în Japonia uøile s-au
închis pentru creøtinism timp de sute de ani, pentru cæ misiunea lor
dezamægise încrederea împæratului øi provocase mânia naﬂiunii. Ei au fost
izgoniﬂi din America de Sud øi interziøi de papæ øi în prezent. Prin influenﬂa
lor asupra regelui Carol al X-lea, ei au provocat revoluﬂia în Franﬂa.
Papa Leon al XII-lea a acordat din nou iezuiﬂilor poziﬂia de dominare
deplinæ. Ca organizaﬂie fanatizatæ, spiritualæ øi organizatæ pe principii
militare, ei au format o trupæ de protecﬂie, eøalonul SS al papei. Astfel,
ei au încercat în Franﬂa, în timpul lui Carol al X-lea, sæ realizeze unirea
statului cu biserica. Regele era sub totala lor influenﬂæ dar prin deciziile
sale nesæbuite, el a stârnit din ce în ce mai mult mânia poporului, pânæ
în 1830, când s-a dezlænﬂuit furtuna.
Lafayette a organizat o gardæ naﬂionalæ iar regele a devenit
neputincios. Poporul a format el însuøi un guvern. Carol al X-lea a trebuit
sæ abdice øi a emigrat spre Austria, unde øi-a sfârøit viaﬂa la Graz, la 8
noiembrie 1836.
În iunie 1830, poporul francez l-a instalat pe Louis Philippe pe tronul
regelui, care a intrat în istorie sub numele de “tronul din iunie”. Valul
revoluﬂionar din Franﬂa a cuprins øi Spania øi Portugalia unde a izbucnit,
de asemenea, ræzboiul civil.
În cele din urmæ, valurile ræzvrætirii au atins cu uøurinﬂæ øi Italia,
apoi Statele Bisericii. Acolo, mulﬂi au salutat cu admiraﬂie cuvintele de
ordine ale revoluﬂiei franceze din 1789: LIBERTATE, EGALITATE,
FRATERNITATE, totuøi, presiunea de fier a guvernului Bisericii nu a
læsat nici o øansæ celor care erau înfometaﬂi de libertate.
Între timp, în Statele Bisericii, condiﬂiile au devenit insuportabile
pentru populaﬂie. Impozite consistente øi nenumærate împiedicau
dezvoltarea economicæ, paralizau comerﬂul øi împingeau pe mulﬂi într-o
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særæcie amaræ. Pretutindeni domneau preoﬂii care, adunaﬂi în cete, au
inundat tot statul. Majoritatea aveau puﬂinæ instruire teologicæ pentru
funcﬂia lor, astfel încât consecinﬂa a fost o deteriorare spiritualæ generalæ
a religiei creøtine. Legile erau o harababuræ de paragrafe din toate
secolele, împiedicând punerea la punct a unei jurisprudenﬂe solide. Poliﬂia
controla orice persoanæ care voia sæ cælætoreascæ dintr-un loc în altul.
Pretutindeni erau pândari øi denunﬂætori împotriva cærora nu te puteai
apæra. Nu este de mirare cæ ræzbunarea domnea pretutindeni øi nici faptul
cæ tribunalele ecleziastice sau cele civile nu erau în mæsuræ sæ facæ faﬂæ
situaﬂiei.
“Era de neconceput sæ te gândeøti la vreo oarecare ameliorare a
acestei situaﬂii în Statul bisericæ, prin mijloace paønice. Ocupat
cu crearea unui guvern universal care sæ stæpâneascæ asupra
întregii lumi, papa øi consilierii sæi spirituali, condamnaﬂi sæ nu
vadæ cu ochi care væd øi sæ nu audæ cu urechi care aud, nu aveau
nici timpul, nici capacitatea de a analiza øi a reforma ceea ce era
foarte aproape de ei.” 48
Îndeosebi cei særaci se plângeau cæ în øcolile iezuite nu existau locuri
pentru copiii lor øi cæ preﬂul øcolarizærii era foarte ridicat. Astfel, trei
sferturi din populaﬂie era analfabetæ. În acest stat spiritual, nu se mai
gæsea nici cea mai micæ urmæ a dragostei lui Hristos pentru cei umili øi
særaci. Aceastæ proastæ gestiune adæugatæ corupﬂiei, a întærâtat tot mai
mult mânia poporului øi a fæcut sæ dea pe dinafaræ.
La Roma, papa, în calitate de rege al Statelor Bisericii, era orb la
nevoile popoarelor øi incapabil sæ conducæ Statele. Poate cæ raﬂiunea l-a
condus pe Leon al XII-lea sæ redea o deplinæ libertate iezuiﬂilor, care
pânæ atunci fuseseræ interziøi. Spera cæ ei aveau sæ punæ ordine în statul
sæu prin severitatea guvernærii lor. El a murit la 10 februarie 1829.
Succesorul sæu, Pius al VIII-lea, a domnit puﬂin øi a fost înmormântat la
30 noiembrie 1830. Un cælugær foarte sever øi ultra modern urcæ pe
tronul papal sub numele de Grigore al XVI-lea. Asprimea øi severitatea
sa au fæcut sæ se reverse mânia poporului.
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Societæﬂi secrete au stabilit deja contacte cu revoluﬂionarii din Franﬂa,
în special cu Lafayette. Insurecﬂia a izbucnit la 3 februarie 1831 la
Modena, unde 40 de conjuraﬂi au vrut sæ se debaraseze de Duce, dar au
fost trædaﬂi øi înfrânﬂi. Totuøi, în faﬂa mâniei poporului, Ducele a trebuit
sæ fugæ øi a cæutat protecﬂie la Mantua. La Bologna, o comisie a poporului
øi-a asumat guvernarea. S-a format o gardæ civilæ øi s-a proclamat
libertatea în Italia. În locul insignelor papale, s-a înælﬂat în toate
provinciile Statelor Bisericii drapelul italian “alb-verde-roøu.”
La Civita Vecchia, un vapor era pregætit de plecare, pentru a-l pune
în siguranﬂæ pe papæ. La 26 februarie, la Bologna s-a reunit o adunare
legislativæ pentru cele zece provincii ale Statelor Bisericii. Avocatul
Vicini a fost numit prim preøedinte. S-au promulgat noi legi fiscale, s-a
ordonat mobilizarea generalæ, s-a instituit serviciul militar obligatoriu
pentru toﬂi bærbaﬂii între 18 øi 50 de ani.
Papa a trimis Austriei o chemare în ajutor, pentru a-øi salva Statul pe
cale de a se præbuøi. Trupele austriece au sosit la 3 martie øi au înaintat
victorios contra armatei insurecﬂiei. Un armistiﬂiu a fost încheiat pe 19
martie. Totuøi Franﬂa se gæsea de partea insurgenﬂilor øi ameninﬂa cu
intervenﬂia militaræ contra Austriei. Datoritæ acestui fapt, la 2 iulie,
austriecii s-au retras. Papa cæuta cu disperare sæ-øi adune o armatæ, chiar
din criminali øi din bande de tâlhari. Garda civilæ a fost învinsæ. Trupele
papale au bântuit cu o cruzime de neimaginat.
“La Cesena, la Forli, papiøtii au fæcut ravagii în felul lor caracteristic,
færæ motiv øi færæ distincﬂie între cei nevinovaﬂi øi cei vinovaﬂi. Ei au
ucis øi jefuit, iar furtul vaselor sfinte din biserici nu le-a pus nici o
problemæ.”
Cardinalul Albani s-a væzut obligat sæ trimitæ mesageri la austrieci,
în Lombardia, pentru a primi sprijin. La 28 ianuarie, austriecii au fost
întâmpinaﬂi ca salvatori de cætre populaﬂie, intrând pentru a doua oaræ în
Bologna. Trupele papale, a cæror intrare a fost întâmpinatæ cu excremente
øi înjuræturi, au ræmas închise în cazærmi; nici un soldat papist nu era
sigur de viaﬂa sa, nici mæcar printre oamenii dezarmaﬂi.49
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În înﬂelegere cu Austria, Franﬂa a trimis øi ea trupe øi a ocupat Ancona.
Rezistenﬂa gærzilor civile a fost zdrobitæ, dar rezistenﬂa naﬂionalæ înflorea
în societæﬂile zise secrete. Doi bærbaﬂi erau instigatorii acestora: Lafayette
în Franﬂa, iar în Italia Giuseppe Mazzini, næscut la 28 iunie 1805 la
Genova, fondator în anul 1832 al unei noi alianﬂe, cæreia i-a dat numele
de “Tânæra Italie.”
Dominaﬂia preoﬂilor în Statul nou instalat era mai puternicæ decât
înainte. Partizanii lor erau “sanfediøtii” øi mercenarii elveﬂieni care
menﬂineau ordinea în Stat. Cardinalul secretar de stat al papei a adresat
o scrisoare secretæ tuturor judecætorilor din ﬂaræ, cerând aplicarea celor
mai mari pedepse pentru liberali, færæ a dovedi clemenﬂæ.
Sub protecﬂia trupelor franceze, comisarul apostolic stabilea un
guvern de tranziﬂie
Metternich a descris marea urgie astfel: “Ei au de-a face cu cel mai
prost guvern din toatæ Europa!”50 Preoﬂii domneau mai ræu decât înainte,
mercenarii elveﬂieni menﬂineau ordinea. Cei care aveau convingeri
liberale au fost urmæriﬂi cu pedepsele cele mai grele. O nouæ încercare
de insurecﬂie a fost înecatæ în sânge.
De când lordul Macauley cælætorise în Italia, în 1838, situaﬂia se
degradase øi mai mult. Dupæ cum scrie Macauley în scrisorile sale, iatæ
rezultatul: “Corupﬂia se întâlneøte în toate funcﬂiile oficiale... cred cæ
Statele Bisericii sunt cel mai prost guvernate din lumea întreagæ; øi
prostia poliﬂiei, corupﬂia funcﬂionarilor, mizeria ﬂærii se impun atenﬂiei
cælætorului cel mai indiferent.”51
În acest timp, Mazzini a convocat în 1832 la Genova, o nouæ alianﬂæ,
“Tânæra Italie.” Alianﬂa sa secretæ privea, în cele din urmæ, întreaga
Europæ øi a fost botezatæ “Tânæra Europæ.” Din aceasta fæceau parte nu
numai “Tânæra Italie” ci øi alianﬂele secrete: “Tânæra Franﬂæ”, “Tânæra
Germanie”, “Tânæra Polonie”, “Tânæra Elveﬂie” etc. Mazzini însuøi
aparﬂinea alianﬂei secrete a “Iluminaﬂilor”, care trebuia sæ cucereascæ
din ce în ce mai multe poziﬂii cheie, nu numai în Europa, ci øi în lumea
întreagæ. Programul lor consta în a stabili un Guvern Mondial øi a suprima
50
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orice autoritate ecleziasticæ în lumea întreagæ. Astfel, curentele
revoluﬂionare din Europa, inclusiv cele din Statul bisericæ, se îndreptau
împotriva dominaﬂiei Romei, care, în ceea ce o priveøte, era în înﬂelegere
secretæ cu casele regente europene. Astfel s-a împlinit cuvânt cu cuvânt
profeﬂia Domnului Isus Hristos din Apocalipsa cap. 17 (vezi anexa A).
În acest text, Isus prezice cæ Biserica se va îndepærta de El øi se va
alia cu regii pæmântului. El calificæ aceastæ situaﬂie drept adulter øi
depravare. El a profetizat, de asemenea, cæ ﬂærile europene, sub simbolul
celor zece coarne, se vor ridica cu Statele Bisericii - desemnatæ cu
simbolul unei fiare - împotriva Romei øi vor smulge papalitæﬂii oraøul
Roma. De aici înainte a început împlinirea profeﬂiei Domnului Hristos,
revoluﬂiile în Europa øi în Statele Bisericii au devenit o realitate dar,
protejatæ de trupele franceze, Roma stætea încæ solid în mâinile papei.
Totuøi, continuarea profeﬂiei din Apocalipsa 17 începea, încet, sæ se
pregæteascæ: a doua revoluﬂie în Statele Bisericii.
Trei grupæri caracteristice s-au cristalizat cu ocazia primei revoluﬂii
în Statele Bisericii. Prima era constituitæ din liberali, care voiau sæ
opreascæ proasta conducere a papei, printr-o revoluﬂie. A doua grupare
era constituitæ de conservatori, care de asemenea, voiau sæ împiedice
aceastæ conducere prin arme politice. A treia grupare nu apæru în public.
Este vorba de bærbaﬂi øi femei care l-au ales pe Isus ca model de viaﬂæ.
Ei erau îndureraﬂi atât de cruda dominare a papei cât øi de omorurile øi
jafurile ræzboiului civil survenit în statul lor.
Ei se reﬂineau cât puteau de bine de la acest ræzboi, øtiind cæ nu poﬂi
învinge un ræu prin altul. Pot fi numiﬂi “cei tæcuﬂi din ﬂaræ.” Însuøi Isus îi
desemneazæ în profeﬂia Sa despre ræzboiul civil din Italia, în cap. 18 al
Apocalipsei prin “poporul Meu”, pentru care El rezervæ un mesaj
deosebit pentru evenimentele viitoare, care sunt prezise în cap. 18.
REVOLUﬁIILE EUROPENE DE LA 1848

Sub protecﬂia trupelor franceze care ocupau toate Statele Bisericii,
papa Grigore al XVI-lea domnea cu o duritate øi o severitate extreme.
Pretutindeni, spionii erau ocupaﬂi sæ descopere grabnic pe cei care erau
bænuiﬂi a fi revoluﬂionari, pentru a-i arunca în închisoare. Se închideau
56

în temniﬂe conspiratorii patrioﬂi, dar pentru un prizonier, se ridicau alﬂi
zece noi.52
Puﬂina înﬂelegere a papei îmbætrânit deasupra epocii sale, este
demonstratæ øi de interdicﬂia sa împotriva cæilor ferate. El le desemnæ
ca pe “o lucrare a diavolului” în Statele Bisericii.53
Douæ grupæri s-au format în Statele Bisericii, printre naﬂionaliøti sau
conjuraﬂi. Radicalii, sub conducerea lui Mazzini, aﬂâﬂau ura poporului.
Cei mai moderaﬂi sperau la un ajutor din partea Franﬂei sau Angliei
contra regimului de teroare al papei. Cele douæ grupæri nu vedeau decât
violenﬂa pentru a ieøi din aceastæ situaﬂie de disperare naﬂionalæ.
Totuøi, nu vrem sæ-i læsæm deoparte pe “cei tæcuﬂi din ﬂaræ” care, în
locul ræzboiului øi sângelui, preferau o soluﬂie paønicæ de negociere øi
de convingere a adversarilor. Comportamentul lor a fost cu siguranﬂæ
marcat de spiritul Domnului Isus Hristos care, în calitate de Creator øi
Mântuitor, îi înconjoaræ pe toﬂi oamenii cu o dragoste eternæ øi doreøte
pentru fiecare ce este mai bun. Totuøi, aceastæ opinie a pacifiøtilor era
mai mult sau mai puﬂin retoricæ. Dacæ ar fi cunoscut mai bine profeﬂiile
Domnului Isus Hristos din Apocalipsa, ei ar fi putut sæ-øi dea seama cæ
Isus Hristos clasase imperiul papei printre fiarele nesæbuite, simbolizând
imperiul lumii. Pe cât este de imposibil sæ faci pe un animal sæ admitæ
ceea ce este rezonabil, pe atât nu-l poﬂi face pe papæ sæ înﬂeleagæ sæ-øi
abandoneze setea de putere. Tocmai aceastæ sete de putere, pusæ în
opoziﬂie cu umilinﬂa lui Hristos, a fost desemnatæ drept apostazie. Soﬂia
Sa - simbol al Bisericii Sale - se îndepærtase de El øi se aliase cu regii
acestei lumi. Isus denunﬂa aceasta ca pe un adulter, Biserica Sa devenise
o prostituatæ. S-a læsat luatæ. Avea relaﬂii cu toate guvernele europene øi
nu a fost nici o ﬂaræ catolicæ sau protestantæ în care Biserica sæ nu fi
devenit o Bisericæ a Statului. Tronul øi altarul formau o uniune fatalæ,
contraræ voinﬂei lui Dumnezeu.
“Cei tæcuﬂi din ﬂaræ” care, în toatæ Europa au recunoscut aceastæ
situaﬂie ca o desfæøurare anticreøtinæ, nu aveau dreptul sæ o exprime sus
øi tare. Pretutindeni erau spioni øi urmæritori care îi acuzau. A fost
52
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deosebit de periculos pentru acei oameni cu spiritul sincer, din ﬂærile
catolice øi mult mai periculos pentru cei din Statele Bisericii. Cel care
era bænuit cæ nu este fidel Bisericii, era acuzat øi torturat de Inchiziﬂie.
Cel care nu semnala un suspect, prin aceastæ tæcere, era destinat aceleiaøi
pedepse. Acesta era motivul pentru care mulﬂi se retrægeau în munﬂi sau
se expatriau.
Mazzini a jucat un rol hotærâtor în eliberarea Italiei. Næscut în 1805,
la Genova, el a murit la vârsta de 67 de ani, la Pisa. Când în 1830 revoluﬂia
a eøuat, el nu a abandonat, ci a creat alianﬂa secretæ, deja amintitæ “Tânæra
Italie”, la care a aderat generalul Garibaldi, cæpetenia militaræ a revoluﬂiei.
În 1846, un nou papæ a fost ales, sub numele de Pius al IX-lea.
Cancelarul Austriei, Metternich, care a dominat Europa timp de 40 de
ani, a emis despre el o judecatæ usturætoare, care nu era chiar falsæ:
“Afectuos, slab de spirit øi total lipsit de minte.” A început în 1846 cu
reputaﬂia de liberal. În casa stræmoøilor sæi, se spunea cæ pânæ øi pisicile
erau naﬂionaliste. Abia instalat pe tron, el a acordat o amnistie pentru
prizonierii politici. În aproape toatæ peninsula, diferite categorii de
persoane au avut impresia cæ Cel Atotputernic are, în sfârøit, grijæ de
ele. A sævârøit El o minune øi le-a trimis un papæ liberal, care avea sæ
reuøeascæ sæ reuneascæ cele 8 regiuni disparate, dupæ cum sperau toﬂi?
Cineva remarca: “Contez pe Dumnezeu pentru ca papa sæ nu-øi
dezamægeascæ pisica familiei.” Italienii se plângeau de mult timp cæ
Dumnezeu nu avea intenﬂii bune pentru ﬂara lor, de obicei atât de plæcutæ,
mângâiatæ de mare: în nord munﬂi de netrecut, doi vulcani în sud øi, cel
mai ameninﬂætor, un papæ chiar în mijloc. Doi ani de pontificat l-au
transformat pe Pius... În timpul acestor doi ani de exil (la Gaeta), el a
învæﬂat sæ-øi regrete toate simpatiile de stânga øi a devenit unul dintre
cei mai fermi reprezentanﬂi ai liniei dure...
Când Pius, câﬂiva ani dupæ aceste amare experienﬂe, a fost rugat sæ
devinæ øeful unei Federaﬂii italiene, a refuzat categoric. El era contra
oricærei forme de libertate øi de schimbare a Constituﬂiei. Singurul sæu
scop a fost sæ-øi pæstreze, ca monarh absolut, regiunile pe care le stæpânea,
færæ ca cineva sæ se amestece.
Acest Stat Bisericæ... a fost în timpul sæu de douæ ori mai mare decât
pæmântul sfânt, cu o populaﬂie de aproape trei milioane de persoane. De
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când Biserica încercase sæ-l câøtige pentru cauza sa, dupæ plecarea lui
Constantin spre Bizanﬂ, activitatea sa a fost de a corupe øi a-i paraliza
misiunea spiritualæ. În sec. al XIV-lea, De Mussi scria:
“Din vremea lui Sylvestru, nenumærate ræzboaie au fost consecinﬂele
puterii secularizate. Cum este posibil sæ nu fi existat niciodatæ un papæ
bun, care sæ fi încercat sæ opreascæ toate aceste rele, øi de ce a fost
necesar sæ se poarte ræzboaie pentru niøte posesiuni efemere?” 54
În preajma anului nou 1847/48, un nou val de miøcæri revoluﬂionare
din sudul Italiei au zguduit ansamblul Statului Italian. “Desfæøurarea
revoluﬂiei italiene a luat o formæ evident mai furtunoasæ decât aceea
care se cunoscuse în Germania. Din cauza inevitabilei coliziuni cu
Austria, ea va degenera imediat într-un ræzboi de Stat.”55
La 22 martie 1848, armata naﬂionalæ cu al sæu cuvânt de ordine “Italia
fara da se” (Italia se elibereazæ singuræ), reuøeøte sæ elibereze Milano øi
Veneﬂia de sub dominaﬂia austriacæ. Mazzini putea, în sfârøit, sæ-øi
realizeze planul unei Adunæri constituante care, ca singuræ instituﬂie
revoluﬂionaræ, putea sæ completeze unitatea naﬂionalæ italianæ øi sæ ia
locul diferitelor guverne de Stat.56
La 15 noiembrie 1848, ministrul papal Rossi, a fost asasinat la Roma.
Sæptæmâna urmætoare, papa a fugit în sutana neagræ øi cu ochelari de
culoare închisæ, în fortæreaﬂa Gaeta, lângæ Neapole. La Roma s-a format
o Adunare constituantæ romanæ, ca bazæ a unei Adunæri naﬂionale italiene.
La 30 aprilie 1849, Garibaldi i-a bætut pe francezi la poarta San Pancrazio.
Apoi, la 9 mai, i-a înfrânt pe napolitani lângæ Palestrina øi la 11 mai a
intrat în Roma, în aclamaﬂiile Italiei întregi. Acum Italia era eliberatæ de
tutela papei. Roma devenise capitala Italiei.
Se pare cæ profeﬂia Domnului Isus Hristos din Apocalipsa 17,16 avea
sæ se împlineascæ de acum înainte: “Cele zece coarne øi fiara o vor urî
pe prostituatæ, îi vor scoate hainele, o vor dezgoli, carnea i-o vor mânca
øi o vor consuma prin foc.” Cele zece coarne simbolizând puterile
europene øi fiara, imagine a Statelor Bisericii (vezi Anexa A) o uræsc pe
femeie, Biserica romanæ. Aceasta s-a împlinit textual prin aceastæ
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revoluﬂie. “Ei o vor face pustie”. Ea trona mai înainte ca o cælæreaﬂæ pe
fiaræ. Acum ea este azvârlitæ de pe øa øi se trezeøte singuræ. “Carnea i-o
vor mânca”. Acest simbol este explicat în Daniel 7,5, în care carnea
unei regiuni sau forma unui regat cucerit de duømani va fi, pentru a
spune astfel, mâncatæ. Efectiv, în timpul revoluﬂiei, tot teritoriul îi este
luat Bisericii øi cucerit pentru noul Stat italian, ea este “mâncatæ”. Oraøul
Bisericæ, Roma, “va fi consumat prin foc”. Focul ræzboiului i-a luat
papei reøedinﬂa. Roma, ca sediu al papei, nu mai exista.
Cel care vede în ocuparea Romei împlinirea definitivæ a cestor profeﬂii
ale Domnului Isus Hristos, în primul rând s-a înøelat. De la Gaeta, papa
a chemat cu disperare pe francezi în ajutor.
O armatæ francezæ a mers spre Roma. Trupele lui Garibaldi au fost
învinse. La 3 iulie, francezii intrau în Roma. Cæderea Romei papale øi
stæpânirea Tinerei Italii, Noua Italie, nu durase decât trei luni. Papa s-a
întors la Roma øi sub protecﬂia armatei de ocupaﬂie francezæ, øi-a reluat
activitæﬂile guvernamentale. Roma avea sæ ræmânæ neatinsæ, în ciuda
profeﬂiei? Cuvântul profeﬂiei lui Hristos nu avea sæ-øi gæseascæ o împlinire
totalæ? Aøa pærea sæ fie.
Revoluﬂia de la 1848/49 nu privise numai Statele Bisericii, ci a fost
o revoltæ europeanæ împotriva dominaﬂiei “Tronului øi Altarului.” Este
exact ceea ce prezisese Domnul Isus Hristos. Nu numai fiara, statul
terestru al papei se va ridica împotriva Romei ci øi cele zece State europene,
cele zece coarne. În revoluﬂiile europene, duømanul comun a fost întotdeauna
Biserica. Nici Altarul, nici Tronul nu au servit poporul, cum s-ar fi putut
spera de la instituﬂii rânduite de Dumnezeu. Ambele au oprimat øi aservit
poporul, i-au exploatat forﬂele øi i-au cælcat în picioare libertatea. Biserica
øi-a susﬂinut prinﬂii. Acum ea era lovitæ de ura celor oprimaﬂi.
Revoluﬂia, aceastæ mare tresærire spre eliberare a omenirii, salutatæ
la început cu entuziasm în Germania, DECLANØATÆ DE RELIGIE
DAR FIIND ÎMPOTRIVA EI, a condus la domnia teroarei iacobine...
Tendinﬂa spre autoritatea de stat conduce la alianﬂa “TRONULUI CU
ALTARUL.” Religia primeøte o funcﬂie politicæ fundamentalæ: Bisericile
sunt considerate drept sprijinul necesar al autoritæﬂii øi numai ele dau
legitimitatea necesaræ autoritæﬂii... “TRONUL ØI ALTARUL” nu este un
cuvânt de ordine specific german, el este, în general, european.
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Scopurile unei miøcæri revoluﬂionare: “se vrea ca nemﬂii sæ fie, în
felul ‘lor’, conduøi la Dumnezeu, sæ se distrugæ ipocrizia popimii øi a
iezuiﬂilor, sæ se purifice religia, sæ reconcilieze omenirea în spiritul
timpului prin dragoste øi libertate, sæ o reconcilieze în spiritul actual,
adicæ sæ fie marcat de ANTIROMANISM.” Liberalii øi radicalii øi-au pus
multæ speranﬂæ în aceastæ miøcare ce trebuia sæ slæbeascæ BISERICA
ROMANÆ, refugiu al reacﬂiunii.
“Tendinﬂa sec. al XIX-lea vizeazæ, în mod global, separarea Bisericii
de Stat.”57
Flacæra revoluﬂiei s-a întins de la o ﬂaræ la alta. Franﬂa, Italia,
Germania, Polonia, Anglia - care a fost alæturi de miøcarea naﬂionalæ
italianæ, Spania, Portugalia, în care Inchiziﬂia a acﬂionat cu cea mai mare
turbare, nici chiar ﬂærile de Jos øi Elveﬂia nu au fost cruﬂate de aceasta.
Dacæ scopurile revoluﬂiei n-au fost atinse în toate ﬂærile, ea a avut totuøi
o contribuﬂie importantæ în formarea de State naﬂionale øi, mai mult sau
mai puﬂin, în alcætuirea constituﬂiilor democratice.

SFÂRØITUL STATELOR MILENARE ALE BISERICII

Pius al IX-lea a fost rugat sæ recunoascæ miøcærea de eliberare a
regelui Victor Emmanuel øi a contelui de Cavour, sæ renunﬂe la puterea
sa temporaræ øi sæ devinæ øeful spiritual al noii Italii.
“În 1862, el a primit o petiﬂie semnatæ de 12.000 de preoﬂi. Ei o
implorau pe sanctitatea sa sæ recunoascæ semnele timpului. Roma trebuia
sæ devinæ capitala noii Italii. Nu ar vrea el sæ pronunﬂe un cuvânt de
pace?” Reacﬂia lui Pius al IX-lea a fost sæ-i disciplineze pe aceøti rebeli
- pe fiecare în parte.58
Este remarcabil cæ aceøti 12.000 de preoﬂi au recunoscut “semnele
timpului.” În Matei 24,33, Isus a vorbit clar øi detaliat despre semnele
de dinaintea întoarcerii Sale øi îøi prevenise discipolii: “Tot aøa øi voi,
când veﬂi vedea toate aceste lucruri, sæ øtiﬂi cæ Fiul omului este aproape,
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la uøi.” În Apocalipsa 17 s-a prezis cæ i se vor lua papei Statele Bisericii
øi oraøul Roma. Acum a sosit ceasul. Isus a reproøat fariseilor: “Øi
dimineaﬂa, ziceﬂi: ‘Astæzi are sæ fie furtunæ, cæci cerul este roøposomorât.’ Fæﬂarnicilor, faﬂa cerului øtiﬂi s-o deosebiﬂi, øi semnele
vremurilor nu le puteﬂi deosebi?” Matei 16,3-4
“În 1870 numai Rusia ﬂaristæ avea un guvern mai ræu decât cel al
Statelor Bisericii. Nu exista libertate de gândire sau de exprimare, nici
alegeri. Cærﬂile øi ziarele erau cenzurate. Evreii au fost închiøi în ghetouri.
Justiﬂia era un leu orb øi flæmând. Se poate spune deschis cæ era un stat
poliﬂist sub pavilion papal, cu spioni, inchizitori, represalii, poliﬂie secretæ
øi execuﬂiile pentru delicte minore erau la ordinea zilei.
O micæ oligarhie clericalæ, coruptæ, imoralæ øi strâns unitæ, domnea,
cu un toiag de fier, în numele sanctitæﬂii sale.”59
Din 1859 se împlinea, în etape, ruina øi cæderea statelor milenare ale
bisericii. În 1860, Garibaldi s-a îmbarcat la Genova cu cei 1.000 de
conjuraﬂi ai sæi, a debarcat în Sicilia øi i-a învins pe cei 20.000 de soldaﬂi
ai regelui celor Douæ Sicilii, al cærui regat avea capitala la Neapole. Cu
sprijinul regelui Victor Emmanuel de Sardinia, el a pus stæpânire øi pe
Neapole. Astæzi un monument înalt care îl reprezintæ, împodobeøte “Piaﬂa
Garibaldi” la Neapole. În 1861, regele Victor Emmanuel a devenit regele
Italiei. Garibaldi a ocupat atunci Statele Bisericii øi a mers asupra
capitalei, Roma. Armatele sale au fost prea slabe în faﬂa trupelor franceze
de ocupaﬂie; el a fost bætut øi a trebuit sæ fugæ. Dintre provinciile sale,
papei nu i-a ræmas decât regiunea Lazio cu oraøul Roma, pe care Franﬂa
o proteja. În acele zile s-a împlinit, cu precizie meticuloasæ, prezicerea
Domnului Isus Hristos din Apocalipsa øi anume cæ i se vor smulge papei
toate teritoriile, adicæ, în cuvântul profetic: “carnea i-o vor mânca.”
Dar, se pærea atunci cæ judecata asupra Romei papale avea sæ fie
întârziatæ. Contele Cavour a încheiat un acord secret cu împæratul francez
Napoleon al III-lea, care îøi întindea mâna protectoare asupra papei.
Napoleon øi-a descoperit intenﬂiile de a crea un regat al Italiei de centru
øi un altul al Italiei de Sud øi sæ-l restrângæ pe papæ la Roma øi la un loc
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de onoare în noua Uniune Italianæ.60
Pius al IX-lea trebuia sæ devinæ preøedintele Confederaﬂiei italiene.
Dar Napoleon se stræduia zadarnic sæ-i facæ sæ înﬂeleagæ, pe prinﬂul
preoﬂilor øi partizanii sæi francezi, noua stare de lucruri... Într-adevær,
øeful creøtinætæﬂii trebuia sæ ræmânæ suveran øi pentru aceasta oraøul
Roma îi era suficient.
“Cu cât vor fi mai restrânse Statele papei, cu atât va fi mai mare
suveranitatea voastræ”... Împæratul a scris øefului preoﬂilor øi îl græbi sæ
accepte preøedinﬂia Uniunii italiene...
“Încântætor” a ridiculizat Pius al IX-lea, “minunat,... dar nu primesc
Confederaﬂia sa.”61
Politica lui Louis Napoleon în Italia era confuzæ încæ de la început.
Din 1849, el apæra Statele Bisericii pentru a fi pe plac supuøilor sæi
catolici; din 1855 el voia “sæ facæ ceva pentru Italia”, ceea ce însemna
sæ ajute la realizarea naﬂionalismului italian. Cele douæ obiective erau
contradictorii precum focul øi apa. Nu cæ ar fi fost ræu în sine sfatul pe
care el îl dædea de acum înainte papei, de a renunﬂa de bunæ voie øi de a
se reconcilia cu Noua Italie. Dar, pe cât de perimatæ era sclavia în Statele
Unite, pe atât de perimatæ era dominaﬂia Habsburgilor în Italia de Nord
øi la fel de perimate erau, în alt mod, øi Statele Bisericii. Astæzi øtim cæ
pierderea lor a fost o fericire pentru Bisericæ, dar suntem miraﬂi cæ
oamenii de acum 100 de ani, suspuøi øi inteligenﬂi nu puteau sæ vadæ
aceasta. Oricum, ei nu o vedeau.62
Cu siguranﬂæ cæ Franﬂa avea puterea sæ execute planul cu Pius al IX-lea,
protejatul sæu, totuøi istoria a luat o altæ întorsæturæ. Øi aceasta este exact
ceea ce a prezis Domnul Isus Hristos în profeﬂia Sa. Profeﬂia spune dinainte
ce se va întâmpla cu adeværat în istorie, ceea ce vor face cu adeværat oamenii
øi naﬂiunile. Ea este prezicere øi nu predestinare. Oamenii sunt liberi în
deciziile lor, cæci numai în libertate eøti capabil sæ iubeøti øi, înainte de
toate, sæ iubeøti pe Acela care este dragostea în persoanæ, Isus Hristos.
Celor care Îl iubesc, El ar vrea sæ le arate adeværul în privinﬂa viitorului,
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pentru a le întæri încrederea în El øi pentru a-i avertiza asupra pericolelor.
Anul 1870 a adus, în cele din urmæ, împlinirea definitivæ a profeﬂiilor
Domnului Isus Hristos despre soarta Romei. În ultimele øase luni de
viaﬂæ, Cavour încercase imposibilul pentru a-l face pe Pius al IX-lea sæ
abandoneze de bunæ voie dominaﬂia sa terestræ, dar el a arætat o tot mai
mare øi tragicæ rezistenﬂæ. Cum putea noua Italie care moøtenise, în cele
din urmæ, modelul sæu etatizat de la Revoluﬂia francezæ, sæ renunﬂe la
marele sæu simbol, Roma? Se putea spune cæ papa, în ceea ce-l privea,
a putut sæ renunﬂe la dominaﬂia terestræ deoarece o importantæ parte a
clerului italian l-a determinat la aceastæ renunﬂare. Totuøi, mæreﬂia
bisericii romane de-a lungul veacurilor constæ în rezistenﬂa ei de a asimila
inovaﬂiile øi Pius al IX-lea a fost un reprezentant autentic al tradiﬂiei.
Într-o Europæ, jumætate pe cale de reconstituire, jumætate câmp de
bætælie, în zgomotul transformærilor liberale øi naﬂionale, Pius al IX-lea
a trimis în decembrie 1864 “Sylabus al principalelor greøeli ale timpului
nostru”, un document conøtiincios pregætit vreme de câteva decenii. El
condamna øtiinﬂa materialistæ, toleranﬂa, filozofia speculativæ øi libera
gândire, socialismul, naﬂionalismul, pretenﬂia statului modern; el a
desemnat a 18-a greøealæ øi ultima, ca fiind cea mai mare, credinﬂa potrivit
cæreia papa ar putea sæ se reconcilieze cu progresul, cu liberalismul øi
cu civilizaﬂia modernæ øi cæ îøi lua obligaﬂia sæ fie în acord cu acestea.63

DOGMA INFAILIBILITÆﬁII PONTIFICALE

Primul conciliu al Vaticanului a fost convocat la 8 decembrie 1869.
Scopul era publicarea dogmei infailibilitæﬂii papale. Observatorii au fost
de pærere cæ aceasta era nu atât o declaraﬂie religioasæ, cât mai curând
politicæ. Papa, care era pe cale sæ piardæ Statele Bisericii, voia sæ fie un
monarh absolut în ﬂaræ unde, cel mai puternic monarh nu putea sæ-i
smulgæ acest titlu. Aspiraﬂia cætre o putere absolutæ nu s-a stins; ea trebuia
sæ continue în domeniul adeværului.64
Pe durata de un an a acestui conciliu, din cei 1050 de episcopi cu
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drept de vot, numai 774 dintre ei s-au prezentat la 18 iulie 1870. Aceøtia
mai erau doar 535 øi, la sfârøitul conciliului din 1 septembrie 1870, nu
mai ræmâneau decât 104 episcopi. 14 din cei 19 episcopi reuniﬂi au fost
contra dogmei infailibilitæﬂii. 56 de episcopi, apoi, încæ 60 dintre ei, au
pæræsit oraøul Roma, înainte de vot.66
532 de episcopi erau reuniﬂi în transeptul nordic al bisericii Sfântului
Petru. 300 dintre ei erau episcopi titulari sau funcﬂionari la Vatican,
træind la Roma pe cheltuiala papei. În semn de protest, 140 de episcopi
nu au participat la conciliu. Douæ treimi din episcopii americani erau
contra noii dogme. Episcopii germani l-au implorat în genunchi pe Pius
al IX-lea sæ nu publice aceastæ dogmæ. Papa a refuzat sæ “asculte opoziﬂia
øi a afirmat cæ este în mod exclusiv purtætorul de cuvânt al Duhului
Sfânt.”67 Episcopii germani nu s-au prezentat în semn de protest øi s-au
întors la ei acasæ.
Simpla cifræ a opozanﬂilor dovedeøte cæ Biserica nu era chibzuitæ în
luarea unei decizii copleøitoare prin consecinﬂele ei... Mulﬂi considerau
acest edict drept o gravæ eroare.
Într-o øedinﬂæ, episcopul Strossmayer, a spus færæ ocol: “Acestui
conciliu îi lipseøte atât libertatea, cât øi adeværul... Un conciliu care
neglijeazæ vechea regulæ a necesitæﬂii umanitæﬂii morale øi care începe
sæ decidæ prin majoritate asupra lucrurilor credinﬂei øi moralei, dupæ
convingerea mea intimæ, îøi va pierde dreptul de a angaja conøtiinﬂa
lumii catolice ca o condiﬂie a vieﬂii veønice sau a morﬂii.”68
Punctul principal al discuﬂiilor care s-au desfæøurat sub cupola
bisericii Sfântul Petru, a fost cuvântul biblic raportat în Matei 16, 8,
care scris în latinæ cu litere aurite, strælucea pe cupolæ: TU ES PETRUS
ET SUPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM Tu eøti Petru øi pe aceastæ piatræ îmi voi construi Biserica - ET DABO
CLAVES REGNORUM COELORUM - øi îﬂi voi da cheile împæræﬂiei
cerurilor.
Cu ocazia uneia din vizitele mele la Vatican, l-am întrebat pe un
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iezuit din serviciul de presæ papal, de ce existæ douæ cuvinte diferite în
aceastæ inscripﬂie de pe cupolæ; el nu a avut nici un ræspuns. Unul din
cuvinte este PETRUS, însemnând “piatræ”. Dar al doilea cuvânt este
PETRAM, (forma acuzativæ de la PETRA) însemnând “o stâncæ, un
masiv stâncos.”
Dacæ Isus voia sæ spunæ cæ Biserica Sa era întemeiatæ pe Petru, atunci
ar trebui sæ se citeascæ: HUNC PETRUM - acuzativ feminin, dar, se
citeøte clar HANC PETRAM, acuzativ masculin. În consecinﬂæ, Biserica
nu este întemeiatæ pe “Petru”, “piatræ” ci pe “masivul stâncos” care este
însuøi Isus Hristos, stânca pe care Petru a mærturisit-o, lucru pentru care
Hristos îl laudæ øi, cunoscând caracterul inconstant al discipolului Sæu,
i-a dat numele de Petru, prima piatræ din construcﬂia a cærei temelie sau
stâncæ era Domnul Isus Hristos.
Astfel, Petru L-a înﬂeles pe Mântuitorul sæu øi afirmæ aceasta, færæ
greøealæ posibilæ, în prima sa epistolæ, la cap. 2,6-8. STÂNCA ESTE
HRISTOS! Dacæ conciliul øi-ar fi ridicat privirea spre cupolæ, mæcar o
singuræ datæ, atunci la citirea cuvântului sigur al lui Dumnezeu, toate
discuﬂiile despre infailibilitatea papei ar fi fost inutile. Însuøi Petru era
supus greøelii øi greøise în materie de credinﬂæ øi moralæ înainte øi dupæ
ræstignirea Domnului Isus Hristos. Dar el nu era decât o piatræ în edificiul
Bisericii lui Hristos, care era construitæ pe temelia siguræ a lui Isus
Hristos. Øi Domnul Isus îl iertase din nou pe Petru. Cum putea aøa-zisul
sæu urmaø sæ meargæ pânæ la a pretinde sæ se aøeze în locul lui Hristos,
sæ se ridice el însuøi ca o stâncæ a temeliei øi sæ-øi revendice el însuøi
infailibilitatea lui Dumnezeu? În ochii mei, aceasta a fost o ispitæ a
Diavolului, care voia sæ fie egalul lui Dumnezeu øi care profita în acel
moment de slæbiciunea bætrânului lacom de putere øi aøezat pe tronul
papal, un om pe care Metternich îl desemna slab la minte øi total
incapabil, øi pe care Montalembert îl numea chiar “idolul de la Vatican”.69
Totuøi lucrurile øi-au continuat cursul normal, agravându-se dramatic
în acelaøi timp. În ciuda constatærii færæ echivoc a semnificaﬂiei cuvintelor
biblice ale lui Petru, episcopii participanﬂi la conciliu discutaseræ acest
subiect timp de luni de zile.
69

idem, p. 167

66

Circulau printre ei cinci opinii diferite despre sensul cuvintelor lui
Hristos din Matei 16, 17-19:
1. Stânca este Domnul Isus Hristos.
2. Stânca este credinﬂa lui Petru în Hristos.
3. Stânca sunt apostolii.
4. Stânca este credinﬂa Bisericii în Isus Hristos.
5. Stânca este apostolul Petru.
În cele din urmæ, episcopul Strossmayer a avut o intervenﬂie
remarcabilæ, dar care a ræmas færæ efect:
“Ceea ce mæ surprinde cel mai mult øi ceea ce evidenﬂa o
dovedeøte, este chiar liniøtea apostolului Petru. Dacæ apostolul ar
fi fost vicarul Domnului Isus pe pæmânt, ceea ce noi consideræm
ca adeværat, cu siguranﬂæ cæ el ar fi trebuit sæ o øtie; øi dacæ øtia,
de ce nu a acﬂionat mæcar o datæ ca papæ? Ar fi putut s-o facæ de
Rusalii, când øi-a ﬂinut prima predicæ, dar n-a fæcut-o; ar mai fi
putut sæ acﬂioneze ca papæ cu ocazia conciliului de la Ierusalim
sau din Antiohia, dar nu a fæcut-o; în plus, el nu a fæcut-o nici în cele
douæ epistole pe care le-a adresat Bisericilor. Dragii mei fraﬂi, puteﬂi
sæ væ imaginaﬂi un asemenea papæ, dacæ Petru ar fi fost papæ?
Pentru cæ nu gæseam nici o urmæ de papalitate în perioada
apostolicæ, mi-am spus cæ voi gæsi ceea ce caut în istoria Bisericii.
Bun! V-o spun deschis, am cæutat un papæ în primele patru secole,
dar nu l-am gæsit...
Voi rezuma deci totul øi afirm cæ:
1. Isus le-a dat apostolilor Sæi aceleaøi puteri ca øi lui Petru.
2. Apostolii n-au væzut niciodatæ în Petru pe papa øi nu recunoøteau
în el pe stæpânul infailibil al Bisericii.
3. Petru nu se gândea câtuøi de puﬂin sæ fie papæ øi cæ nu a acﬂionat
ca atare niciodatæ.
4. În primele patru secole conciliile recunoscuseræ, cu siguranﬂæ,
înalta poziﬂie în Bisericæ a episcopului de Roma, din cauza
oraøului Roma, cæ ele îi recunoscuseræ preøedinﬂia de onoare,
dar niciodatæ puterea juridicæ.
5. Sfinﬂii pærinﬂi n-au înﬂeles niciodatæ pasajul celebru: “Tu eøti
Petru øi pe aceastæ stâncæ îmi voi construi Biserica”, ca
67

însemnând cæ Biserica a fost construitæ nu pe Petru ci pe stâncæ
(non super petrum, ci super petram) adicæ pe mærturisirea de
credinﬂæ a acestui apostol.
Trag astfel din istorie o concluzie victorioasæ, de bun simﬂ cu
bunæ intenﬂie øi cu o conøtiinﬂæ creøtinæ, cæ Domnul Isus Hristos
nu a dat lui Petru nici o domnie øi cæ episcopii Romei nu ar trebui
sæ fie cæpeteniile Bisericii, iar ei au ajuns în aceastæ poziﬂie pentru
cæ au confiscat, unul dupæ altul, toate drepturile demnitæﬂii
episcopale.”70
Trebuie sæ remarc, de asemenea, cæ Petru nu a fost episcop de Roma
timp de 25 de ani, dupæ cum s-a admis în mod fals øi cæ nu a suferit timp
de øapte ani în acest oraø împreunæ cu apostolul Pavel. Ne este arætat în
Epistola sa cætre Romani, cap. 26, 1-16, cæ Pavel nu îl cunoøtea pe Petru
ca prizonier împreunæ cu el øi nici ca episcop al Romei. Este aceeaøi
situaﬂie øi în Epistola din captivitatea sa de la Roma, trimisæ Colosenilor,
cap. 4, 10-14; în toate saluturile sale el nu numeøte nici un papæ sau un
împreunæ cu el prizonier, pe nume Petru; el ar fi amintit acest detaliu,
dacæ în acea vreme Petru ar fi fost la Roma. Dacæ Petru a fost papæ, ar fi
o contradicﬂie cu faptul cæ el a trebuit sæ accepte o mustrare publicæ din
partea lui Pavel (Galateni 2, 10-14), cæ a trebuit sæ-øi justifice relaﬂia sa
cu pægânul Cornelius (Fapte 11) øi cæ Iacov a prezidat conciliul
apostolilor de la Ierusalim.71
“Pentru fondatorii bisericii, credinﬂa lui Petru - sau Domnul în care
crede Petru - este numitæ stânca øi nu Petru. Toate conciliile de la Nicea
din sec. al IV-lea pânæ la cel de la Konstanz din sec. al XV-lea, au fost
de acord în a-L considera pe Hristos drept singura temelie a Bisericii,
adicæ stânca pe care se sprijinæ Biserica.”72
“Istoricii admit astæzi cæ Petru a træit la Roma cel mult trei sau patru
ani. Nu existæ nici o mærturie cæ el a condus Biserica. La acestea trebuie
sæ adæugæm o realitate surprinzætoare: numele lui Petru nu a apærut
niciodatæ în primele liste ale episcopilor de Roma. Dupæ opinia lui Irineu,
primul episcop de Roma nu a fost Petru, nici Pavel, ci Line. Dupæ Line,
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a fost Clement, ales de Petru... În toate scrierile sale, Eusebiu nu vorbeøte
nici mæcar o singuræ datæ despre Petru ca episcop al Romei... Apostolii
aparﬂineau întregii Biserici... A fi apostol nu permitea sæ fii apostol al
unui singur loc.”73
Întâietatea lui Petru este o puræ invenﬂie a Evului Mediu, ca øi
transmiterea funcﬂiei lui Petru cætre succesorii sæi. Isus nu a vorbit
niciodatæ despre aceasta. Petru nu a fost niciodatæ episcop de Roma,
deci episcopii Romei nu au putut sæ moøteneascæ de la el puterea de a
lega øi a dezlega. Aceastæ putere a cheilor avea o altæ semnificaﬂie:
Isus a vorbit despre ea de trei ori. În Matei 16,19 lui Petru, apoi în
Ioan 20,23 tuturor apostolilor, apoi întregii Biserici adunate în Matei
18,18. Acolo El explicæ ce voia sæ spunæ. În rugæciunea “Tatæl nostru”,
Isus distinge douæ feluri de pæcate: pæcatele împotriva lui Dumnezeu,
pentru care noi trebuie sæ ne rugæm, “øi ne iartæ nouæ greøelile noastre”
øi pe care Dumnezeu ni le iartæ direct. Apoi Isus ne învaﬂæ: “precum øi
noi iertæm greøiﬂilor noøtri”. Aceste pæcate intervenite între oameni,
trebuie sæ le iertæm noi înøine celor care ne-au greøit, dacæ nu, Dumnezeu
nu ne va mai ierta. Acum Isus declaræ în Matei 18,15: “dacæ fratele tæu
a pæcætuit împotriva ta.” Aici este vorba de pæcatele comise de oameni
împotriva altor oameni, iar nu de pæcatele omului faﬂæ de Dumnezeu øi
pe care numai Dumnezeu le iartæ.
Øi Isus explicæ ceea ce trebuie sæ se facæ acum: o explicaﬂie personalæ.
Dacæ aceasta nu serveøte la nimic, trebuie doi sau trei mediatori. Dacæ
aceasta nu dæ rezultate, atunci trebuie adus în faﬂa adunærii Bisericii.
Dacæ pæcætosul refuzæ sæ se scuze, atunci adunarea reunitæ trebuie sæ-l
excludæ din comunitate, “cæci ceea ce veﬂi lega pe pæmânt va fi legat øi
în cer øi ceea ce veﬂi dezlega pe pæmânt, va fi dezlegat øi în cer.” Acestea
sunt atât de simple øi clare, încât øi un copil le poate înﬂelege. Este o
curiozitate øi o tragedie a istoriei faptul cæ episcopii participanﬂi la
conciliu nu au înﬂeles cuvintele lui Hristos. Singura explicaﬂie este cæ
puterea orbeøte. “Orice putere tinde spre pervertire; puterea absolutæ
perverteøte în mod absolut”, scrie lordul Acton într-o scrisoare cætre
episcopul Mandell Creighton în 1887.74
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Episcopul Strossmayer voia sæ-i facæ pe participanﬂii la conciliu sæ
înﬂeleagæ cæ principiul de vot în materie de adevær este deja un act de
pervertire. Desigur, votul este un principiu democratic, majoritatea
decide øi minoritatea se supune. Scrutinul se poate face printr-o decizie
a poporului sau prin reprezentanﬂi ai poporului, deputaﬂi øi, în situaﬂii
speciale, prin preoﬂi øi episcopi ca pæstrætori ai poporului Bisericii.
Alcætuirea acestui comitet, modul de a vedea lucrurile al preøedintelui
acestui comitet cât øi felul în care el îl pregæteøte sunt esenﬂiale.
Aici se poate vedea cu uøurinﬂæ cæ o dictaturæ ascunsæ, un
democratism sau dictatura democraﬂiei sæ ia locul democraﬂiei. Øi dacæ
acest comitet este condus cu iscusinﬂæ, atunci zece oameni proøti pot
pune în minoritate un om cu judecatæ. Episcopul Strossmayer voia sæ
punæ în discuﬂie nu numai metoda votului, dar øi conﬂinutul votului.
Este nu numai o monstruozitate, ci øi o blasfemie sæ votezi asupra a
ceea ce Dumnezeu a declarat clar øi limpede sau asupra a ceea ce este
un adevær fundamental, ca de exemplu, diferenﬂa între luminæ øi întuneric
sau asupra faptului cæ stelele se gæsesc pe firmament etc. A vrea sæ
votezi pentru a øti dacæ toate acestea sunt adeværate sau nu, este pur øi
simplu o stupiditate. Dacæ Dumnezeu a vorbit despre cele zece porunci
ale Sale, atunci normele Sale pornesc din dragostea Sa øi numai pentru
binele nostru øi ele nu mai sunt supuse deciziei noastre pentru a øti dacæ
sunt adeværate sau false. Acestea sunt legi morale care sunt tot atât de
indiscutabile øi de neschimbat ca øi legile naturii. Este ordinea creaﬂiei
divine, conformæ cu regulile dragostei Sale, cu dreptatea øi cu harul
Sæu, într-un cuvânt, intangibilæ atât în detaliu cât øi în ansamblu: “Este
mai uøor sæ treacæ cerul øi pæmântul, decât sæ cadæ o singuræ frânturæ de
lege.” (Luca 16,17). La fel spun øi cuvintele lui Isus: “Cerul øi pæmântul
vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (Matei 24,35) Ele sunt spuse
cu dragoste øi sunt expresia dragostei lui Dumnezeu în Isus Hristos,
dragostea Sa totalæ, øi vor fi înﬂelese øi træite de o inimæ omeneascæ
plinæ de dragoste pentru Dumnezeu.
La fel au stat lucrurile despre adeværul privind aøa zisa funcﬂie a lui
Petru în Matei 16, 17-19. Petru a înﬂeles cuvintele pline de dragoste ale
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lui Isus, el a exprimat aceasta øi în scris: “Hristos este stânca, este temelia
pe care El Îøi construieøte Biserica. Eu, Petru, cu caracterul meu
schimbætor, nu pot fi acum decât o piatræ care este fixatæ pe aceastæ
temelie. Aceasta mi-a promis Hristos, pentru a mæ consola øi a-mi întæri
credinﬂa mea slabæ, nu numai mie, ci øi vouæ, ca pietre vii”, El oferæ
acelaøi lucru fiecærui credincios (1Petru 2,4). În ceea ce-i priveøte pe
conducætorii Bisericii, eu nu sunt deasupra lor, aøa cum nici ei nu sunt
deasupra mea ci “prezbiter împreunæ cu ei”, pe aceeaøi treaptæ cu ei øi
cu aceeaøi autoritate ca ei (1Petru 5,1).
Este de prisos sæ votezi pentru a øti dacæ acestea sunt adeværate, ba
mai mult, înseamnæ neîncredere faﬂæ de Petru øi faﬂæ de Autorul Sfintelor
Scripturi øi al Duhului Sfânt, Duhul Adeværului (Ioan 16,13). Astfel,
votul conciliului este o blasfemie, o calomnie la adresa lui Dumnezeu.
Cu toate acestea, se citeøte mai întâi în public dogma, dupæ aceea se
noteazæ:
“Când pæstorul roman, øeful tuturor pæstorilor, vorbeøte
ex-chatedra, adicæ exercitarea funcﬂiei sale de pæstor øi de învæﬂætor
al tuturor creøtinilor, datoritæ celei mai înalte autoritæﬂi apostolice
pe care o deﬂine øi când el defineøte învæﬂætura credinﬂei øi a moralei
care trebuie crezutæ de ansamblul Bisericii, atunci, prin ajutorul
promis de Dumnezeu prin persoana lui Petru, el este în posesia
acestei infailibilitæﬂi cu care Mântuitorul Divin voia sæ-øi vadæ
înzestratæ Biserica, pentru definirea învæﬂæturii credinﬂei øi moralei;
din acest motiv, asemenea definiﬂii ale conducætorului roman, sunt
inatacabile prin ele însele øi nu din cauza aprobærii Bisericii.”
Astfel, Pius al IX-lea aøeazæ pe papæ în locul lui Dumnezeu, în locul
Domnului Isus Hristos, în limba greacæ “ante” înseamnæ “în locul lui.”
A fi “în locul lui Hristos” este, prin urmare, a fi “antichrist.” Aøa a fost
aceasta înﬂeleasæ øi exprimatæ de numeroøi buni creøtini din interiorul øi
din afara Bisericii catolice.
Chiar în momentul în care papa a vrut sæ citeascæ dogma cea nouæ în
biserica Sfântul Petru, o furtunæ violentæ s-a abætut asupra Romei øi a
bântuit timp de o oræ øi jumætate, cu fulgere øi tunete, cuprinzând biserica
cu un întuneric total. Se aprinse o lumânare, care a fost ﬂinutæ deasupra
hârtiei, pentru ca papa sæ-øi poatæ citi textul cu voce tare. La fel øi
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rezultatul votului nu a putut fi citit decât la lumina lumânærilor. Unii au
væzut în aceasta un semn al cerului, mânia Celui Atotputernic, un
întuneric spiritual, care trebuia sæ nu mai pæræseascæ Biserica pânæ la
sfârøitul lumii.
Numai 451 de episcopi au votat prin “DA”, cam jumætate din cei
1084 de participanﬂi la conciliu (RGG nu citeazæ decât 1050 - nota
autorului) øi mai puﬂin de douæ treimi din cei 700 de episcopi prezenﬂi
de la început.75 Nici mæcar jumætate din cei care aveau drept de vot nu
au votat pentru noua dogmæ, ceea ce, din punct de vedere democratic, a
fost o decizie a minoritæﬂii. Hans Küng scrie: “Papalitatea este contraræ
spiritului Evangheliei øi poartæ principala ræspundere nu numai a
schismei Bisericilor din ræsærit ci øi a Reformei protestante, ca øi a
încæpæﬂânærii Bisericii catolice.”76
Tot conciliul ar fi putut sæ se prezinte diferit, dacæ participanﬂii ar fi
urmat exemplul apostolului Pavel. El anunﬂa Evanghelia oamenilor din
Berea: “Aceøti iudei aveau sentimente mai nobile decât cei din Tesalonic;
ei au primit Cuvântul cu mare grabæ øi cercetau în fiecare zi Scripturile
pentru a vedea dacæ ceea ce li se spunea era aøa. Mulﬂi au crezut.” (Fapte
17, 11-12)
Cât de simplu este sæ recunoøti Adeværul dacæ cercetezi în Sfintele
Scripturi ceea ce urmeazæ:
1. Ce a învæﬂat Isus Hristos?
2. Ce a fæcut Hristos? Lucrærile Sale Îi confirmæ învæﬂætura?
3. Ce au învæﬂat apostolii?
4. Ce au fæcut apostolii? Învæﬂætura lor este confirmatæ de faptele
lor?
Hristos nu a predicat niciodatæ întâietatea lui Petru øi nu a acﬂionat
niciodatæ în consecinﬂæ. La fel apostolii, inclusiv Petru, nu cunoøteau
nimic din toate acestea øi nu au confirmat-o niciodatæ prin faptele lor.
Timp de mai bine de 1000 de ani, Biserica credea ceea ce era înscris cu
litere aurite, deasupra mormântului lui Petru; Stânca nu este Petru ci
Isus Hristos, pe care Petru îl mærturisise prin credinﬂæ.
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Conciliul reunit deasupra mormântului lui Petru mai øtia cæ acesta
nu se odihneøte sub acea piatræ funeraræ: “La scurt timp dupæ moartea
lui Petru, osemintele sale au fost de mai multe ori transferate în locuri
sigure... O capelæ micæ a fost înælﬂatæ deasupra mormântului, øi a fost
înlocuitæ în sec. al IV-lea de bazilica lui Constantin, care s-a menﬂinut
timp de 11 secole...
În urmæ cu mai mult de 1000 de ani, s-a decis separarea de trup a
capetelor lui Petru øi Pavel. De atunci, aceste capete au fost pæstrate la
“S. Giovanni în Laterano,” catedrala papei øi Biserica mamæ a
creøtinismului. Potrivit legilor vechi ale Romei øi canoanelor teologiei
catolice, rezultæ cæ Petru nu a fost cu adeværat înmormântat în Domul
Sfântul Petru, ci cu Pavel la Laterano. Conform unei maxime vechi,
acolo unde se gæseøte capul, se gæseøte øi mormântul.”77

PROFEﬁIA CÆDERII ROMEI

La puﬂin timp dupæ conciliu, Vaticanul este atins ca un fulger de
revoluﬂie, care smulge papei ultima ræmæøiﬂæ a puterii sale terestre, oraøul
Roma. Armata naﬂionalæ a lui Garibaldi a încercat de trei ori sæ cucereascæ
Roma pentru a face din ea capitala Italiei. În cele din urmæ, ea a eøuat în
faﬂa superioritæﬂii armatei franceze de ocupaﬂie. În timpul ræzboiului
franco-german, trupele franceze au fost retrase. Papa nu putea conta
decât pe mica sa armatæ. De Rosa povesteøte cæderea Romei:
“Omuleﬂul bætrân, cu pærul alb øi cu faﬂa rotundæ, a fost smuls din
somn de lovituri de tun. Ferestrele s-au zguduit øi patul sæu de fier s-a
clætinat uøor pe duøumeaua de marmuræ. Obloanele încæ mai erau închise,
oricum el nu putea sæ-øi priveascæ ceasul pentru cæ era o dimineaﬂæ
întunecatæ de sfârøit de septembrie.
În acea clipæ, uøa a fost împinsæ. O siluetæ subﬂire, în halat, cu o
lampæ aprinsæ în mânæ, s-a închinat, a intrat øi a cæzut în genunchi.
Omul întins în pat mormæi:
“Cât este ceasul?”
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“Puﬂin trecut de ora cinci, sanctitate.”
“Ei bine, iatæ cæ totul a început, Leonardo.”
Cardinalul Antonelli, experimentatul secretar de stat al lui Pius al
IX-lea, îøi plecæ capul.
“Øi Cancelarul?” întrebæ papa.
“Generalul acﬂioneazæ conform ordinelor sanctitæﬂii voastre. El va
opune rezistenﬂæ de formæ, pentru a demonstra cæ duømanul nu este
binevenit aici. Dar...”
Degetele lungi, deformate ale lui Antonelli se agitaræ pentru a
demonstra cæ oraøul avea sæ cadæ în curând.
Bubuitul øi urletul tunurilor se auzeau foarte clar, în timp ce
sanctitatea sa se ocupa cu exerciﬂiile sale devoﬂionale. Bombe au cæzut
la mai puﬂin de o milæ. Era færæ dubiu un atac din douæ pærﬂi. Când a
ajuns la mulﬂumiri, i s-a comunicat cæ principala forﬂæ era concentratæ
lângæ Porta Pia, sub conducerea generalului Cadorna. 20 de apærætori
au fost uciøi øi 50 ræniﬂi. Aceøti tineri în primævara vieﬂii lor, morﬂi inutil,
au fost ultimele victime ale ambiﬂiilor terestre ale papalitæﬂii. Ambasadorii
s-au reunit, dimineaﬂa în sala de audienﬂæ, cu vedere spre Fortæreaﬂa
Îngerilor. Papa a arætat-o cu degetul øi nu a spus nimic. Capitulare. Era
în 1870. În timpul acestor 1500 de ani, nici un moment nu a fost mai
amar decât acesta.”78
Profeﬂia lui Isus din Apocalipsa 17,16 s-a împlinit total. Cele zece
naﬂiuni ale Europei øi tânærul stat italian, asociat Statelor Bisericii, au
smuls papei oraøul Roma, au fæcut Biserica solitaræ øi au înghiﬂit “oraøul”,
adicæ l-au înglobat în noul stat, drept capitalæ.
Potrivit cuvintelor Domnului Isus Hristos, spuse de îngerul Sæu,
acestea urmau sæ ræmânæ astfel pânæ la sfârøitul lumii, “pânæ ce cuvintele
lui Dumnezeu se vor împlini.” (Apocalipsa 17,17)
Fortæreaﬂa Îngerilor, vechea fortæreaﬂæ a papilor cu crenelurile sale,
cu deschizæturile sale pentru proiectile, camera de torturæ øi groapa pentru
victime, care ajungea direct în Tibru, sunt astæzi un Muzeu al Statului
italian, o enormæ construcﬂie luxoasæ, simbol al libertæﬂii øi dreptæﬂii.
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Dar toate edificiile Romei sunt dominate de un palat monumental de
marmuræ, “VICTORIANUM”, monument în onoarea lui Victor
Emmanuel, regele Italiei.
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CAPITOLUL 4
TRANSFORMAREA SECRETÆ A CREØTINISMULUI

Cu pierderea oraøului Roma, Pius al IX-lea, în calitate de “prizonier
în propria casæ”, a supravieﬂuit numai câﬂiva ani revoluﬂiei de la 1870.
El a murit la 7 februarie 1878. La 9 ianuarie, adversarul sæu, regele
Victor Emmanuel al Italiei, a închis ochii øi succesorul sæu, Umberto I
a urcat pe tron.
La Conclav, Gioacchino Conte Pecci a fost ales papæ øi øi-a dat
numele de Leon al XIII-lea. Puterea politicæ dispærutæ prin pierderea
Statelor Bisericii a fost compensatæ parﬂial de anvergura sa diplomaticæ,
ceea ce i-a dat numele de “papæ al pæcii.” În timpul disputei Spaniei cu
Germania pe tema insulelor Caroline, el a fost numit arbitru de cætre
Bismarck. Pretindea cæ este “pærintele prinﬂilor øi regilor”, da, guvernator
al globului pæmântesc; el a declarat într-o enciclicæ: “Noi avem pe pæmânt
locul Celui Atotputernic.” Scopul sæu a fost de a transforma fiecare Stat
dupæ modelul catolic. Împæratului Wilhelm al II-lea, care îi fæcuse trei
vizite le Vatican, i-a scris cæ orice persoanæ botezatæ în numele lui Isus
Hristos, aparﬂine papei. La aceasta, împæratul i-a ræspuns cæ el era
protestant øi nu aparﬂine decât lui Hristos. Dar lui Leon al XIII-lea nu-i
plæcea deloc protestantismul.
“În calitate de episcop de Perugia, în scrisoarea sa pastoralæ din
1863, el desemnase deja protestantismul ca fiind o ciumæ, o erezie
pestilenﬂialæ, un sistem idiot, inconstant næscut din orgoliu øi din
impietate. Pentru el, Luther era un sectar øi un infam apostat, în
sensul cæ l-a abandonat pe Hristos øi Reforma însæøi era o
respingætoare doctrinæ eronatæ, o otravæ nefastæ, o rebeliune
împotriva lui Hristos.”79
Când Leon al XIII-lea a murit în 1903, Giuseppe Sarto i-a succedat
pe tronul papilor, sub numele de Pius al X-lea. El a intrat în istorie nu
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numai ca un papæ reformator, dar øi ca participant la declanøarea primului
ræzboi mondial, cu cele 10.000.000 de morﬂi øi 20.000.000 de ræniﬂi.
Dupæ asasinatul de la Sarajevo, Austria intenﬂiona o ripostæ militaræ
contra Serbiei. Atunci papa a intervenit.
“Curia lasæ sæ se înﬂeleagæ cæ datoritæ ajutorului Austriei, ea dorea
sæ-øi întindæ influenﬂa asupra Balcanilor, pânæ în Turcia... Luarea
de poziﬂie a papei în criza din iulie: ‘Papa aprobæ o acﬂiune severæ
a Austriei contra Serbiei. Cardinalul secretar de stat speræ, de
aceastæ datæ, cæ Austria va øti sæ-i ﬂinæ piept. ’
Un raport din aceeaøi lunæ: Papa øi Curia væd în Serbia o boalæ care
macinæ. Distrugerea acestui bastion (Austria) ar însemna pentru Bisericæ
pierderea celui mai solid punct de sprijin în lupta sa contra ortodoxiei
øi, de asemenea, pierderea celei mai puternice avangarde a sa.”80
Acest sfat a fost urmat de declaraﬂia de ræzboi a Austriei øi aceasta a
fost începutul primului ræzboi mondial. Pius al X-lea a murit în 1914 øi
a fost canonizat la 29 mai 1954. Lupta papalæ împotriva Bisericii
ortodoxe a ieøit la ivealæ øi în al doilea ræzboi mondial øi a fost, mai
târziu, la originea crudului ræzboi din Iugoslavia. Papa cel canonizat se
temuse cel mai mult de o conspiraﬂie în interiorul Bisericii:
“El era papa, singura speranﬂæ øi singura salvare pentru o lume
bolnavæ... El avea aceastæ speranﬂæ cæ Duhul îl va ajuta sæ salveze Biserica
de la pericolele teribile care o pândeau din interior. O conspiraﬂie se
deda dezordinii, în chiar inima Bisericii øi era convins de aceasta.
Teologi, cercetætori ai Bibliei, toﬂi erau legaﬂi cu puterile duømane lui
Dumnezeu, în perspectiva unei lumi post revoluﬂionare. Singurul lor
scop: sæ distrugæ Biserica.”81
Temerile unei conspiraﬂii în interiorul Bisericii catolice dar øi în
biserica protestantæ nu erau lipsite de fundament. Vom vedea în
continuare. Totuøi Pius al X-lea nu bænuia cæ el trebuia sæ joace în aceasta
un rol decisiv, dacæ nu în timpul vieﬂii sale, cel puﬂin, dupæ cum mulﬂi
credeau, dupæ moartea sa, sub forma unei fantome. Persoana sa a devenit
jucæria puterilor funeste ale tenebrelor în una din cele mai mari mistificæri
ale istoriei.
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SPIRITISM LA VATICAN

Domnul Isus Hristos a prezis în Apocalipsa cæ prinﬂul acestei lumi
va reuøi sæ intre în Bisericæ øi sæ-i înøele pe conducætorii ei ca øi pe
întreaga lume.
Profesorul Rade de Marburg, publicæ într-un numær din “Christliche
Welt” din 1932, un raport al pærintelui iezuit Ludwig Bonvin, care se
bazeazæ pe mærturia autenticæ a zece ecleziaøti.
Raportul spune cæ: “Papa Pius al X-lea apare la Vatican.” În urmæ
cu puﬂin timp, zece preoﬂi germani øi austrieci se gæseau la Roma
øi trebuiau sæ obﬂinæ o audienﬂæ la sfântul pærinte Pius al XI-lea.
În timp ce aøteptau în antecameræ, uøa s-a deschis øi în faﬂa lor a
apærut Pius al X-lea care murise de mai bine de nouæ ani. Toﬂi
preoﬂii au ræmas færæ voce, cæci l-au recunoscut imediat. El s-a
întors spre ei øi le-a spus: “timpurile de necazuri vor mai dura
încæ doi ani!” Dupæ aceasta, el a dispærut.
În timp ce preoﬂii se aflau sub øocul acestei apariﬂii, au fost chemaﬂi
în biroul privat al papei, care, remarcând emoﬂia lor i-a întrebat
cauza. Unul dintre acei preoﬂi a povestit ceea ce tocmai se
întâmplase. Papa a ræspuns atunci cu un ton calm: “Deci, a fost
din nou aici!”
Nu numai papa Pius al XI-lea vedea apariﬂiile predecesorului sæu,
dar un spirit care a trecut drept defunctul Pius al X-lea, s-a arætat viitorului
sæu succesor, Pacelli.
“La 19 februarie 1939, într-o zi deosebit de încærcatæ, Pacelli,
dupæ o øedinﬂæ importantæ, s-a dus în cabinetul sæu de lucru pentru
a verifica câteva documente. Dupæ aceasta, øi-a luat cartea de
rugæciuni øi, ca împins de o putere secretæ, a mers din nou în
biroul sæu pe care l-a încuiat cu cheia, cum fæcea, de obicei, când
avea vizite importante. Era o noapte întunecatæ, totul era scufundat
într-o tæcere adâncæ. Nu se auzea nimic altceva decât paøii gærzilor
elveﬂiene øi clipocitul celor douæ fântâni din piaﬂa Sfântul Petru.
Deodatæ încæperea lui Pacelli a fost luminatæ cu o luminæ
strælucitoare care creøtea în intensitate. Pacelli a væzut silueta
mult iubitæ øi bine cunoscutæ a lui Pius al X-lea în veømânt
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pontifical. Pius al X-lea a mers cætre el; Pacelli, foarte
înspæimântat, nu a putut sæ spunæ alte cuvinte decât “sanctitate!”
Pius al X-lea i-a spus: ‘Da, dragul meu fiu, eu sunt! Cel
Atotputernic mi-a acordat harul extrem de a-ﬂi aduce vestea: peste
puﬂine zile, tu vei fi noul reprezentant al Domnului nostru Isus
Hristos pe pæmânt, aøa cum odinioaræ - deøi nedemn - am fost eu.
Evenimente îngrozitoare vor ræscoli lumea în timpul pontificatului
tæu. Condu cu o mânæ viguroasæ cârma Bisericii! Cel Atotputernic
te va veghea, eu, de asemenea, voi veghea asupra ta. Tu vei fi
singura consolare øi singura speranﬂæ a milioane de fiinﬂe umane,
care ﬂi se vor adresa, plini de încredere. Cuvântul tæu va alunga
tristeﬂea, va împiedica multe distrugeri, mai multe, poate, decât
am reuøit eu sæ temperez. Astfel a decis acum Providenﬂa, ca øi în
trecut: un alt slujitor al lui Dumnezeu, mai bine pregætit sæ ﬂinæ
piept furtunii care se va abate asupra omenirii, va conduce Biserica
Sa. Øi acest slujitor al lui Dumnezeu vei fi tu, fiule! Domnul sæ te
binecuvânteze!”
Apoi, Pius al X-lea a dispærut. În acea noapte, Pacelli nu a reuøit
sæ închidæ ochii. A doua zi dimineaﬂæ, la ora øase el stætea în faﬂa
altarului lui Dumnezeu aducându-i mulﬂumiri øi dupæ aceea a
coborât spre grotele vaticane, la mormântul lui Pius al X-lea. De
acolo, el a mers la mormântul provizoriu al lui Pius al XI-lea
cerându-i acestuia protecﬂie øi sprijin.82
Prezicerile acestei apariﬂii s-au realizat cu exactitate. Substantivul
“Providenﬂæ” este remarcabil. Øi Adolf Hitler spunea foarte des cæ el
era un instrument al “Providenﬂei.” Øi lui i se arætau apariﬂii supranaturale
øi a fost el însuøi un medium spiritist. Toate prezicerile care i-au fost
fæcute i s-au împlinit færæ întârziere. El a fæcut anexarea Austriei,
Bohemiei, Moraviei, Saar-ului, a învins în Polonia øi în Franﬂa, exact
cum îi preziseseræ spiritele. În faﬂa Stalingradului, informaﬂiile s-au oprit
brusc. A fost disperat øi a sfârøit prin a se sinucide.83
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Pacelli a fost ales papæ øi s-a numit Pius al XII-lea. Ræzboiul a sosit
dupæ cum i se anunﬂase. Milioane de femei øi bærbaﬂi au murit în lagærele
de concentrare. I s-a reproøat papei cæ, din motive politice pæstra tæcerea
faﬂæ de holocaust øi cæ nu s-a opus masacrului demonic:
“Ceea ce este valabil pentru primul ræzboi mondial este valabil øi
pentru al doilea: logic øi imperturbabil, Ansamblul Episcopatului
Austriei øi Germaniei au acﬂionat tot timpul în favoarea puterilor
AXEI, cu o “fidelitate absolutæ”, el a fost de partea guvernanﬂilor
øi conducætorilor Imperiului a cærui politicæ criminalæ a aprins
conflictul. Cuvintele øi predicile majoritæﬂii ecleziaøtilor teologi
catolici au glorificat ræzboiul cu toatæ tæria. Cel mai implicat:
Pius al XII-lea, cu siguranﬂæ mai implicat decât oricare alt papæ
de-a lungul secolelor; direct øi indirect el este vædit amestecat
pânæ-n gât în cele mai monstruoase orori ale erei fasciste øi, în
general în istorie.”
“Deøi el predica “Pace! Pace!” cu o monotonie automatæ “prin
episcopii sæi el a læsat pânæ în 1945 milioane øi milioane de
catolici sæ intre în slujba ræzboiului øi astfel sæ ucidæ alﬂi
catolici (øi necatolici)”. Episcopatul øi Curia erau, færæ nici o
îndoialæ, de partea AXEI, în timp ce numeroøi membri ai
clerului de rând din toate ﬂærile ocupate, participau activ la
rezistenﬂa împotriva ocupantului german. La sfârøitul
ræzboiului, în 1945, Pius al XII-lea a încercat zadarnic sæ
prezinte confuz aceste fapte... Niciodatæ episcopii germani nu
au protestat împotriva conflictului provocat de germani,
plângerile lor vizau numai politica religioasæ a lui Hitler øi
încælcærile Concordatului. Ei nu s-au opus niciodatæ miilor
de crime ale justiﬂiei asupra adversarilor lor, nu s-au opus
eliminærii liberalilor, democraﬂilor øi comuniøtilor, ceea ce,
în fapt, o doreau. Niciodatæ episcopii nu au protestat contra
agresiunilor lui Hitler asupra Austriei, Cehoslovaciei,
Poloniei, Danemarcei, Norvegiei, Belgiei, Olandei, Franﬂei,
Iugoslaviei sau chiar Uniunii Sovietice; era un ræzboi pe care
îl urmæreau cu satisfacﬂie. Niciodatæ ei nu au protestat contra
pogromurilor evreilor, contra deportærii øi gazærii evreilor, pe
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care Biserica lor i-a chinuit øi i-a ucis timp de 15 secole. În
definitiv, ei nu au protestat niciodatæ contra sistemului Nazist.”84
Comportamentul ascuns al lui Pius al XII-lea înainte øi în timpul
celui de al II-lea ræzboi mondial, îl învinuieøte ca pe nici un alt papæ de
dinaintea lui. În Spania, Vaticanul a susﬂinut, de asemenea, pe generalul
Franco în lupta lui contra guvernului socialist votat de popor. 600.000
de spanioli øi-au pierdut viaﬂa în aceastæ luptæ. 200.000 au fost împuøcaﬂi
de fasciøti între 1939-1942. Alæturi de papa, Hitler øi Mussolini au dat
ajutor în aceastæ cruciadæ creøtinæ.
La 1 aprilie 1939, Pius al XII-lea l-a felicitat pe Caudillo pentru
zdrobirea guvernului în Spania, în timpul ræzboiului civil, cu urmætoarele
cuvinte:
“În timp ce înælﬂæm inimile spre Dumnezeu, ne bucuræm împreunæ
cu excelenﬂa voastræ de aceastæ victorie, pe care Biserica a dorit-o
atât de mult.”85

STUDII ØTIINﬁIFICE ASUPRA APARIﬁIILOR MORﬁILOR

Greøelile enorme comise de Pius al XII-lea au fost consecinﬂa
sfaturilor pe care el le obﬂinuse de la aøa zisul spirit al lui Pius al X-lea?
Puteau morﬂii sæ aparæ cu adeværat?
Aceastæ problemæ a fost verificatæ cu seriozitate în diferite
universitæﬂi. Timp de 35 de ani, profesorul Rhine a condus experienﬂe
cu peste 20 de mediumuri spiritiste, pentru a verifica dacæ morﬂii pot
apærea. Metodologia acestor experienﬂe a fost atât de diferenﬂiatæ, încât
greøelile øi înøelætoriile au putut fi total excluse. Rezultatul a fost clar.
Nu existæ nici o dovadæ, în ciuda afirmaﬂiilor contrare ale spiritiøtilor.
H. Garland, a fæcut cercetæri timp de 40 de ani, cu aceleaøi metode
de încredere øi a ajuns la acelaøi rezultat. Corliss Lamont, psihologul
William James, George Whitehead, prof. Hylsop, prof. Gebhard Frei,
prof. Wilhelm Wundt, prof. Bender la Freiburg, dr. Tischner, dr. Moser,
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prof. Ostermich la Tübingen, dr. Lechler la Frankfurt, dr. Kurt Koch øi
alﬂii confirmæ acest rezultat.
În întreaga lume, existæ peste 20 de parapsihologi universitari.
Pretutindeni, rezultatul a fost acelaøi. Morﬂii nu au apærut, ei nu pot
apærea, ci sunt realmente morﬂi. Astfel, s-a dovedit øtiinﬂific ceea ce este
spus în Sfintele Scripturi:
“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!”86
Totuøi fiinﬂele inteligente care le apar mediumurilor sunt o realitate
deplinæ, dar acestea nu sunt morﬂii. Nu s-a putut stabili de unde veneau
aceste fiinﬂe.
În aøezæmintele psihiatrice se constatæ deseori fenomenul posedærii.
Semnele ei caracteristice sunt aceleaøi ca øi în vremea Domnului Isus,
care alunga întotdeauna demonii din persoanele atinse de acest fenomen.
Hristos læmureøte acest secret declarând cæ aceøtia sunt extratereøtri,
îngeri care s-au depærtat de El øi care au fost alungaﬂi pe acest pæmânt,
unde vor træi în lumea invizibilæ pentru noi, pânæ la judecata lumii.
Prin aceste cercetæri øtiinﬂifice øi teologice, este stabilit cæ nu papa
Pius al X-lea a apærut celor doi succesori ai sæi în diferite ocazii, ci unul
din îngerii necredincioøi care imitau silueta øi vocea papei cel mort. Cei
doi papi au fost înøelaﬂi în acest fel. Consecinﬂele acestei amægiri diavoleøti
sunt lugubre. Ea a contribuit la începerea celor douæ ræzboaie mondiale.
Spiritismul are un scop, sæ-L combatæ pe Hristos. Este vorba aici de
marea luptæ dintre Hristos øi diavol, care a început în cer øi va continua
pânæ la sfârøit.87
Într-o revistæ spiritistæ, “Banner of Light” din 4 noiembrie 1965, se
gæsesc urmætoarele læmuriri ale unui medium reputat:
Întrebare: Øtiﬂi ceva despre un spirit sau o persoanæ pe care noi o
numim Diavol?
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Ræspuns: Desigur, acest Diavol este dumnezeul nostru, tatæl
nostru.
Aceastæ declaraﬂie poate fi cititæ mereu în literatura spiritistæ. Cultul
diavolului existæ în ﬂærile luminate øi industrializate, liturghii satanice,
glorificarea lui Lucifer, un alt nume al Diavolului, îndeosebi în muzica
rock. Cei care au ca misiune îngrijirea sufletului creøtin pot spune multe
despre acest subiect. Exorcismul, acﬂiunea de a alunga demonii ca pe
vremea lui Hristos, este încæ øi astæzi o practicæ uzualæ. Autorul a trebuit
sæ alunge un demon dintr-un funcﬂionar al serviciilor secrete americane.
Acest om, dupæ rugæciunea de eliberare, a fost ca transformat, liber,
mulﬂumit øi fericit.
Se încearcæ astæzi sæ se nege existenﬂa demonilor, sæ fie luatæ drept
superstiﬂie, fantezie sau prostie pentru a-i diminua importanﬂa. În multe
cazuri lucrul acesta este adeværat. Totuøi nu se pot neglija experienﬂele
fæcute în clinicile psihiatrice. Existenﬂa demonilor este din nefericire o realitate.
Este tragic faptul cæ papii se lasæ înøelaﬂi de demonii cu forme
omeneøti, chiar dupæ ce Domnul Isus a prezis:
“Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, øi
care 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...” 88
Metodele satanice, în lupta contra lui Hristos, se repetæ. Din vremea
Imperiului roman, Lucifer a încercat sæ extermine creøtinismul prin
persecuﬂia creøtinilor de cætre împæraﬂi. Pentru cæ nu a reuøit, în ciuda
milioanelor de victime, el a transformat creøtinismul în religie de stat.
Biserica a fost scindatæ în Bisericæ de Stat øi mici biserici libere. Aceøti
creøtini ai bisericilor libere, credincioøi øi hotærâﬂi, au fost persecutaﬂi øi
masacraﬂi de cætre Biserica de Stat. Se consideræ cæ 50 pânæ la
100.000.000 øi-au pierdut viaﬂa în timpul Inchiziﬂiei, cruciadelor øi
ræzboaielor religioase. Totuøi creøtinismul nu s-a læsat nimicit. În
Bisericile de Stat sau în Bisericile naﬂionale, catolice romane, ortodoxe
anglicane øi în bisericile protestante sunt numeroøi credincioøi care îi
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slujesc lui Hristos cât mai bine posibil dupæ øtiinﬂa øi conøtiinﬂa lor;
acelaøi lucru se întâmplæ øi printre creøtinii bisericilor libere sau a celor
care sunt numite secte. Din acest motiv, Satana încearcæ sæ transforme
învæﬂætura creøtinæ, sæ o goleascæ øi sæ o distrugæ cu încetul, sæ-øi
introducæ acoliﬂi în toate grupærile creøtine, sæ le infiltreze øi sæ facæ din
acestea, împreunæ cu toate religiile lumii, o comunitate mondialæ, o
religie mondialæ unicæ øi sæ le uneascæ printr-un proces al concilierii.

INFILTRAREA BISERICII

Transformarea creøtinismului a fost anunﬂatæ de mult timp de cætre
mediumurile spiritiste. Mediumurile Sir Arthur Conan Doyle øi Sir Oliver
Lodge au prezis în urmæ cu aproximativ 100 de ani, cæ spiritele - în
realitate îngerii care l-au pæræsit pe Hristos - vor aduce o nouæ revelaﬂie
a lumii de dincolo, în scopul de “a transforma complet creøtinismul
tradiﬂional.” Spiritismul va crea baza unei “reunificæri ecumenice a
creøtinætæﬂii”, înglobând totul sub unitatea spiritului religios. Astfel,
protestanﬂi øi catolici pot din nou sæ se uneascæ prin øi pe terenul
spiritismului, ca religie mondialæ...89
Sir Doyle prezintæ spiritismul ca “învæﬂætura centralæ a creøtinismului”.
El afirmæ cæ urmærile evenimentelor de la Rusalii din vremea apostolilor
vor pæli complet faﬂæ de ceea ce va înfæptui ca putere øi miracole,
spiritismul modern, în veømânt creøtin. Aceastæ declaraﬂie nu este unicæ,
numeroase publicaﬂii spiritiste conﬂin aceleaøi informaﬂii.
“Miøcarea harismaticæ” leagæ astæzi bisericile catolice øi protestante
øi împlineøte exact aceastæ prevestire spiritistæ. Investigaﬂiile cele mai
exacte asupra aøa zisei “vorbiri în limbi” în cercurile harismatice au
arætat cæ 92% din acest dar al limbilor sunt de origine demonicæ. Îngeri
cæzuﬂi îi înøealæ pe credincioøi prin mesaje creøtine, profunde øi preﬂioase.
Aceasta a fost anunﬂatæ în Sfânta Scripturæ:
“Oamenii aceøtia sunt niøte apostoli mincinoøi, niøte lucrætori
înøelætori, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Øi nu este de mirare,
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cæci chiar Satana se preface într-un înger de luminæ. Nu este mare
lucru dacæ øi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihænirii. Sfârøitul
lor va fi dupæ faptele lor. …Øi balaurul cel mare, øarpele cel vechi,
numit Diavolul øi Satana, acela care înøealæ întreaga lume, a fost
aruncat pe pæmânt; øi împreunæ cu el au fost aruncaﬂi øi îngerii
lui…Vai de voi, pæmânt øi mare! Cæci diavolul s-a coborât la voi,
cuprins de o mânie mare, fiindcæ øtie cæ are puﬂinæ vreme.”90
Infiltrarea bisericilor creøtine se face gradat, printr-o schimbare
paradigmaticæ; noﬂiunile creøtine primesc o altæ semnificaﬂie. Scopul
este sæ loveascæ în Hristos. Caracterul, divinitatea øi lucrarea Sa nu sunt
negate, ci sunt înﬂelese în alt sens, nu aøa cum sunt ele în realitate:
“Este vorba de un umanism fanatic. El vrea sæ punæ omul, suveran
în locul lui Dumnezeu ca øi conducætor al istoriei universale. Acest
umanism exercitæ o acﬂiune spiritualæ confuzæ øi conduce la
deformarea completæ a credinﬂei øi a Cuvântului ca øi la o
schimbare de orientare în viaﬂa øi în serviciul divin al bisericilor...
la un umanism demonizat.”
Noi constatæm deformarea Evangheliei biblice prin introducerea
unui umanism social demonizat nu numai în bisericile care aderæ
la COE (Consiliul Ecumenic al Bisericilor). Mai mult, acest
umanism cautæ sæ pætrundæ astæzi în toate bisericile øi organizaﬂiile
creøtine. Aceeaøi stare de spirit pætrunde øi religiile necreøtine øi
conduce deseori la o modificare a naturii lor esenﬂiale ca øi la
naøterea a noi religii marcate de sincretism øi de o ideologie
specialæ. Scopul vizat al comunitæﬂii mondiale poartæ…, în natura
sa, træsæturi anticreøtine, exact acolo unde se referæ la Hristos.
Epoca noastræ este ceasul cernerii creøtinætæﬂii. Un umanism
apostat, o idolatrie a omului, pætrunde în creøtinism pe plan
mondial, sub veømântul unei teologii aparent creøtine øi submineazæ
mærturisirea de credinﬂæ în Isus Hristos øi în biserica Sa.
Ea deformeazæ chiar øi gândirea teologicæ a conducætorilor
creøtini. Un curent spiritual îngrijorætor dæ înﬂelegerii
fundamentale a Bibliei un alt conﬂinut de altæ speﬂæ.
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“În centrul acestei credinﬂe rætæcite, Isus Hristos, Fiul
Dumnezeului celui Preaînalt øi Biserica Sa nu mai figureazæ decât
prin numele lor.”91
Karl Rahner, preot iezuit øi profesor de teologie, a pus accent pe
faptul cæ Biserica catolicæ îøi va schimba forma. “Ea este deja bisericæ
mondialæ! Cu aceasta vor începe marile schimbæri din viitor.” Pius al
X-lea s-a temut deja de aceasta. Fireøte, avea dreptate sæ-øi facæ griji în
aceastæ privinﬂæ. Secole mai târziu, Biserica era de aici înainte demascatæ
de istorie, øtiinﬂele naturii, paleontologie øi exegezæ. Biserica trebuia sæ
facæ o alegere: fie sæ înveﬂe foarte repede, fie sæ-øi afunde capul în nisip.
El se tânguia: “Existæ duømani ai crucii lui Hristos, protestanﬂi, chiar în
sânul Bisericii, al cæror scop este de a o distruge øi de a-i suprima lucrarea.
Aceøti criptoprotestanﬂi vor sæ Îl reducæ pe Hristos la statutul unui simplu
om. Aceøti “moderniøti”, spune el, nu cred în revelaﬂie, nici în Dumnezeu,
nici mæcar în Bisericæ în calitate de instituﬂie divinæ. Ei constituie o
unitate bine organizatæ: se ascund în fiecare domeniu, filozofie, teologie,
øtiinﬂæ biblicæ, politicæ.”92,93
Aceastæ noﬂiune de “unitate bine organizatæ” ne atrage atenﬂia øi ne
aminteøte de profeﬂiile despre spiritism, care vrea sæ transforme
creøtinismul tradiﬂional cel catolic ca øi cel protestant deopotrivæ.
Episcopul de Münster, Mgr. Keller, într-o scrisoare circularæ cætre
cler, exprimæ astfel aceastæ idee: “Epoca actualæ nu este numai un timp
al marilor decizii, ci øi o mare apostazie faﬂæ de Hristos. Nimeni nu
trebuie sæ se amægeascæ asupra faptului cæ în comunitæﬂile catolice totul
începe sæ se færâmiﬂeze îngrijorætor. Dacæ nu vom reuøi sæ transformæm
apostazia în masæ, într-o întoarcere masivæ cætre Hristos, prin harul lui
Dumnezeu, atunci este posibil ca pentru sute de ani - cel puﬂin în Europa
- destinul Bisericii sæ fie pecetluit.”
“Nu putem sæ ne amægim” declara dr. Grosche, “asupra situaﬂiei
catolicismului tradiﬂional care, aøa cum pare el în exterior, se gæseøte pe
o pantæ cæreia nu-i poare rezista øi nu mai poate fi salvat prin mijloace
actuale.”
91
92
93

Künneth/Beyerhaus, Reich oder Weltgemeinschaft, Bad Liebenzell 1975, p. 9, 17
De Rosa, lucrarea citatæ, p. 326
idem, p. 326

86

Creøtinismul a fost din ce în ce mai golit de substanﬂa sa de cætre
creøtinismul tradiﬂional.
În acelaøi moment, prof. Clemens Münster insistæ: “Trebuie sæ ﬂinem
cont de realitatea cæ lumea actualæ a devenit, de fapt, necredincioasæ...”
Gânduri asemænætoare au fost exprimate øi de episcopul de Passau
cu ocazia zilei catolice, “creøtinismul de astæzi a devenit în mare parte
un creøtinism de suprafaﬂæ.”94
Potrivit unei anchete a Congregaﬂiei Credinﬂei - fosta Inchiziﬂie mai mult de 5.000 de preoﬂi catolici îøi abandoneazæ preoﬂia în fiecare
an în lumea întreagæ. Prof. Küng din Tübingen, prof. Curran din
Washington, prof. De Rosa din Westminster øi încæ mulﬂi alﬂii consideræ
ca perimatæ papalitatea din forma ei actualæ. Rezultatul unei anchete
din revista “Time” aratæ cæ 93% dintre catolici consideræ cæ este posibil
sæ gândeøti altfel decât papa øi totuøi sæ ræmâi un catolic bun. O revoluﬂie
tæcutæ øi durabilæ s-a produs la temelie, aøa cum istoria catolicismului
nu a cunoscut niciodatæ. Numeroøi laici, încurajaﬂi de preoﬂii lor, au
început sæ gândeascæ singuri øi nu l-au mai ascultat pe papæ care, în
poruncile sale despre cæsætorie trecea pe lângæ realitate.
Sæ rezumæm pericolele pentru Bisericæ: apostazie în masæ, creøtinism
de suprafaﬂæ, rezistenﬂæ contra papei, modificæri în învæﬂæturæ øi în
practicæ.
“Într-adevær, Biserica øi-a schimbat radical învæﬂætura despre
sexualitate, bani øi mântuire.”
Sæ luæm douæ exemple dintre cele mai interesante. Pânæ în sec. al
XIX-lea inclusiv, fiecare papæ a condamnat împrumutul cu interes
(camæta) sub toate formele ei. Totuøi astæzi Vaticanul are propria
sa bancæ, creatæ în 1942 de Pius al XII-lea øi care s-a aflat recent
în mijlocul unui scandal financiar îngrozitor. O a doua dovadæ a
schimbærilor radicale priveøte învæﬂætura catolicæ. “Nu existæ nici
o mântuire în afara Bisericii...” Øi astæzi, papa Ioan Paul al II-lea
mai învaﬂæ cæ nu existæ mântuire în afara Bisericii, totuøi
“Bisericæ” øi “mântuire” sunt atât de comentate încât toﬂi oamenii
cu fermitate de caracter, chiar øi ateii, pot fi mântuiﬂi... Acest
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artificiu de limbaj îi împiedicæ pe catolici sæ vadæ cæ învæﬂætura
tradiﬂionalæ a fost denaturatæ. În afara acestor exemple, este un
semn suficient faptul cæ orice document al conciliului Vatican I
ar fi fost declarat drept eretic de cætre acest conciliu. Ortodoxia
unei epoci nu este egalæ cu ortodoxia unei alte epoci.95
Episcopul dr. Rudolf Graber de Regensburg a perceput transformarea
creøtinismului dintr-un alt punct de vedere. Vorbind despre francmasoni
øi iluminaﬂi care pregætesc unitatea mondialæ a religiilor într-un Stat
mondial unificat el scrie:96
“O altæ idee modernæ, apæratæ pretutindeni în epocæ în aceste medii
oculte era o formæ de misticism a democraﬂiei. La vremea aceea
se propovæduia deja un Hristos social øi Roca scrie: Cred cæ
aceastæ ‘mântuire socialæ’ a poporului în noua societate a fost
sævârøitæ prin urcarea democraﬂiei pe tron.” Mai mult încæ, la 26
iulie 1891: “creøtinismul pur este socialismul.” Din acest motiv,
el aøteaptæ de la “convertirea Vaticanului” o declaraﬂie canonicæ
Urbi et Orbi cæ civilizaﬂia actualæ este fiica legitimæ a Sfintei
Evanghelii a ‘mântuirii sociale’.”
Episcopul Graber vorbeøte mai departe despre un “plan luciferic” al
dr. Roca, acesta din urmæ fiind “foarte experimentat în øtiinﬂa ocultæ.”
El predica revoluﬂia, anunﬂa sosirea sinarhiei divine sub autoritatea unui
papæ convertit la creøtinismul øtiinﬂific. El vorbeøte de o nouæ Bisericæ
iluminatæ, influenﬂatæ de socialismul Domnului Isus Hristos øi al
apostolilor. Pentru a înﬂelege cam ce ar vrea sæ spunæ, trebuie øtiut cæ el
pæstreazæ noﬂiunile catolice cele mai uzuale, dar le dæ un alt sens (ca øi
astæzi de altfel)... Dar acum urmeazæ o constatare care, dupæ cum a spus
cineva, “ne zguduie pânæ în stræfundul fiinﬂei noastre øi ne îngheaﬂæ
sângele în vene.” Noua Bisericæ, ce nu va mai putea sæ-øi pæstreze
învæﬂætura scolasticæ øi forma originalæ a Bisericii primare, va primi
totuøi de la Roma consacrarea øi legalizarea canonicæ a bisericii
(autorizaﬂia prin dreptul canonic al Bisericii - remarca autorului). Nu cu
mult timp în urmæ, nu ne puteam imagina aceasta, dar astæzi... ?
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Dr. Graber vorbeøte aici despre trei perioade ale Bisericii:
1) Biserica în forma sa originalæ din timpul apostolilor.
2) Biserica învæﬂæturii dogmatice a Evului Mediu.
3) Biserica modernæ din prezent, viitoarea bisericæ New Age.
Acestea vor fi explicate mai detaliat în ultimul capitol.
Totul este completat de lucrarea semnificativæ a francmasonului
Yves Marsaudon... care trebuie sæ contribuie la apropierea deja
menﬂionatæ a Bisericii de francmasonerie. Înainte de toate, trebuie
sæ remarcæm aici schimbarea de direcﬂie în strategie, care se poate
situa cam pe la anul 1908: “Scopul nu mai este distrugerea
Bisericii ci folosirea ei prin infiltrare.” Se consideræ cæ primii
paøi s-au fæcut cu papa Ioan al XXIII-lea: “Dorim din toatæ inima
fericitul eveniment al - REVOLUTIEI LUI IOAN A XXIII-LEA.”
(sublinierea autorului)
“Într-o zi, Biserica dogmaticæ trebuie sæ disparæ sau sæ se adapteze
øi pentru a se adapta trebuie sæ se întoarcæ la izvoare.”
El îi citeazæ pe francmasoni pentru a aræta cum înﬂeleg ei aceastæ
adaptare: “catolici, ortodocøi, protestanﬂi, musulmani, budiøti, liberi
cugetætori øi gânditori creøtini nu sunt pentru noi decât niøte prenume.
Numele nostru de familie este francmasonerie.”
Papa Ioan Paul al II-lea a fæcut deja o realitate din aceastæ idee øi a
invitat toate grupærile la o reuniune de rugæciune comunæ la 27 octombrie
1986, la Assisi. Aceastæ întâlnire de rugæciune a marilor religii mondiale
a fost celebratæ ca o zi istoricæ mondialæ. A doua zi mondialæ de rugæciune
a avut loc în 1993 la Assisi, în prezenﬂa delegaﬂilor tuturor religiilor
lumii øi tuturor confesiunilor creøtine. Acestea fæceau parte din pregætirile
pentru instalarea unei Biserici mondiale sub conducerea papei.
Este vorba de a gæsi un acord cu religiile necreøtine, chiar dacæ ele
nu pot accepta numele lui Isus Hristos. Se cæuta un numitor comun øi
s-a gæsit în expresia prof. Küng, “ethos mondial.” [Ethos = ansamblu
de træsæturi specifice unui grup social sau unei epoci]. Cel a cærui voinﬂæ
tinde spre bine, declaræ papa în 1997, acela poate fi mântuit. Cu ocazia
unei întâlniri mondiale a tineretului, la sfârøitul lui august 1997, el a
adresat un apel tuturor bisericilor creøtine øi comunitæﬂilor, ca øi
musulmanilor øi evreilor, religiile zise avraamice, care îl au pe Avraam
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drept pærinte, evreii, arabii øi creøtinii. El a spus cæ unitatea tuturor
creøtinilor trebuie sæ fie realizatæ prin sacramentul împærtæøaniei øi al
penitenﬂei.
Unitatea cu religiile necreøtine trebuie sæ fie realizatæ printr-un dialog
fertil. Tendinﬂele sale în calitate de viitor øef religios al lumii au fost
deja bine primite de consiliul ecumenic din anul precedent.
“Dialog inter-religios pentru a satisface revendicarea religiilor
mondiale... Proceduri de conciliere care au drept scop binele
comun øi care, în acelaøi timp, se opun simplificærilor
fundamentaliste sau totalitare.”97
Consiliul ecumenic transmite aceste directive pentru un dialog
fructuos nivelurilor inferioare:
“Întâlnim diferite forme de organizare a miøcærii ecumenice.
Existæ, de exemplu, uniuni de biserici naﬂionale, regionale øi
locale.
În peste 90 de ﬂæri, bisericile s-au asociat în consilii creøtine øi în
conferinﬂe pentru a se ocupa de problemele øi nevoile comune,
pentru a ajunge la o mærturie comunæ... Asemenea structuri sunt
foarte importante pentru a realiza ideea ecumenicæ.
Pentru bisericile din lumea întreagæ, miøcarea ecumenicæ este un
drum cætre o unitate vizibilæ în unica credinﬂæ øi-n unica
comunitate euharisticæ ce se exprimæ prin cultul øi viaﬂa comunæ
a creøtinilor. Ele sunt pe cale de a depæøi zidurile øi præpæstiile în
ele însele øi dintre ele, cæci acestea nu sunt compatibile cu
caracterul Bisericii ca “una sfântæ, catolicæ øi apostolicæ” øi aduc
atingere credibilitæﬂii mærturiei ei.” (Consiliul ecumenic al
Bisericilor, Geneva, mai 1993, p. 4.16)
Ultima întâlnire mondialæ de rugæciune la Assisi, organizatæ de
cætre papa Ioan Paul al II-lea în ianuarie 2002, a avut ca
participanﬂi, printre alﬂii, Israeliﬂi (prezenﬂi cu unii din conducætorii
lor superiori), Budiøti, Sintoiøti, Jainiøti, Zoroastriani øi
reprezentanﬂi a diferitelor religii tradiﬂionale africane. Musulmanii
au fost prezenﬂi cu o delegaﬂie de 30 de membri. Delegaﬂia
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ortodoxæ, deosebit de numeroasæ, cu reprezentanﬂii a 12 biserici
naﬂionale (ale cæror relaﬂii cu Vaticanul au fost pânæ nu de mult
tensionate), a fost condusæ de cætre Bartolomeu, primul patriarh
ecumenic al Costantinopolului øi lider spiritual a peste 300 de
milioane de ortodocøi.
Unitate vizibilæ, comunitate euharisticæ, Bisericæ sfântæ, catolicæ,
apostolicæ - sunt obiective ale miøcærii ecumenice mondiale. Ele vor
trebui transpuse în ﬂærile luate izolat, cu participarea membrilor lor
catolici.
“În numeroase ﬂæri existæ Biserici naﬂionale øi Consilii de Biserici
sau centre de studii ale Bisericilor creøtine. În ﬂara noastræ
(Germania), uniunea naﬂionalæ corespunzætoare este
“Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland”
(ACK: Centrul de studii al Bisericilor creøtine din Germania).
Unitatea Bisericii la care suntem chemaﬂi este o “Koinonia” (în
greacæ, comuniune) care este datæ øi care se exprimæ printr-o
mærturisire comunæ a credinﬂei apostolice, printr-o viaﬂæ
sacramentalæ comunæ, în care intræm prin botezul unic øi care
este celebratæ împreunæ prin unica comuniune euharisticæ prin
care membrii øi funcﬂii sunt reciproc recunoscute øi reconciliate,
øi printr-o Misiune comunæ care anunﬂæ tuturor oamenilor
Evanghelia harului lui Dumnezeu øi care va servi toatæ creaﬂiunea.
Scopul cæutærii unei depline comuniuni este atins atunci când toate
Bisericile pot sæ recunoascæ în cealaltæ unica, sfânta, catolica øi
apostoleasca Bisericæ în plenitudinea sa.” (Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen în Deutschland e.V. “ACK” Oikumene, ed.
1994)
“Pentru a atinge toate scopurile despre care a fost vorba, trebuie
creatæ o “nouæ generaﬂie.” Dupæ ce reputaﬂia voastræ este bine
fundamentatæ în colegii, licee, universitæﬂi øi seminarii, ea væ va permite
accesul la dogme în cercul clerului tânær ca øi în interiorul mænæstirilor.
Peste câﬂiva ani, prin forﬂa lucrurilor deja puse în miøcare, acest cler
tânær va pune mâna pe toate funcﬂiile... Astfel voi anunﬂaﬂi o
REVOLUﬁIE împotriva mitrei papale øi stiharului alb care tocmai are
nevoie de a fi puﬂin împinsæ pentru a aprinde focul în cele patru colﬂuri
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ale lumii.” Aceste cuvinte au fost scrise acum aproximativ 30 de ani.
Între timp, noua generaﬂie a crescut øi a împlinit ceea ce se aøtepta de la
ea. “La Hong Kong, protestanﬂii, catolicii, confucianiøtii, taoiøtii,
musulmanii øi budiøtii au creat o organizaﬂie care se întâlneøte cu
regularitate din 1978”, anunﬂa Frankfurter Allgemeine Zeitung în 15
iulie 1997, p. 6.
În America, conducætorii protestanﬂi øi catolici au semnat o declaraﬂie
comunæ la 29 martie 1994: Evanghelizare 2000, în comun cu pastori
protestanﬂi øi cu preoﬂi catolici. Astfel s-au terminat Reforma øi
Contrareforma.
La Altenberg în 1994, s-a særbætorit primul congres sinodal ecumenic
cu episcopi øi responsabili religioøi din Bisericile catolice, protestante,
ortodoxe øi metodiste cu reprezentarea Uniunii Bisericilor Protestante
Libere. S-a declarat cæ un preot poate celebra mesa în casa lui Dumnezeu
din oricare Bisericæ sau comunitate bisericeascæ. “Biserica romanæ a
oferit pastorilor protestanﬂi o hirotonisire complementaræ pentru a celebra
euharistia în comun.”
La ora actualæ, 600 de pastori protestanﬂi au primit ordinarea preoﬂiei
catolice romane. În prezent ei pot da Sfânta Cinæ protestantæ ca øi
transsubstanﬂierea catolicæ în timpul mesei. Dupæ Reformæ,
transformarea ostiei în adeværatul trup al lui Isus care este atunci sacrificat
din nou, færæ værsare de sânge de cætre preot, era sever condamnatæ ca
idolatrie. Nu existæ o aøa zisæ “transformare”, constituia argumentul
biblic, cæci pâinea øi vinul Sfintei Cine nu erau decât semnele amintirii
jertfei lui Isus. El Însuøi nu a fost sacrificat decât a doua zi øi nu seara,
în timpul mesei. Cu ocazia mesei Sfintei Cine nu o bucatæ de pâine a
fost sacrificatæ, ci El Însuøi a fost oferit a doua zi pe cruce. Aceastæ
bucæﬂicæ de pâine nu a fost transformatæ, cæci, chiar dupæ aøa zisa
“transformare”, Biblia numeøte pâinea tot pâine øi vinul tot vin
(1Corinteni 11, 26). În plus, Hristos nu a fost oferit decât o singuræ
datæ. O repetare este împotriva Cuvântului lui Dumnezeu (Evrei 9, 28;
10, 10-14).
Aceste fundamente biblice au fost atunci depæøite printr-o concesie
catolicæ în interpretare, explicând acest sacrificiu ca pe o “rememorare”,
ceea ce se poate înﬂelege ca un act spiritual pe care partenerii protestanﬂi
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îl pot accepta mai uøor. Astfel, de ambele pærﬂi, învæﬂæturile obiønuite
pânæ atunci au fost puternic ajustate. Aceastæ formæ de “transformare a
transformærii” a schimbat în cele din urmæ totul. Reforma øi-a gæsit aici
sfârøitul.
La 3 martie 1984, ca o concluzie a comisiei comune catolice - romane
- protestante - luterane, documentul “Unitate în faﬂa noastræ” a fost
semnat la Vatican de cele douæ pærﬂi. În acest document ei recunoøteau
în fond: “Este profunda noastræ convingere cæ fiecare pas spre Unitate
trebuie sæ fie înﬂeles øi fæcut pentru unitatea tuturor bisericilor.”98
Reformatorii au stigmatizat învæﬂætura transsubstanﬂiunii ca pe o
idolatrie. Mai trebuie adæugat cæ practica euharistiei se apropie de
spiritism, în care demonii, în calitate de îngeri care l-au pæræsit pe Isus,
sunt activi øi dominæ lumea întreagæ, dupæ cum spune apostolul Pavel.99
Centrul acestui demonism este învæﬂætura cæ în moarte omul nu este
mort ci cæ el continuæ sæ træiascæ în alte sfere. Învierea morﬂilor de cætre
Hristos la ultima judecatæ este datæ deoparte. În acelaøi fel sunt inoperante
øi cuvintele lui Hristos care precizeazæ cæ morﬂii se odihnesc øi nu øtiu
nimic pânæ la înviere. Nu se mai poate face nimic pentru morﬂi øi nici nu
se poate obﬂine nimic prin rugæciuni. Ei dorm sub paza Creatorului.
În studiul de 24 de pagini din 24 iunie 1994, relativ la luarea de
poziﬂie a Conferinﬂei episcopilor (catolici) privind “condamnarea
învæﬂæturilor - subiect de despærﬂire a Bisericilor”, este spus:
“O nouæ înﬂelegere a euharistiei ca særbætoare a comuniunii
Bisericii, deschide privirea asupra posibilitæﬂilor unei mijlociri
pentru morﬂi (LV 120).”
Pastorul Henrich Jochum, director al societæﬂii protestante, ne
avertizeazæ: “Nu se remarcæ, fie din ignoranﬂæ, fie cu bunæ øtiinﬂæ, cæ
Biserica catolicæ a subminat întotdeauna orice autoritate pentru cæ în
cele din urmæ, ea îøi înalﬂæ singuræ propria-i autoritate. Nu se remarcæ
fie din neøtiinﬂæ, fie cu bunæ øtiinﬂæ cæ Biserica catolicæ a fost întotdeauna
puternic demonicæ deja prin învæﬂætura sacramentelor pægâne. Nu se
remarcæ fie din ignoranﬂæ, fie cu bunæ øtiinﬂæ cæ deciziile luate de
98
99

Zeit-Ruf, Wuppertal 4/ 94, p. 12
Efeseni 6, 11-12; 2Corinteni 11, 13-15

93

Conciliul de la Trident contra reformatorilor noøtri øi contra proclamærii
Evangheliei pe baza Sfintelor Scripturi øi-au pæstrat pânæ astæzi
validitatea în Biserica romanæ, dupæ cum o mærturiseøte teribila frazæ:
“Blestemaﬂi sæ fie cei care spun cæ sunt siguri de mântuirea lor...”
Refugierea în Biserica romanæ este, dupæ pærerea mea, cel mai mare
pericol pentru protestantism øi ar însemna, în definitiv, sfârøitul sæu.”100
Cel care a dobândit siguranﬂa mântuirii prin credinﬂa în Isus Hristos,
fireøte cæ nu mai are nevoie sæ fie aruncat în purgatoriul catolic. Biserica
ar pierde prin aceasta din influenﬂa øi din veniturile sale, ceea ce explicæ
blestemul pronunﬂat de Conciliu.

BISERICA MONDIALÆ UNIFICATÆ

Revoluﬂia tæcutæ a unei noi gândiri religioase a cuprins toate religiile
øi atinge actualmente toate confesiunile creøtine. Toate Bisericile øi
comunitæﬂile sunt divizate øi træiesc un ræzboi civil spiritual. În acest
ræzboi, o Organizaﬂie militaro-spiritualæ se gæseøte în frunte, condusæ
de un general. Este armata secretæ a papei, societatea lui Isus.
“Primul sæu scop a fost sæ atingæ puterea mondialæ politicæ, al
doilea sæ instaureze Biserica mondialæ... În acest scop iezuiﬂii au
început sæ se infiltreze în secret în toate grupærile protestante...
Astæzi ei aproape øi-au îndeplinit misiunea. Biblia pune
conducerea comunitæﬂilor locale în mâna unor pastori evlavioøi
dar, manipulærile iezuite au avut ca efect devierea acestei puteri
spre centrele denominaﬂiunilor (Direcﬂia Bisericilor øi
comunitæﬂilor - nota autorului), introducerea spiritului lumesc în
biserici øi împingerea grupurilor de protestanﬂi în braﬂele
Vaticanului.” 101
Iezuiﬂii acﬂioneazæ în acelaøi sens al francmasonilor øi al altor societæﬂi
secrete pe care episcopul Graber îi numeøte în cartea sa “Iluminaﬂii.”
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La 1 mai 1776, la Engelstadt a fost creat ordinul “Iluminaﬂii” de
cætre Adam Weishaupt, profesor de drept eclezial... Acest ordin
ateu al Iluminaﬂilor a fost întemeiat nu numai pentru a întreﬂine
ocultismul øi satanismul ci øi pentru scopuri politice:
1. Ræsturnarea guvernelor øi religiilor, în special creøtinismul.
2. Declanøarea unui haos cu ajutorul revoluﬂiilor øi ræzboaielor
pentru a lua dupæ aceea puterea øi a stabili o dominaﬂie
mondialæ a satanismului ca religie de stat obligatorie.
De exemplu, Voltaire, Mirabeau, Robespierre au devenit membrii
ai ordinului. În Franﬂa, grupul fanatic al Iacobinilor s-a asociat
Iluminaﬂilor. Ei au aﬂâﬂat cruda Revoluﬂie francezæ øi baia de sânge
în rândul creøtinilor...
Cele mai importante curente care au rezultat din modul de gândire
al Iluminaﬂilor cu satanismul øi cu ura lor împotriva lui Dumnezeu
øi a creøtinilor au fost comunismul, anarhismul, fascismul øi
naﬂional-socialismul.
Iluminaﬂii lucreazæ în clandestinitate øi au deja controlul finanﬂelor,
al economiei øi al majoritæﬂii religiilor din lumea întreagæ. Construirea
unei sinarhii, a Guvernului mondial øi a unei religii mondiale este numai
o chestiune de timp øi poate, în curând realizatæ.
“Existæ un grup internaﬂional care crede în re-crearea lumii. El
lucreazæ în diferite comisii sub nume diferite: Iniﬂiaﬂii,
Internaﬂionaliøtii, Bilderberger, Iluminaﬂii, Trilateralii, (Council
on Foreign relations) Consiliul pentru Relaﬂii Exterioare. Ei au
finanﬂat Revoluﬂia francezæ, Revoluﬂia rusæ, primul øi al doilea
ræzboi mondial øi l-au ajutat pe Adolf Hitler sæ ia puterea. Cu
banii lor, ei vor sæ punæ lumea întreagæ în jug. Unicul lor scop
este sæ domine færæ limite, lumea.”102
În Biserica catolicæ øi-n alte biserici creøtine, douæ pærﬂi, rezultând
adesea din infiltrare, se opun în acest ræzboi civil spiritual dintre liberali
øi conservatori. Dar existæ øi un al treilea grup, cel al “oamenilor liniøtiﬂi
din ﬂaræ” (Ps. 35,20) alcætuit din aceia care øtiu cæ la o ceartæ între doi
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adversari, al treilea se bucuræ, cel pe care Isus l-a demascat drept “prinﬂul
lumii”. Aceøti credincioøi statornici se mai gæsesc øi astæzi în toate
confesiunile, dar sub presiunea viitorului Guvern mondial ei se vor uni
øi vor forma o unitate despre care Isus a profetizat: “Nu te teme, turmæ
micæ, cæci Tatæl vostru væ dæ cu plæcere împæræﬂia.”103
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CAPITOLUL 5
REVOLUﬁIA VIITOARE

Când viziteazæ insula Patmos în care Ioan a primit descoperirea
Domnului Isus Hristos øi a væzut viitorul bisericii øi al omenirii, dacæ o
iau pe calea maritimæ, vizitatorii trebuie sæ schimbe ambarcaﬂiunea øi
sæ foloseascæ în cele din urmæ o øalupæ care îi va duce în liniøtitul port
Patmos. Vârful muntelui înalt al acestei insule este încununat de o
mænæstire ortodoxæ. Cam la jumætatea drumului se gæseøte o peøteræ
numitæ “Peøtera revelaﬂiei.” Acolo a primit apostolul Ioan, de la Isus
Însuøi, viziunile viitorului pânæ la sfârøitul lumii øi pânæ la începutul
împæræﬂiei lui Dumnezeu.
“Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca sæ
arate robilor Sæi lucrurile care au sæ se întâmple în curând… Ferice
de cine citeøte, øi de cei ce ascultæ cuvintele acestei proorocii, øi
pæzesc lucrurile scrise în ea! Cæci vremea este aproape! Scrie dar
lucrurile, pe care le-ai væzut, lucrurile care sunt øi cele care au sæ
fie dupæ ele.”104
În aceastæ viziune, Hristos aratæ apostolului sæu o revoluﬂie care se
va desfæøura la Roma, numitæ în aceastæ carte, Babilon. În cap. 17 sunt
descrise în detaliu Biserica romanæ mamæ ca øi Bisericile fiice care au
adoptat øi ele sistemul Bisericii de Stat, iniﬂiat de împæratul Constantin
øi reluat de succesorii sæi.
Aceste fiice ale Babilonului, provenite din Biserica catolicæ romanæ,
devin øi ele Biserici de Stat sau Biserici populare naﬂionale. Biserica
ortodoxæ greacæ a luat naøtere în anul 1054, urmatæ de alte biserici
ortodoxe; Biserica coptæ din Egipt øi Etiopia, Biserica ortodoxæ rusæ în
frunte cu ﬂarul øi mai târziu Biserica anglicanæ sub Henry al VIII-lea øi
Bisericile reformate ale lui Huss, Luther, Zwingli øi Calvin. Ele au fost
adesea Biserici naﬂionale având în fruntea lor pe conducætorul naﬂiunii,
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în acelaøi fel în care împæraﬂii romani stæteau la conducerea Bisericii
romane.
Prin intermediul lui Ioan, Hristos a numit dinainte acest sistem ca fiind
apostazie. El ne-a instruit despre separarea absolutæ dintre Stat øi Bisericæ.
Numai Hristos singur este capul Bisericii (Coloseni 1,18) øi revelaﬂia care
Îl leagæ pe Hristos de Biserica Sa este ilustratæ prin relaﬂia de dragoste
dintre un bærbat øi o femeie; El Însuøi fiind soﬂul, iar Biserica fiind soﬂia.
Nimeni nu poate øi nu are dreptul sæ se amestece în aceastæ cæsætorie,
cu riscul de a o rupe, provocând astfel un adulter, care este numit
desfrânare potrivit cuvintelor lui Hristos. Împæraﬂii, regii sau statul devin,
în aceastæ situaﬂie, adulterini iar Biserica, prostituatæ. Astfel, în
Apocalipsa, Hristos numeøte Biserica mamæ øi Bisericile fiice în
ansamblul lor ca fiind Babilonul. Hristos prevede o revoluﬂie legatæ de
acestea. 105
Potrivit primelor cuvinte din cap. 18, revoluﬂia începe în mentalitate;
o “iluminare” de origine divinæ cuprinde tot pæmântul. Un martor ceresc
având “o mare autoritate; øi pæmântul s-a luminat de slava lui.”
(Apocalipsa 18, 1) Oamenii îøi dau seama cæ Isus este adeværata luminæ
a lumii, pe care nici un om nu o poate da øi aceastæ cunoaøtere nouæ
vine de sus.
Aceastæ perioadæ de luminæ øi renaøtere a fost descrisæ de apostolul
Pavel dupæ cum urmeazæ:
“... ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatæl slavei, sæ væ
dea un duh de înﬂelepciune øi de descoperire în cunoaøterea deplinæ a
lui øi sæ væ lumineze ochii inimii, ca sæ cunoaøteﬂi care este nædejdea...”106
Duhul lui Dumnezeu dæ luminæ; El acﬂioneazæ în acord cu Cuvântul
lui Dumnezeu din Sfânta Scripturæ.
Hristos spunea în capitolul 6 al Evangheliei dupæ Ioan, versetul 63:
“carnea nu foloseøte la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt
duh øi viaﬂæ.”
Astfel întreaga lume va fi supusæ influenﬂei Duhului Sfânt øi orice
cititor al Bibliei va øti cæ “Babilonul a cæzut.” Vaticanul øi celelalte
Biserici creøtine s-au îndepærtat de Isus Hristos prin instaurarea unei
105
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Comunitæﬂi mondiale, pentru cæ versetul 2 aratæ cæ trebuie sæ aibæ loc
un adulter colectiv înainte ca locuitorii acestei planete sæ primeascæ o
iluminare asupra situaﬂiei din aceste Biserici de Stat.
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Este anunﬂarea unei sinarhii, adicæ un guvern mondial care s-a asociat
unei Biserici mondiale øi deci prin acest act a comis un adulter total.
Într-adevær, ea l-a pæræsit pe Isus. El aratæ motivele acestei judecæﬂi
deosebit de severe. Niciodatæ nu vom aminti suficient cæ Însuøi Hristos,
prin intermediul îngerului Sæu, adreseazæ aceste cuvinte lumii întregi.
Studierea mesajului Sæu face sæ aparæ urmætoarele fapte:
1. Duhul demonilor. “Babilonul cel mare a devenit un locaø al
demonilor, o închisoare a oricærui duh necurat!”
Træim efectiv într-un timp caracterizat prin magie øi spiritism. Prin
miøcarea New Age, esoterismul s-a întins pe întregul pæmânt, pætrunzând
øi în biserici. Doctrina principalæ este pretinsa nemurire a sufletului,
demonstratæ aparent prin aøa zisa legæturæ cu morﬂii. Totuøi, am væzut
mai înainte cæ aceste doctrine s-au dovedit a fi minciuni, din punct de
vedere øtiinﬂific. Se poate spune cæ cei 42% dintre americani care întreﬂin
un contact cu morﬂii ca øi cei 30% dintre germani care cred în reîncarnare,
au fost înøelaﬂi. Când un papæ decedat apare înaintea papilor Romei,
înøelætoria se întinde øi asupra acestora din urmæ.
De fapt, aceøtia sunt demoni, îngeri cæzuﬂi, alungaﬂi de Dumnezeu;
diavolii care se aflæ în spatele acestor aøa zise apariﬂii ale morﬂilor. Satana
inventase deja în Paradis nemurirea sufletului, doctrinæ a demonilor
pentru a înøela fiinﬂa umanæ øi pentru a-l ademeni cu ideea cæ nu va
muri, ci cæ va fi nemuritor ca Dumnezeu (Genesa 3, 3-5). Potrivit acestei
doctrine, sufletul trebuie deci sæ continue sæ træiascæ! Acest concept
este o insultæ publicæ adusæ lui Hristos care, în calitate de Creator al
acestei lumi, a dat viaﬂæ fiecærei fiinﬂe omeneøti øi îi menﬂine viaﬂa.
În spiritism, demonii apar sub înfæﬂiøarea defuncﬂilor øi înøealæ
persoanele naive øi neavizate. Aceasta le este posibil pentru cæ,
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majoritatea oamenilor crede cæ sufletul este nemuritor. Se întâmplæ cæ
tocmai aceastæ doctrinæ a devenit principalæ în Biserica catolicæ romanæ.
Împæraﬂii romani au luat-o de la filozofii greci øi au introdus-o în dogma
Bisericii de Stat; consecinﬂele sale fatale i-au pierdut pe mulﬂi øi-i mai
pierd øi astæzi.
Biserica de Stat a fæcut din aceastæ doctrinæ cel mai mare comerﬂ din
toate timpurile. Astfel ea predica arderea sufletelor în purgatoriu, dupæ
moartea lor. Dar, dacæ li se fæceau slujbe religioase, atunci ele scæpau
de flæcæri. Slujbele se plæteau iar cei vii, chinuiﬂi de groazæ, renunﬂau la
multe din bunurile lor, preferând sæ-i elibereze din flæcæri pe cei apropiaﬂi
lor. Multe miliarde au alimentat în acest fel comorile Bisericii, în acest
cel mai mare comerﬂ al lumii. Biblia nu vorbeøte despre purgatoriu.
Pentru a susﬂine doctrina purgatoriului, Conciliul de la Trent a trebuit
sæ adauge canonului Bibliei cærﬂile deuterocanonice. Hristos a suferit o
datæ pentru totdeauna pentru pæcatele noastre, astfel încât nimeni nu
mai trebuie sæ sufere pentru aceasta.
Biserica ar fi trebuit sæ spunæ oamenilor adeværul, acela cæ viaﬂa nu
este produsul unei realitæﬂi fictive, ci provine numai de la Hristos.
Hristos vrea sæ-i recreeze pe morﬂi în momentul învierii øi sæ-i cheme
din moarte (somn) la viaﬂæ. În aøteptarea aceasta, morﬂii se odihnesc,
inconøtienﬂi, în mormântul lor. Pentru ei acest somn nu reprezintæ decât
o clipæ, în timpul morﬂii ei nu øtiu nimic despre lume øi despre timp.
Împæraﬂii romani au importat doctrina greacæ a sufletului de la Socrate
øi Platon iar Biserica øi-a însuøit, puﬂin câte puﬂin, numeroøii zei pægâni
pentru a face din ei sfinﬂi protectori, deoarece ea credea cæ ei continuau
sæ træiascæ dupæ moarte øi cæ vor mijloci în favoarea celor vii. Se ignora
faptul cæ, dupæ cum învaﬂæ Scriptura, numai Hristos în calitate de jertfæ
supremæ øi intermediaræ, mijloceøte pe lângæ Tatæl. Se slujeau sfinﬂii în
locul lui Hristos, ceea ce spiritual vorbind reprezintæ, de asemenea, un
adulter. Se considera cæ sfinﬂii defuncﬂi puteau sævârøi minuni øi acte de
ordin spiritual, aceasta în ciuda explicaﬂiei lui Hristos privind starea
morﬂilor, care nu mai au parte de ceea ce se petrece în aceastæ lume. De
aceea, minunile nu erau sævârøite de aøa ziøi sfinﬂi ci prin lucrarea
înøelætoare a demonilor, dupæ cum a prezis Domnul Isus Hristos (Matei
24, 24; Apocalipsa 16, 13-14).
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În cursul euharistiei se fac rugæciuni pentru morﬂi, deøi aceøtia se
odihnesc în mormântul lor.
Acest fel de a acﬂiona este împotriva voii lui Hristos øi reprezintæ
într-adevær o capitulare în faﬂa Satanei.
Cu cei 500.000.000 de membrii ai sæi, miøcarea harismaticæ este
astæzi legætura cea mai puternicæ între Biserica catolicæ øi celelalte
Biserici creøtine. Aceastæ miøcare subliniazæ cæ vorbirea în limbi este
un dar al Duhului, dar ea predicæ totuøi doctrina demonicæ a nemuririi
sufletului. Nu este deci de mirare cæ anchetele serioase aratæ cæ 92%
dintre vorbitorii în limbi au recunoscut, în cele din urmæ, cæ au primit
acest dar de la Satana øi nu de la Duhul lui Dumnezeu.
La fel stæ situaﬂia øi cu mariologia. Maria a murit øi este înmormântatæ
la Efes, unde se aflæ mormântul ei. Diana din Efes, o divinitate pægânæ
a fost, de asemenea, adoratæ la Efes. Biserica împæratului Constantin
i-a dat zeiﬂei Diana numele de Maria øi astfel s-a næscut cultul Mariei.
Rezultæ astæzi o Mariomanie cu peste 900 de aøa zise apariﬂii ale Mariei
în lume, pentru a satisface dorinﬂa New Age-ului pentru supranatural.
Numeroase culte apar cu imagini ale Mariei care ar værsa lacrimi adeværate,
cu scrisori ale Mariei, cu ziare, reviste, video øi site-uri pe Internet.
“O femeie este de departe, figura cea mai dominantæ a
catolicismului. Ea umbreøte restul, inclusiv pe Dumnezeu. Mariei,
catolicii îi consacræ mai multe rugæciuni, mai multæ atenﬂie øi
onoruri decât lui Hristos øi Tatælui Sæu împreunæ. Existæ în lume
mii de sanctuare dedicate Mariei, numærând milioane de vizitatori
pe an... Numai în Franﬂa sunt 937.”107
“Numærul apariﬂiilor este atât de mare, încât cedeazæ chiar øi Rene
Lamartin, specialist în domeniul mariologiei, considerând cæ un
singur om nu mai poate avea o vedere de ansamblu... øi cæ nu
poﬂi decât sæ te miri la vederea statisticilor benedictinului Bernard
Billet. El noteazæ pentru anul 1971, 101 apariﬂii, 210 pentru anul
1976 øi mai mult de 300 în 1987.”108 Acestea le citeazæ øi Helmut
Welker în lucrarea sa “Profeﬂii împlinite.”
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O mare parte a apariﬂiilor au fost demascate ca fiind demonice. Øi
totuøi 500 de episcopi, 42 de cardinali øi 5.000.000 de credincioøi cer o
nouæ dogmæ a Mariei! Ea trebuie sæ fie confirmatæ în calitate de
co-mântuitoare, mijlocitoare, cea care împarte orice har, avocat øi unic
intermediar între om øi Hristos.109 Astfel ar dori Satana sæ îndepærteze
adoraﬂia de la Hristos øi s-o îndrepte, indirect, asupra lui.
Teologi catolici de nivel înalt adreseazæ avertismente în faﬂa acestei
mariologii care a devenit o “mariomanie” øi un Mario-demonism.
O comisie de 42 de experﬂi a fost alcætuitæ de Vatican pentru a efectua
examinarea noii dogme. Toﬂi au votat contra. Îndeosebi teologul francez
René Lamartin a respins energic o asemenea dogmæ ca fiind “nebiblicæ
øi ca pe o insultæ adusæ excepﬂionalei morﬂi salvatoare a lui Hristos.”
Preotul John Roten, membru al comisiei, s-a opus øi l-a pus în gardæ pe
papæ “sæ nu cadæ la extreme proclamând o asemenea dogmæ.” Aceste
voci aparﬂin revoluﬂiei în sânul Vaticanului, aparﬂin anumitor oameni
de credinﬂæ care pun încæ Biblia în valoare, ﬂinând-o deasupra doctrinelor
omeneøti.
Totuøi, papa Ioan Paul al II-lea a consacrat întreaga lume aøa zisei Marii
apærute øi se lasæ înøelat, ca øi predecesorii sæi, cærora le apæruse, papa cel
mort. În cursul acestor apariﬂii spiritiste mincinoase, demonii trec drept
Maria. Profeﬂia lui Hristos despre prezenﬂa duhurilor cæzute øi de demoni
în Bisericile din Babilon, îøi gæseøte deci aici împlinirea literalæ.
2. Vinul mâniei. “Toate naﬂiunile au bæut din vinul mâniei desfrâului
ei” prezice Hristos în Apocalipsa 18. Potrivit acesteia, un proces a ajuns
la sfârøitul sæu, lumea întreagæ a fost implicatæ în el. Un guvern mondial
s-a unit cu o Bisericæ mondialæ. Este ceea ce Hristos numeøte “desfrâu”,
adicæ o rupturæ de dragostea Sa divinæ. El foloseøte acum cuvântul
“mânie.” Mânia noii comunitæﬂi mondiale se îndreaptæ împotriva celor
care nu o aprobæ øi nu vor sæ i se alæture.110 Aceastæ mânie se va traduce
printr-o persecuﬂie a celor puﬂini care gândesc altfel, øi se va acﬂiona
împotriva lor pe cale juridicæ. În aceastæ clipæ, fiecare fiinﬂæ omeneascæ
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va trebui sæ aleagæ între a se supune unui nou guvern mondial al Satanei
øi recunoaøterea dragostei lui Hristos.
Biserica împæraﬂilor romani a unit cultul soarelui cu credinﬂa creøtinæ.
“Dies solis”, ziua zeului soare a fost pusæ în legæturæ cu Hristos, ca un nou
zeu soare. Ziua a øaptea a sæptæmânii sau Sabatul, pe care evreii øi primii
creøtini îl considerau ca fiind ziua de odihnæ a creaﬂiei, conform celei de a
patra din cele zece porunci, a fost înlocuitæ cu duminica pe care o mare
parte din creøtini o declaræ drept ziua învierii lui Hristos. Mai târziu, Biserica
de Stat subliniazæ aceastæ schimbare ca fiind cel mai important semn al
puterii sale, declaraﬂie la care s-au raliat øi protestanﬂii. Potrivit
Apocalipsei 13, acest imens semn de putere va juca un rol central în
realizarea atotputerniciei pe pæmânt, în dictatura sinarhiei mondiale.
Puterii creatoare a lui Hristos, al cærei semn distinctiv este sfinﬂirea
Sabatului, i se va opune puterea Satanei, prin sfinﬂirea duminicii. Cel
care vrea sæ-L urmeze pe Hristos va simﬂi mânia prinﬂului acestei lumi,
aceea a lui Lucifer. Prin aceasta se descoperæ vinul “mâniei desfrâului
sæu”, dupæ cum a profetizat Hristos. Helmut Welker citeazæ cum se
manifestæ deja astæzi aceastæ mânie:
“La al 31-lea congres naﬂional al pastorilor, în Brazilia, episcopul
Sinesio Bohn îi desemna pe protestanﬂi ca fiind o ameninﬂare
serioasæ pentru influenﬂa Vaticanului în ﬂara sa. “Vom duce un
ræzboi sfânt, contaﬂi pe aceasta! a proclamat el. Biserica catolicæ
este întemeiatæ pe o structuræ grea, dar când ne vom pune în
miøcare vom zdrobi pe toﬂi sub picioarele noastre...” Potrivit
declaraﬂiilor lui Bohn, acest ræzboi total va fi inevitabil, afaræ de
faptul dacæ cele mai mari 13 Biserici øi denominaﬂiuni protestante
nu au semnat vreun contract... care sæ-i îndemne pe protestanﬂi sæ
abandoneze orice efort de evanghelizare în Brazilia.
Episcopul a mærturisit cæ persecuﬂia protestanﬂilor revine tot politicii
oficiale. Este deosebit de interesant de remarcat cæ scopul acestei
conferinﬂe a pastorilor nu era adeværul Evangheliei sau mântuirea
sufletelor ci apærarea influenﬂei Vaticanului øi menﬂinerea oamenilor
în sânul Bisericii catolice.”111
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Acﬂiunea prigonitoare a Bisericii catolice împotriva altor Biserici
este un fapt istoric în ﬂærile în care ea s-a impus majoritæﬂii populaﬂiei ca
Bisericæ de Stat. Acelaøi principiu se va repeta dupæ instaurarea Bisericii
mondiale unificate, avându-l pe papæ drept lider religios.
3. Politica Bisericii este pusæ aici sub acuzaﬂie de cætre Hristos. Prin
exemplul epocii conflictelor politice interioare dintre papii Romei øi
cei de la Avignon, istoria ne-a arætat moøtenirea sângeroasæ pe care
Roma papalæ a luat-o din politica Romei imperiale. Era timpul schismei
în care Biserica era împærﬂitæ în douæ. Fiecare dintre papii aflaﬂi în
opoziﬂie vedea în celælalt împlinirea profeﬂiilor despre antichrist din
Daniel 7 øi Apocalipsa 13. Astfel existau dintr-odatæ doi antichriøti.
Unul îl excomunica pe celælalt împreunæ cu credincioøii sæi, celælalt
fæcea la fel cu adversarul sæu. Astfel toatæ creøtinætatea se trezea
excomunicatæ.
“Antipapa domnea la Avignon sub numele de Clement al VII-lea
(1378-1394). Astfel a început sciziunea conducerii Bisericii
occidentale. Ea avea sæ dureze 52 de ani, cu øapte antipapi. Papi
contra papi, Curii contra Curii, cardinali contra cardinali, creøtini
trecuﬂi ulterior în rândul sfinﬂilor, toﬂi se vor blestema unii pe alﬂii
numai pentru cæ aparﬂineau uneia sau alteia din tagmele politicii
ecleziale. Se numæræ în prezent mai mult de 50 de antipapi printre
cei 206 succesori ai lui Petru (Petru nu a fost niciodatæ papæ, deci
el nu poate avea succesori). Aproape un papæ din patru era un
“renegat” øi aceasta a dus la adâncirea schismei...
Vaticanul a etalat pretenﬂiile unei curﬂi domneøti temporare. El
aspira la putere øi influenﬂæ politicæ. Acest scop a fost deseori
atins prin mijloace temporare: intrigi, subterfugii diplomatice,
ræzboi øi crimæ. Astfel, papii s-au asemænat cu monarhii absoluﬂi
iar cardinalii cu vasalii.
Închisoarea de Stat a Bisericii, “Castelul îngerilor” de la Roma a
adæpostit numeroøi cardinali. Astfel Urban al VI-lea a martirizat
øi executat în anul 1385 cinci cardinali conspiratori. 14 papi au
fost otræviﬂi, dintre ei primul a fost Ioan al VIII-lea (872-882).
Unul dintre apropiaﬂii lui, râvnea tronul papal pentru el. Pentru
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cæ otrava nu a acﬂionat imediat, el l-a ucis pe bætrân cu lovituri de
ciocan...
Un mare numær de cardinali øi episcopi au fost uciøi în acelaøi
fel. Nu se mai poate stabili câte “cariere bisericeøti” au început
sau au fost apærate cu otravæ.”112
Hristos s-a exprimat limpede: “Împæræﬂia Mea nu este din aceastæ
lume.” În timpul ispitirii, El a fost confruntat cu Satana, “prinﬂul acestei
lumi”, care L-a condus pe un munte øi i-a arætat toate împæræﬂiile lumii
în slava lor øi i-a spus: “Îﬂi voi da toatæ stæpânirea øi slava acestor
împæræﬂii; cæci mie îmi este datæ, øi o dau oricui voiesc..” 113
Hristos l-a respins pe ispititor, dar reprezentantul Sæu este supus
puterii înøelætoare a prinﬂului acestei lumi.
4. Cruciadele. Øi ele constituie moøtenirea împæratului roman.
Responsabilitatea celui mai trist capitol din istoria Bisericii revine unirii
dintre Bisericæ øi Stat, instituitæ de împærat øi care a adus roade amare.
Prin unirea sa ilicitæ cu împæratul, Biserica øi-a pierdut nevinovæﬂia.
Din aceasta au rezultat mærturiile cruciadelor contra musulmanilor de
pe pæmântul sfânt. A fost mai mult decât o mærturie, pentru cæ în total
sunt øapte cruciade care au costat viaﬂa a 6.000.000 de persoane, în anii
1096, 1147, 1189, 1203, 1227, 1249 øi 1270.
“În timpul primului împærat creøtin Constantin, au luat deja naøtere
pelerinajele la Ierusalim øi în oraøele sfinte prin care pæøise
odinioaræ Isus. Urmare a pelerinajului mamei lui Constantin la
mormântul lui Hristos, s-a înælﬂat acolo un templu sau o Bisericæ,
“Biserica Sfântului Mormânt.”
Relicvele øi amintirile care se aduceau din acele locuri aveau o
mare valoare în ochii creøtinilor øi cu ele, se næøtea dorinﬂa de a
poseda obiecte sacre, precum apæ din Iordan, aøchii din crucea
lui Hristos, pæmânt din locurile sfinte etc...
Se considera cæ sunt asigurate iertarea pæcatelor øi sfinﬂenia, dacæ
te supuneai riscurilor unor asemenea pelerinaje, rugându-te la
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sfântul mormânt sau øi mai mult, terminându-ﬂi viaﬂa pe pæmântul
sfânt. Dupæ ce pæmântul sfânt, inclusiv Ierusalimul a cæzut în
mâinile turcilor musulmani, creøtinii øi pelerinii au fost oprimaﬂi
cumplit, chiar jefuiﬂi øi masacraﬂi, iar sanctuarele creøtine
profanate. Ideea cruciadelor s-a næscut în sufletul papei. Apogeul
puterii violenﬂei spirituale s-a dezvæluit în chemarea la care au
ræspuns milioane de ræzboinici atunci când au pornit aceste
cruciade...
Urban al II-lea s-a însærcinat cu acestea, plin de o mare energie.
“Fiecare sæ se lepede de sine, sæ-øi ia crucea asupra lui, ca sæ-l
câøtige pe Hristos! Adunarea striga într-un singur glas:
“Dumnezeu o vrea! Dumnezeu o vrea!” Acesta trebuie sæ fie
motivul luptei noastre, spunea papa. Entuziasmul îi cuprindea pe
cei mari ca øi pe cei mici, care au fæcut juræmânt sæ ia parte la
entuziasm øi îøi fixaræ semnul, o cruce roøie pe umæræul drept. De
aici numele de cruciadæ.”114
Cântecul cruciaﬂilor a fost compus øi cântat dupæ invadarea
Ierusalimului în 1099:
Din sânge multe râuri curg,
În timp ce noi færæ-ncetare
Poporul eretic stræpungem —
Bucuræ-te Ierusalime!
Pietrele din podeaua templului
Acoperite sunt cu oase
A mulﬂimii morﬂilor —
Bucuræ-te Ierusalime!
Aruncaﬂi-le în flæcærile focului!
Oh, bucuraﬂi-væ, oameni buni,
În timp ce oamenii ræi sângereazæ —
Bucuræ-te Ierusalime!
114
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În drum spre pæmântul sfânt, evreii au fost uciøi în Germania ca øi în
alte ﬂæri. Povestirea acestor omoruri este revoltætoare. Episcopii i-au
pus pe evrei în faﬂa unui ultimatum: botezul sau moartea. Numai la
Worms au fost uciøi 800 dintre ei. Sinuciderile colective nu erau rare.
Într-un alt loc, 1100 au fost masacraﬂi. Undeva se raporteazæ ceea ce
urmeazæ: “Foarte puﬂini aveau posibilitatea sæ-øi ræscumpere viaﬂa cu
bani sau prin convertirea forﬂatæ la religia dragostei øi în total 12.000 de
persoane, bærbaﬂi, femei øi copii øi-au gæsit moartea.”
În anul 1099, Ierusalimul a fost cucerit de armata cruciaﬂilor. Iatæ
povestirea:
“Fericiﬂi øi plângând de bucurie, ai noøtri au mers spre mormântul
Domnului nostru Isus Hristos pentru a-L onora øi pentru a împlini
juruinﬂele lor. A doua zi, încrezætori, ei au urcat pe acoperiøul
templului apoi s-au næpustit asupra sarazinilor pentru a-i decapita
cu spada, pe bærbaﬂi øi femei. Unii dintre ei s-au aruncat de pe
creneluri în gol. Mai târziu, din cauza mirosului dezgustætor, s-a
ordonat sæ li se arunce corpurile dincolo de porﬂile oraøului.
Sarazinii încæ vii au luat atunci morﬂii pentru a-i strânge în afara
oraøului... Între 60.000-70.000 de persoane au fost masacrate la
Ierusalim la 15 iulie 1099, de cætre creøtini: bærbaﬂi, femei øi copii.
Ceea ce øoca martorii era nu numai spectacolul dezgustætor al
cadavrelor ciopârﬂite øi mutilate, ci imaginea învingætorilor, plini
de sânge din cap pânæ în picioare. Aceastæ imagine era cu adeværat
înspæimântætoare øi îi umplea de groazæ pe toﬂi cei care îi întâlneau.
Øase luni dupæ acest mæcel, pânæ dupæ cræciunul anului 1099,
mirosul cadavrelor era atât de respingætor în împrejurimile
Ierusalimului, încât trebuia sæ ne acoperim nasul øi gura... Nimeni
nu a sævârøit vreodatæ asemenea masacre, nici mæcar la popoarele
pægâne nu s-a væzut ceva asemænætor. S-au ridicat ruguri, aproape
la fel de înalte ca piramidele øi nimeni nu le cunoaøte numærul,
afaræ de Dumnezeu. Acesta a fost sfârøitul pelerinajului...”
Urban al II-lea episcop de Roma, papæ, succesor al prinﬂilor
apostolici, suveran pontif al Bisericii mondiale, patriarh al
occidentului, pærinte sfânt al tuturor copiilor crucii, a træit, este
adeværat în timpul victoriei finale a “lucrului” sfânt, dar nu l-a
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mai înﬂeles: el a murit la douæ sæptæmâni dupæ apoteoza lucrærii
sale, la 29 iulie 1099. Opera sa a fost un triumf færæ precedent al
Bisericii militante øi ocupæ un loc de neuitat în cronica omorurilor
în masæ din istoria omenirii. Opera sa a costat viaﬂa, în mod odios,
peste 1.000.000 de persoane, fie ele pægâni, evrei, creøtini, bærbaﬂi,
femei sau copii. Urban al II-lea a fost canonizat oficial la 14 iulie
1881 de cætre singura Bisericæ ce îøi revendicæ acest drept. (p. 214)
În luna mai a anului 1212, un bæiat numit Øtefan a apærut øi predica
minorilor, care pânæ atunci fuseseræ ocrotiﬂi de pelerinajul cel
mai nebunesc care se poate descrie, din patrologia creøtinismului.
Færæ nici un fel de arme, înarmaﬂi numai cu forﬂe cereøti, ei
intenﬂionau sæ traverseze marea øi sæ lupte contra Sarazinilor, în
felul copiilor lui Israel. Un bæiat pe nume Nicolas, a proclamat la
Köln aceeaøi idee, în acelaøi moment: øi el i-a asigurat cæ vor
putea sæ treacæ marea cu picioarele uscate øi, când au fost întrebaﬂi
el øi discipolii sæi, unde vor sæ meargæ ei au ræspuns: la Ierusalim,
pe pæmântul sfânt. În scurt timp, au adunat amândoi o armatæ
enormæ: în Germania mai multe mii, dupæ cum raporteazæ cronica
regalæ din Köln: un numær færæ limitæ, în Franﬂa cam 30.000... øi nu
erau numai bæieﬂi øi fete cum o sugereazæ expresia “pelerinaj al
copiilor”, de la øase ani pânæ la vârsta adultæ, øi în curând øi bærbaﬂi
øi femei øi servitori øi servitoare, oameni de nimic øi ræufæcætori din
toatæ Germania øi din Galia s-au alæturat acestei miøcæri”. (p. 316)
Când copiii germani au trecut Alpii øi au ajuns la Marea Mediteranæ,
lângæ Genova, marea nu s-a desfæcut în douæ. Lombarzii i-au prins pe
copii øi i-au pæstrat ca sclavi. O parte au putut sæ scape øi sæ se întoarcæ
acasæ. Ceilalﬂi au cerut audienﬂæ papei Inocenﬂiu, dar acesta nu i-a dezlegat
de juræmântul de cruciaﬂi. Ei øi-au continuat drumul øi s-au pierdut în
tenebrele istoriei.
Copiii francezi au ajuns la Marsilia unde marea nu s-a despærﬂit nici
aici în douæ. La piaﬂæ, doi negustori au încærcat armata copiilor în øapte
vapoare mari. Douæ dintre ele au eøuat în timpul unei furtuni øi toﬂi
copiii s-au înecat. Restul flotei s-a îndreptat spre Algeria øi Egipt øi
copiii au fost vânduﬂi ca sclavi Sarazinilor. Papa Inocenﬂiu al III-lea a
intrat în istorie ca “papa împæratul” care s-a ridicat deasupra suveranilor
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øi popoarelor; dar cei 100.000 de pærinﬂi i-au mulﬂumit pentru copiii lor,
care au luat parte la cruciada papei?
Luptele sângeroase, execuﬂiile îngrozitoare, hoﬂiile, jafurile,
mutilærile, violurile, incendiile criminale øi alte acte de barbarie care se
desfæøurau în timpul acestor cruciade în numele lui Hristos, au adus o
ruøine imensæ asupra creøtinætæﬂii decæzute. Cum era posibil ca blândeﬂea
øi umilinﬂa lui Isus, marea sa dragoste care L-a condus pânæ la cruce,
acceptând sæ moaræ pentru întreaga omenire, sæ se fi revelat în principii
diametral opuse? Actele de cruzime comise în timpul acestor lupte nu sunt
omeneøti ci demonice. Nu Hristos, ci Lucifer a fost în fruntea acestor cruciaﬂi.
“Ceea ce a fost cucerit prin spadæ, întotdeauna a fost reluat prin
spadæ. Dar urmaøii lui Hristos sunt chemaﬂi sæ se batæ cu o altæ
spadæ, aceea a Duhului, a adeværului øi a dragostei (Efeseni 6,17).
Rolurile au fost adesea inversate în contactul dintre popoare în
timpul cruciadelor, astfel încât musulmani precum sultanul
egiptean Saladin, au fæcut apel la sabia dragostei øi a generozitæﬂii,
în timp ce creøtinii la sabia sângelui øi a violenﬂei...”115
Din moment116 ce Bisericile nu mai depind numai de Hristos ci øi de
stat, se înﬂelege cæ ele contribuie la politica statului în timp de pace ca øi
în timp de ræzboi. Implicarea lor în declanøarea øi desfæøurarea celor
douæ ræzboaie mondiale ca øi în cele care au urmat, îndeosebi în Balcani,
constituie realitæﬂi triste care reies din rapoartele istoriei acestui secol.
Domnul Isus Hristos øi-a dat viaﬂa pentru mântuirea întregii omeniri,
dar aøa zisele Biserici creøtine aøeazæ istoria pe banca acuzaﬂilor pentru
atrocitæﬂile în care s-au implicat: asasinate, genociduri øi pogromuri de
o cruzime revoltætoare. Dovezile umplu mii de cærﬂi øi documente care
demascæ acte sângeroase diabolice.
Nu trebuie totuøi sæ uitæm cæ existæ în aceste Biserici mulﬂi credincioøi
adeværaﬂi care, punându-øi viaﬂa în pericol, au încercat sæ împiedice
aceastæ durere de nespus. Aceøti oameni discreﬂi s-au îndepærtat cu un
profund regret øi cu dezgust de pæcatele Bisericilor lor. Bineînﬂeles cæ
ei nu sunt uitaﬂi de Hristos, care îi ﬂine în mâna Sa pe credincioøii care
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se gæsesc încæ în aceste Biserici decæzute øi care încearcæ sæ învingæ
ræul prin bine.
5. Bogæﬂia Bisericii. Reproøurile pe care Hristos le adreseazæ
Bisericilor decæzute continuæ: “negustorii pæmântului s-au îmbogæﬂit
din marea lor desfætare”, altfel spus, prin puterea financiaræ a prisosului
øi luxului lor. Lucræri ca “Miliardele Vaticanului - imperiului financiar
al Curiei romane” de Lo Bello, “Dolarul øi Bilionul Vaticanului” de
Avro Manhattan, “În numele lui Dumnezeu” de David Yallop, “Primii
slujitori ai lui Dumnezeu” de Karlheinz Deschner øi multe altele descriu
bogæﬂia Bisericii, calificând-o drept “cea mai mare putere financiaræ
din lume.”
Vasta întindere a proprietæﬂilor financiare (în Spania, Biserica posedæ
aproape un sfert din ﬂaræ), proprietate asupra grupurilor industriale øi
bænci, implicarea în industriile de armament ca øi în spælærile de bani
provenind din traficul cu droguri al mafiei, cooperarea economicæ cu
Iluminaﬂii, cu francmasonii, Banca Mondialæ, Fondul Monetar
Internaﬂional, Uniunea Trilateralæ, Council on Foreign Relations
(Consiliul pentru Relaﬂii Externe), Clubul de la Roma, Royal Institute
for International Affairs (Institutul Regal al Afacerilor Stræine), ONU
øi bancherii internaﬂionali, umplu paginile publicaﬂiilor care se referæ la
acestea. De exemplu:
“În timp ce pe de o parte, preoﬂii se opuneau cu tærie bombelor,
tancurilor, armelor øi mijloacelor contraceptive, ministrul de
finanﬂe al Vaticanului, Nogara, cumpæræ pentru Vatican acﬂiuni
de la societæﬂi care fabricau acest tip de produse, contribuind astfel
la umplerea caselor de bani ale papei. El a cumpærat societatea
Italgas care avea în multe oraøe italiene monopolul aprovizionærii
cu gaze... Printre bæncile care au intrat indirect sub influenﬂa sau
controlul Vaticanului prin cumpærarea de acﬂiuni de cætre Nogara,
putem cita Banco di Roma, Banco di Santo Spirito øi La Cassa di
Risparmio. Tentaculele întreprinderii vaticane s-au întins de jur
împrejurul globului. A fost ﬂesutæ o plasæ cu ochiuri strânse de
relaﬂii interbancare. Agenﬂiile Rothschild de la Paris øi Londra au
fæcut deja afaceri cu Vaticanul de la începutul sec. al XIX-lea.
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Din aceastæ reﬂea au mai fæcut parte bænci precum: Credit Suisse,
Hombros, J. P. Morgan, Chase Manhattan, First National,
Continental Bank of Illinois øi Bankers Trust Company of New
York... ca øi societæﬂi de asigurare, industrii siderurgice øi de
ciment, lanﬂuri hoteliere în Italia, la Paris, în Canada, în Statele
Unite øi un întreg ansamblu în Mexic, ca øi General Motors, Shell,
Gulf Oil, General Electric, Bethlehem Steel, I.B.M. øi T.W.A.”117
Valoarea totalæ a acestei colaboræri reprezintæ numeroase miliarde,
iar beneficiul net în fiecare an este de aproape 50.000.000 de dolari.
“Vicarul lui Hristos” a devenit astfel ceva în genul unui preøedinte al
comitetului de conducere al unui trust industrial (Yallop). Rata
capitalizærii nu-i ajutæ decât în micæ mæsuræ pe milioanele de øomeri
care au ajuns în aceastæ situaﬂie tocmai prin automatizarea industriilor
în care papa este implicat financiar. El câøtigæ de asemenea o parte a
beneficiilor realizate de industriile de ræzboi din Vietnam, Coreea, Liban,
Afganistan øi Balcani.
El face parte din reﬂeaua financiaræ întinsæ de Iluminaﬂi asupra lumii
întregi. Îndatæ ce reﬂeaua va fi restrânsæ, adicæ atunci când guvernele
mondiale vor da faliment, imperiul mondial al marilor bancheri va
începe. Este prevæzut ca în curând sæ înceapæ o nouæ ordine mondialæ.
Ce rol va avea papa? Aceasta o explicæ într-un interviu dr. Malachi
Martin, politician al Vaticanului:
“Papa consideræ cæ el este omul desemnat pentru a conduce aceastæ
lume cætre o ordine economicæ mondialæ precum øi cætre un guvern
mondial de un nou gen, adicæ un guvern politico-religios. Vom ajunge
la toate acestea færæ un nou ræzboi? Eu cred cæ færæ un al III-lea ræzboi
mondial, totuøi sângele va curge, iar unele naﬂiuni vor trebui sæ fie
eliminate. În anumite locuri, ca de exemplu în Golf, va fi ræzboi, dar
Ioan Paul al II-lea crede cu fermitate cæ schimbærile în istorie sunt
conduse de Dumnezeu øi de Maria, “Maica Domnului”. El mai crede cæ
a sosit timpul acestei schimbæri a umanitæﬂii.”118
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Aceastæ nouæ ordine economicæ mondialæ ar fi trebuit sæ existe de
mult timp. “Actualul nostru sistem monetar mondial este un produs al
epocii capitalismului. Acest sistem nu mai este totuøi în mæsuræ sæ
ræspundæ actualelor exigenﬂe economice øi politice,” scrie un expert.
“Experﬂii monetari din lumea întreagæ sunt conøtienﬂi de
importantele deficienﬂe de funcﬂionare, clar perceptibile, ale
sistemului actual øi sunt adesea gata sæ studieze noi proiecte. În
contextul dezvoltærii economice internaﬂionale, se înﬂelege clar
cæ problemele de viitor nu pot fi rezolvate decât cu ajutorul unui
sistem monetar mondial federal. Dacæ aceastæ problemæ nu va fi
rezolvatæ, sistemul nostru va fi ameninﬂat de ruinæ.
Cauza dezastrului de ieri trebuie cæutatæ în lipsa hotærârilor
indispensabile pentru a duce la bun sfârøit reforme instituﬂionale.
Dacæ aceasta s-ar repeta, s-ar putea ajunge la distrugere.”119
Experﬂii financiari se aøteptau pentru anul 1999 la o præbuøire a
economiei financiare a guvernului american, cæci povara dobânzilor
datoriei guvernamentale depæøea încasærile.120 Acest deficit nu mai putea
fi redresat decât printr-un depozit de bilanﬂ. (La 15 februarie 1999 France
Info a anunﬂat cæ aceastæ crizæ financiaræ a putut fi evitatæ færæ a preciza
cum øi nici pentru cât timp.- Nota traducætorului).
Noua contractare de datorii a guvernului german urmeazæ aceeaøi
direcﬂie: “o avalanøæ de datorii s-a abætut asupra unor ﬂæri ca Statele
Unite, Anglia øi Elveﬂia, cunoscute ca având un sistem monetar stabil.”
Jaques Delors, fost preøedinte al Comisiei Europene, a dat alarma în
1994, spunând: “Europa stæ la ræscrucea drumurilor între supravieﬂuire
øi ruinæ.”
În cartea sa “A stæpâni viitorul”, G. R. Taylor scrie: “printr-o
regularizare a pieﬂei monetare, se poate viza o inflaﬂie nulæ în detrimentul
locurilor de muncæ.” În Europa am avut mai mult de 17.000.000 de
øomeri. Moneda a fost stabilizatæ pentru un timp cât mai lung posibil;
acﬂiunile au urcat øi în paralel a crescut øi numærul øomerilor. Distanﬂarea
dintre særaci øi bogaﬂi în ultimele zile ale omenirii a fost prezisæ în Noul
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Testament. S-a spus despre bogaﬂi cæ îøi vor pierde bogæﬂiile. Naﬂiunile
industrializate, bogate øi ﬂærile særace în curs de dezvoltare aparﬂin de
asemenea tabloului acestei profeﬂii.
Capitalismul privat devine “capitalism de stat” la comuniøti. Astæzi,
capitalismul se gæseøte în curs de evoluﬂie spre un capitalism mondial,
sub un guvern mondial cu monedæ unicæ.
“Iatæ plata lucrætorilor strigæ... Øi strigætele lor au ajuns la urechile
Domnului” este scris în profeﬂie. Mai departe se prezice cæ nu va exista
soluﬂie pentru a rezolva criza economicæ mondialæ, în ciuda strædaniei
papei. Noua sa ordine economicæ mondialæ nu va fi decât de scurtæ
duratæ. Numai revenirea lui Hristos va pune capæt exploatærii særacilor.
“Fiﬂi dar îndelung ræbdætori, fraﬂilor, pânæ la venirea Domnului...
Fiﬂi øi voi îndelung ræbdætori, întæriﬂi-væ inimile, cæci venirea
Domnului este aproape. Nu væ plângeﬂi unii împotriva altora, ca
sæ nu fiﬂi judecaﬂi: iatæ cæ Judecætorul este chiar la uøæ.”121
În acest pasaj a fost prezisæ revolta særacilor.
Problema este de a øti dacæ tulburærile publice care vor rezulta,
vor degenera în cele din urmæ în anarhie totalæ øi în ce mæsuræ
aceastæ situaﬂie ar putea fi exploatatæ de grupærile politice sau
dacæ vor putea apærea conducætori harismatici pentru a impune o
soluﬂie... Istoria Germaniei din perioada celor douæ ræzboaie
mondiale ne învaﬂæ cæ în zilele noastre popoarele nu mai sunt
gata sæ se supunæ în tæcere privaﬂiunilor. Dimpotrivæ, ele au mai
mult tendinﬂa sæ alerge în urma oricærui conducætor care i-ar amægi
cu întoarcerea la ordine, interesându-le prea puﬂin preﬂul de plætit
în privinﬂa libertæﬂii, continuæ Taylor în cartea sa “Program pentru
o sinucidere”; drumul cætre dispariﬂia omenirii nu mai este foarte
departe.122 Nici el nu mai vede vreo soluﬂie pentru a evita criza.
Cel care acordæ totuøi atenﬂie cuvântului profetic poate privi cu
speranﬂæ spre viitor.
Introducerea monedei euro trebuie sæ devinæ frâna avalanøei
datoriilor. Noua monedæ anuleazæ monedele naﬂionale. Experﬂii væd euro
121
122

Iacov 5, 1-9)
Taylor, idem p. 184)

113

ca pe o monedæ slabæ, cu previziunea unei viitoare devalorizæri. Inflaﬂia
noii monede instabile sau o nouæ monedæ mondialæ ar face sæ se topeascæ
muntele de datorii asemenea zæpezii la soare. Putem sæ ne amintim
reforma monetaræ din Germania dupæ cel de al II-lea ræzboi mondial.
Noua “Deutsche Mark” înlocuise “Reichmark”-ul øi fiecare cetæﬂean
era în posesia a numai 40 DM în noua monedæ. Pentru aceste motive
bæncile au privit cu neliniøte introducerea monedei euro:
Potrivit “Euromoney”, revista magazin bancaræ cea mai renumitæ,
marile bænci europene se preocupæ deja de o eventualæ “catastrofæ
euro.” Potrivit acestei reviste, majoritatea experﬂilor financiari
pleacæ de la principiul cæ tensiunile economice øi politice vor
apærea între ﬂærile euro-ului øi cæ pieﬂele financiare vor fi puternic
atinse. Motivul este foarte simplu: conform tuturor cunoøtinﬂelor
de economie, Uniunea Europeanæ (UE) nu este un teritoriu
monetar favorabil, datoritæ unei prea mari distanﬂæri de
productivitate, de forﬂa economicæ, de nivelul social øi de venitul
diferitelor ﬂæri...
Dificultæﬂilor obiønuite de început de drum ale unei noi monede
se adaugæ, în plus, haosul informatic... Numai marea bancæ
americanæ Citycorp vrea sæ cheltuiascæ aproape 500 milioane de
dolari pentru a stæpâni aceastæ problemæ care riscæ sæ punæ bæncile
în dificultate de lichidare færæ precedent.
Pânæ în prezent nu se poate defini cu siguranﬂæ care dintre
instituﬂiile bancare de stat - bæncile naﬂionale sau Banca Centralæ
Europeanæ (BCE) - va alimenta cu banii necesari bæncile care
vor fi în dificultate. Numai riscul informatic ar fi putut fi el singur
un motiv suficient pentru a respinge introducerea euro. În timp
ce lumea bancaræ se pregæteøte pentru o eventualæ “Eurocatastrofæ”, cetæﬂeanul trebuie sæ aøtepte cele ce se vor petrece øi
sæ spere...123
O reformæ monetaræ internaﬂionalæ ar putea øterge dintr-odatæ datoriile
ca øi averile.
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Atunci drumul ar fi eliberat pentru o nouæ ordine mondialæ economicæ
globalizatæ, în frunte cu Papa. Experﬂii financiari ai Vaticanului cunosc
perfect aceastæ desfæøurare. În calitate de conducætor al Vaticanului øi
simultan, director general al unuia dintre cele mai puternice grupuri øi
întreprinderi financiare, Ioan Paul al II-lea are deja actualmente o bogatæ
experienﬂæ în economia mondialæ. Solidaritate øi subsidiaritate vor fi
cuvintele de ordine ale noii sale ordini mondiale.
Conceptul important al subsidiaritæﬂii a fost inventat de iezuitul R.
Grundlach øi reluat în 1931 de papa Pius al XI-lea în enciclica
“Quadregesimo anno”, øi a mai fost adoptat în 1983 în dreptul roman
al Bisericii øi în 1991 în acordurile de la Maastricht pentru Europa...
“El integreazæ ideea cæ statul øi societatea nu ar trebui sæ conducæ decât
ceea ce nu este la îndemâna individului, familiei, grupului, asociaﬂiei
sau federaﬂiei.” (vezi “Die Welt”, 14.07.1992, p. 2) Aceastæ subsidiaritate
este unul din cele douæ principii directoare ale învæﬂæturii catolice. Toatæ
marea familie mondialæ trebuie sæ fie înglobatæ în aceste principii
directoare: solidaritate øi subsidiaritate (vezi “Frankfurter Allgemeine
Zeitung”, 5-III-1993, p. 4).
Aceastæ concentrare a valorilor capætæ importanﬂæ pe plan uman øi
sentimentul religios este perceput prin simbolul curcubeului. Coroana
bogat coloratæ care se gæseøte în Genesa 8,22 øi Apocalipsa 4,3 trebuie
sæ primeascæ urmætoarea triplæ semnificaﬂie:
1. Salvarea lumii întregi, sub privirea lui Dumnezeu, într-o
împæræﬂie de pace interioaræ.
2. Legæturi între toate culturile, inclusiv culturi pægâne în trecut
øi în prezent.
3. Asocierea celor øapte culori cu cele øapte sacramente ale
Bisericii catolice romane. 124
Cu ocazia særbætorii pascale din 1998, un vorbitor a anunﬂat în faﬂa a
aproximativ 50.000.000 de telespectatori, din piaﬂa Sfântul Petru din
Roma cæ anul 2000 va fi un an de jubileu. În Vechiul Testament, explica
el, se særbætorea anul de jubileu dupæ de 7X7 ani, atunci se øtergeau
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toate datoriile. În zilele noastre, contractarea de datorii de cætre ﬂærile
lumii a treia este atât de ridicatæ (aproximativ 1.000.000 de milioane de
dolari), încât ele nu vor putea niciodatæ sæ înapoieze muntele de datorii.
O reformæ monetaræ globalæ, cu introducerea noii monede mondiale, va
da papei oportunitatea de a pune mâna pe imperiul financiar mondial.
Întreaga lume îl va aclama cu recunoøtinﬂæ. Toate religiile îl vor
recunoaøte ca eliberator øi conducætor. El va întinde “împæræﬂia cerurilor”
asupra întregii lumi øi în sfârøit pacea, unitatea øi dreptatea vor domni.
Cel care nu se va alætura, va fi îndepærtat. Anul jubileului a trecut, øi
totul a fost pe tæcute amânat la un viitor apropriat. În cuvântul Sæu
profetic, Hristos a prezis prin apostolul Pavel cæ:
“... ziua Domnului va veni ca un hoﬂ noaptea. Când oamenii vor
zice: “Pace“øi liniøte!”, atunci o nimicire neaøteptatæ va veni peste
ei, ca durerile naøterii peste femeia însærcinatæ øi nu va fi chip de
scæpare. Dar voi fraﬂilor, nu sunteﬂi în întuneric pentru ca ziua
aceea sæ væ surprindæ ca un hoﬂ.”125
În noua ordine mondialæ, puterea absolutæ a împæraﬂilor romani se
va reînnoi prin papa de la Roma, cu diferenﬂa cæ astæzi este vorba de
lumea întreagæ, nu numai de Imperiul roman. Acela care nu se supunea
împæratului, era îndepærtat øi acelaøi lucru se va putea produce cu cel
care va refuza sæ se supunæ papei de la Roma. Este neliniøtitoare ideea
cæ instaurarea noii ordini mondiale nu va putea sæ se facæ færæ violenﬂæ
øi værsare de sânge (vezi mai sus). Împlinirea din Apocalipsa 13 privind
“semnul” færæ de care nimeni nu va putea cumpæra nici vinde, va fi
atunci evidentæ în lumea întreagæ. Toate acestea sunt în opoziﬂie cu
Hristos, care declara cæ împæræﬂia Sa nu este în aceastæ lume. El a renunﬂat
la bogæﬂie øi putere pentru a-i ajuta pe cei særaci, bolnavi øi asupriﬂi.
Numai El este exemplul pentru ræmæøiﬂa celor care sunt credincioøi øi
loiali, care se îndepærteazæ de nedreptatea inexplicabilæ a bogaﬂilor faﬂæ
de cei særaci, nedreptate næscutæ din unirea politicii cu religia, a Statului
cu Biserica.
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6. Sclavia. Printre numeroasele mærfuri, descrise detaliat în cap. 18
al Apocalipsei, cu care negustorii au fæcut comerﬂ cu bisericile
Babilonului, se gæsesc în listæ øi “corpuri øi suflete omeneøti”. Oameni
drept mærfuri! Faptele istorice par aproape incredibile:
“Biserica de Stat a menﬂinut pânæ în sec. al XIX-lea sclavii
condamnaﬂi la muncæ silnicæ; Erau bætrâni sau zæceau? Îi
eliberau sub cauﬂiune, dar numai în schimbul altui sclav. Încæ
de la început, papii au aprobat comerﬂul cu negrii practicat de
portughezi, dupæ cum aratæ o scrisoare din 1452 a papei
Nicolae al V-lea cætre regele Alphonse al Portugaliei: “În
virtutea demnitæﬂii noastre apostolice, noi îﬂi acordæm deplinæ
putere, liberæ øi nelimitatæ de a lupta øi a supune pe sarazini,
pe pægâni øi alﬂi necredincioøi sau duømani ai lui Hristos...
oriunde s-ar gæsi ei øi sæ-i bægaﬂi într-o sclavie veønicæ.” În
1454, papa Nicolae al V-lea reitereazæ aceastæ împuternicire
privind deplina putere øi vorbeøte cu satisfacﬂie despre faptul cæ
“numeroøi locuitori din Guineea øi alﬂi negri au fost bægaﬂi cu
forﬂa în temniﬂæ, schimbaﬂi sau cumpæraﬂi pentru a fi duøi în
Portugalia unde ar fi putut fi convertiﬂi la credinﬂæ.” Apoi, aceste
puteri depline au fost bucuros confirmate de papii Calixt al III-lea
øi Sixtus al IV-lea. Papa Alexandru al VI-lea transmite acelaøi
drept regilor Spaniei... Din ordinul lui Hristos: “Mergeﬂi, faceﬂi
discipoli din toate naﬂiunile, botezându-i...” Papii au dat urmætorul
ordin: “Supuneﬂi-i la sclavie øi botezaﬂi-i!” Iezuiﬂii erau stæpâni
de sclavi de mare anverguræ în Congo, cæutând sæ monopolizeze
comerﬂul cu sclavi spre Portugalia, øi sæ-i excludæ din acest comerﬂ
pe eretici, în special pe englezi.”126
În America de Sud, “spaniolii au acﬂionat ca animalele sælbatice,
forﬂând pe indigeni, prin foc øi prin torturæ, sæ le arate proviziile de aur.
Le-au necinstit soﬂiile, le-au înecat copiii în onoarea sfinﬂilor lor øi au
ucis 12.000.000 de oameni în 38 de ani... episcopii înøiøi erau proprietari
de sclavi øi episcopul Darian declara cæ “indigenii îi pæreau næscuﬂi pentru
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sclavie øi recunoøtea cæ aservirea ar fi unicul øi cel mai eficace mijloc
de a-i câøtiga pentru Isus Hristos pe aceøti necredincioøi.”127
Aici se gæseøte originea problemelor legate de divergenﬂele etnice
din America øi din alte pærﬂi ale lumii. În calitate de Creator al lumii,
Hristos a creat diferite rase, cu aptitudini diferite, pentru ca ele sæ se
poatæ ajuta reciproc din dragoste. Dar læcomia Bisericilor de Stat, sclavia
legatæ de violenﬂæ, de uræ øi ræutate au fæcut sæ eøueze acest proiect.
7. Inchiziﬂia
Inchiziﬂia. Hristos lasæ sæ se înﬂeleagæ cæ cel mai teribil este sângele
victimelor, ræspândit de Inchiziﬂie øi de persecuﬂiile religioase. Timp de
300 de ani împæraﬂii romani i-au persecutat pe creøtini øi au trimis la
moarte milioane dintre ei. Aceastæ tradiﬂie a fost reluatæ mai târziu de
Biserica de Stat. Istoria menﬂioneazæ milioane de victime inocente ale
Inchiziﬂiei, cruciadelor øi ræzboaielor religioase.
Câteva cifre: “Potrivit rapoartelor istoriei, din motive de credinﬂæ
care erau opuse doctrinelor Bisericii romane, aproape 100.000.000 de
persoane au suferit martiriul. Cu ocazia cruciadei ordonatæ de papa
Inocenﬂiu al III-lea, contra Valdenzilor øi Albigenzilor, aproape
1.000.000 de persoane øi-au pierdut viaﬂa. De la crearea ordinului
iezuiﬂilor, între 1540 øi 1580, aproape 900.000 de persoane au fost ucise.
Timp de 40 de ani, 150.000 de persoane øi-au pierdut viaﬂa datoritæ
Inchiziﬂiei. 30 de ani dupæ edictul lui Carol al V-lea contra protestanﬂilor,
aproape 50.000 de persoane au fost spânzurate, decapitate sau arse de
vii pentru erezie. Alte 18.000 au murit în Olanda, în decursul a cinci
ani, în timpul domniei ducelui de Alba.”128
Øi alte cifre mærturisesc despre acest masacru religios: “în timpul
Inchiziﬂiei spaniole, sub domnia lui Torquemada, 125.000 de persoane
øi-au pierdut viaﬂa pe rug, sub torturæ sau prin înfometare. Noaptea
Sfântului Bartolomeu în Franﬂa în 1572 a costat viaﬂa a 100.000 de
victime. Dar cea mai teribilæ a fost Inchiziﬂia pentru sârbii ortodocøi
prin croaﬂii catolici, care a costat viaﬂa a 750.000 de sârbi în numai
patru ani. Sub ocupaﬂia celui de al III-lea Reich al lui Hitler între
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1941-1945, ei au fost torturaﬂi, arøi, înmormântaﬂi de vii sau executaﬂi
dupæ ce øi-au sæpat propriul mormânt. Cu ocazia acestei revoltætoare
persecuﬂii din partea ustaøilor, au fost comise cele mai oribile acte, aøa
cum s-a convenit în timp de ræzboi: în tot cazul mutilærile øi cruzimea
au ajuns la paroxism. În timpul regimului lui Ante Pavelic, care nu a
durat decât patru ani, el øi arhiepiscopul roman al Zagrebului, Alois
Stepinac (recent canonizat de cætre Ioan Paul al II-lea) au dus o politicæ
de “converteøte-te sau mori” printre cei 900.000 de sârbi greci ortodocøi...
øi de torturarea poporului Serbiei... Øi au transformat ﬂara într-un cimitir
de martiri.
“Biserica catolicæ nu a abandonat executarea unui ræzboi religios
cu ajutorul oamenilor sæi. Læsând de o parte orice prudenﬂæ, ea a
fost fæﬂiø prezentæ, cu o îndræznealæ nemaiîntâlnitæ înainte. Curia
catolicæ a fæcut aceste masacre cu securea, cu sabia sau cu puøca,
devenind astfel unealta Inchiziﬂiei sale, ca în zilele lui
Torquemada. Un mare numær de ofiﬂeri ustaøi erau preoﬂi sau
cælugæri care au depus juræmântul, înarmaﬂi cu sabie sau cu puøcæ
pentru lupta victoriei lui Hristos øi a Croaﬂiei. Preoﬂii au jucat un
rol important atunci când s-au închis sau au reluat Bisericile
ortodoxe, când s-au confiscat documentele Bisericii øi cu ocazia
interogatoriilor ecleziaøtilor ortodocøi. Ei au inspectat, de
asemenea, lagærele de concentrare øi au organizat tortura multora
din victimele lor.”129
Aici se reînnoieøte ceea ce a avut loc în Polonia cu ocazia primului
ræzboi mondial. În mai 1926, cu sprijinul Vaticanului øi al ierarhiei
catolice, Pilsudski a dizolvat parlamentul øi a instaurat o dictaturæ
semi-fascistæ. Deja în primævara lui 1919, cu ajutorul înalﬂilor demnitari
catolici øi aliaﬂi, s-a organizat o armatæ ofensivæ pentru a ocupa vaste
teritorii ruseøti, færæ declaraﬂie de ræzboi. Prin acordul de pace de la
Riga, le-au fost atribuite mari pærﬂi din Ucraina øi Rusia. Dintre cele
8.000.000 de locuitori care ocupau aceste teritorii, aproape jumætate
erau creøtini ruøi ortodocøi. La aceøtia se adaugæ 1.000.000 de polonezi,
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1.000.000 de evrei, 4.000.000 de greci uniaﬂi care-l recunoøteau pe papa,
øi încæ 4.000.000 de catolici ortodocøi antipapiøti. Minoritæﬂile au fost
“convertite” în scurt timp, conform unei dispoziﬂii a Vaticanului.
Peste 1.000 de preoﬂi ortodocøi au fost întemniﬂaﬂi, iar într-o
singuræ închisoare, printre cei 2000 de prizonieri politici, se
numærau aproape 200 de prizonieri ecleziaøti... În Ucraina au fost
executaﬂi cu miile øi sate întregi au fost victimele genocidului.
Biserica catolicæ era de acord cu mæsurile luate, iar unul dintre
episcopii sæi fæcea chiar parte din comisia de punere în practicæ a
acestor mæsuri. 200.000 de ucraineni au fost închiøi pe durata
anului 1930. Reacﬂionarii catolici au aplicat cele mai crude
metode, egalându-le pe cele ale naziøtilor. Expediﬂiile represive
militare purtate contra ucrainenilor nesupuøi, au fost conduse de
preoﬂi catolici. Evlavia aparentæ a soldaﬂilor polonezi care mergeau
cu regularitate la serviciul divin øi purtau asupra lor imagini ale
sfinﬂilor, nu i-a împiedicat sæ comitæ crimele cele mai îngrozitoare:
torturi, jafuri, incendieri, profanæri de biserici øi genocid, sub ochii
pærinﬂilor lor spirituali. Cea mai mare parte a Bisericilor ortodoxe
au fost jefuite øi folosite ca grajduri sau WC-uri pentru soldaﬂii
polonezi. (Atrocities în the Ukraine, p. 25, Emil Revynk, 1931,
publicat în SUA. Despre crimele religioase ale ustaøilor din
Serbia-Croaﬂia, editura La Vigie din Paris a tipærit în 1951 cartea:
“Asasini în numele lui Dumnezeu” de Herve Lauriere - nota
traducætorului)
“Cele mai rele persecuﬂii religioase din istoria contemporanæ s-au
desfæøurat în Polonia, timp de 15 ani, sub instigarea directæ a
Vaticanului.”130
Se poate imagina acum ce se va petrece cu minoritæﬂile opoziﬂiei
într-un nou guvern mondial, sub o dictaturæ totalitaræ, sub conducerea
religioasæ a papei. Vom reaminti aici cuvintele colaboratorului papei,
dr. Malachi Martin:
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“Cred, de fapt, cæ va curge sânge øi cæ naﬂiuni vor trebui
exterminate. În anumite locuri, cum este cazul Golfului Persic,
vor fi ræzboaie... Dar Ioan Paul al II-lea crede cu tærie cæ
schimbærile în istorie sunt conduse de Dumnezeu øi de Maria,
mama lui Isus. El consideræ, de altfel, cæ acum este timpul
schimbærii omenirii øi cæ ea va avea loc înainte de sfârøitul acestui
mileniu.”131
Iezuiﬂii au jucat un rol important în toate aceste “convertiri”. Uneltirile
lor erau atât de îngrozitoare încât, un anumit timp chiar au fost interziøi
de papa. Multe guverne i-au expulzat øi alungat: din Spania în 1767, din
Veneﬂia în 1606, din Savoia în 1764, din Sicilia în 1767. Între 1555 øi
1773 ei au avut nu mai puﬂin de 37 de expulzæri oficiale. Care erau
motivele?
“Regele catolic al Portugaliei declara cæ nu se poate ca morala sæ
fie impregnatæ de un nou caracter sub influenﬂa spiritului de
depravare al iezuiﬂilor, ale cæror trei semne distinctive sunt:
minciuna, crima øi sperjurul. Învæﬂæturile lor scuzæ crima, sfinﬂesc
minciuna, distrug spiritul de ascultare al supuøilor, dau persoanelor
particulare permisiunea de a ucide, a minﬂi, de a depune juræminte
false potrivit interesului aflat în joc; ei mæturæ respectul faﬂæ de
legile omeneøti øi divine, în aøa fel încât nici societatea creøtinæ,
nici societatea civilæ nu ar putea continua sæ existe dacæ ei ar
avea puterea.”
Universitatea catolicæ din Paris spunea despre ei în 1643 cæ prin
ingeniozitatea lor uimitoare au falsificat învæﬂæturile divine astfel
încât nu mai este diferenﬂæ între virtute øi viciu; ei promit iertarea
pentru crimele cele mai ruøinoase øi învæﬂæturile lor sunt opuse
oricærei rânduieli øi dacæ o teologie de acest tip øi-ar gæsi o poartæ
de intrare, deøerturile øi pædurile ar fi preferabile oraøelor, iar
toværæøia animalelor sælbatice care nu au decât armele lor naturale,
ar fi mai bunæ decât toværæøia oamenilor care, în afara violenﬂei
pasiunilor lor, au øi doctrina diavolilor, incitându-i pe ceilalﬂi sæ
deformeze øi sæ practice ipocrizia, astfel încât sæ-i poatæ distruge
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pe alﬂii færæ teama de a fi pedepsit. Aceasta este o invenﬂie a
marelui duøman al sufletelor, Satana.
Parlamentul din Paris a mai folosit o exprimare la fel de energicæ
în 1762 într-un memoriu adresat regelui, la care era anexatæ o
colecﬂie de extrase de note din 147 de scriitori iezuiﬂi, pentru ca
acesta sæ cunoascæ aspectul respingætor al pretinselor lor
învæﬂæturi, de la fondarea ordinului pânæ în acea zi, o doctrinæ
care autorizeazæ furtul, minciuna, sperjurul, imoralitatea, orice
pasiune øi orice crimæ, care insuflæ pariciduri øi regiciduri, care
perverteøte religia, care permite magia øi care autorizeazæ
blestemul, necredinﬂa øi idolatria.132
Ei sunt numiﬂi de cætre catolici pe faﬂæ “ordinul diavolului”, slujitorii
secreﬂi ai Satanei. Iezuiﬂii ocupæ în zilele noastre poziﬂii cheie în guverne
øi biserici. Scopul lor este noua ordine mondialæ. În acest domeniu, ei
colaboreazæ cu francmasonii, cu Iluminaﬂii øi cu marile bænci pentru
instaurarea unui guvern mondial øi a unei religii mondiale. În acest scop
ei øi-au introdus acoliﬂii în toate bisericile necatolice øi în comunitæﬂile
creøtine. Aceastæ infiltrare se opereazæ la douæ niveluri: pe plan spiritual
øi doctrinal øi pe plan practic. Ei lucreazæ cu celelalte biserici pe plan
spiritual în vederea unei “mærturii comune”. Urmeazæ directivele papale
ale dialogului cu reprezentanﬂii acestor biserici øi comunitæﬂi. Prin dialog,
interlocutorul trebuie sæ se simtæ pe deplin recunoscut øi sæ fie câøtigat
ca prieten. Datoritæ acestor relaﬂii de prietenie în interiorul alianﬂelor
ecumenice øi din grupele de studiu, importanﬂa diferenﬂelor doctrinale
trebuie sæ fie diminuatæ øi fæcutæ inoperantæ. Astfel se câøtigæ influenﬂæ
asupra echipelor conducætoare ale acestor biserici pe care le pregætesc
pentru religia mondialæ.
Toate acestea par absolut inofensive. Directorul Inchiziﬂiei, numitæ
azi “Congregaﬂia Credinﬂei”, cardinalul Ratzinger, mâna dreaptæ a papei,
nu a ascuns scopul acestor manevre. Cardinalul Ratzinger descrie “scopul
ecumenismului ca fiind cæutarea unitæﬂii în multiplicitate øi în
diversitate... Va trebui sæ gæsim unitatea în deosebiri; adicæ sæ acceptæm
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din divergenﬂe ceea ce este productiv. sæ le dezintoxicæm øi sæ acceptæm
aspectele pozitive din aceastæ diversitate - bineînﬂeles cu speranﬂa cæ, la
sfârøit, aceastæ divizare va înceta sæ existe øi cæ va deveni numai o
polaritate færæ contradicﬂii.”133
Ratzinger vorbeøte, dupæ aceea, despre “ecumenismul de autoritate”
care este insuficient cæci trebuie sæ existe øi un “ecumenism de bazæ.”
Laurentius Klein se pronunﬂæ împotriva acestui “ecumenism de consens”,
el preferæ sæ pæstreze Biserica universalæ a lui Isus Hristos ca pe o unitate
în diferenﬂe. El se pronunﬂæ astfel contra obiectivelor Inchiziﬂiei de
odinioaræ øi poate fi astfel socotit printre cei care participæ la revoluﬂia
tæcutæ din Vatican.
În practicæ, ei urmeazæ un drum secret care constæ în a-øi introduce
reprezentanﬂii în bisericile vizate, unde apar ca niøte membri buni ai
acestor comunitæﬂi. Ei se remarcæ printr-o credinﬂæ statornicæ øi o mare
râvnæ, câøtigæ încrederea øi acced la cele mai importante posturi øi la
cele mai mari responsabilitæﬂi. Aici începe lucrarea dezbinærii, færæ ca
sæ-i poﬂi recunoaøte sau sæ le ceri socotealæ. Prin dezbinare, biserica
vizatæ îøi pierde forﬂa øi acceptæ mai uøor cuvintele de ordine ale unei
Biserici unificate, dacæ majoritatea manipulatæ se pronunﬂæ în favoarea sa.
“Opus Dei” (Lucrarea lui Dumnezeu) este o altæ organizaﬂie care are
aceleaøi obiective. Monseniorul Escriva a întemeiat acest ordin în 1928.
El numæræ astæzi 100.000 de membri, dintre care 1400 de preoﬂi øi este
reprezentat în peste 80 de ﬂæri. Cei mai tineri membri sunt în vârstæ de
14 ani. La 18 ani ei depun juræminte stricte de cælugær øi trebuie sæ se
flageleze, sæ se umileascæ, sæ respecte timpul de rugæciune øi de exerciﬂii.
Personalitatea lor este radical transformatæ øi devin complet stræini
familiilor lor. Acest ordin secret acﬂioneazæ ca un fel de “aripæ militantæ
spiritualæ” a Vaticanului øi politicienii îl consideræ drept “sfânta mafia”.
Aceøtia sunt agenﬂi secreﬂi ai lui Dumnezeu, fanatici foarte conservatori,
care ocupæ pe plan mondial, poziﬂii cheie în stat øi în societate.134
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Alæturi de iezuiﬂi øi de Opus Dei, îi gæsim øi pe Cavalerii de Malta,
Cavalerii Sfântului Ioan din Ierusalim, Templierii, Legionarii lui
Hristos, Stareﬂii Sionului, un ordin al Templierilor dependent de
Francmasoneria magicianæ în strânsæ legæturæ cu casa
Habsburgilor øi Armata Albastræ, care formeazæ legiunile papei.
Ei acordæ primul loc datoriei de supunere faﬂæ de papæ, înaintea
oricærui alt juræmânt de credinﬂæ. Toﬂi au în comun cu francmasonii
o imagine remarcabilæ în public, un juræmânt secret øi grade
superioare, care uneori sunt ﬂinute secret în faﬂa membrilor cu
grade inferioare. La cel mai înalt nivel au loc contracte cu alte
societæﬂi secrete precum Rosicrucienii øi Iluminaﬂii.135
8. Cæderea Babilonului
Babilonului. Hristos semnaleazæ în profeﬂia Sa despre
cæderea Babilonului, dispariﬂia “glasului cântæreﬂilor”, a sunetului de
harpe, cântæreﬂilor din fluier øi din trâmbiﬂe (Apocalipsa 18,22). Øi aici
descoperim opera distrugætoare a prinﬂului acestei lumi. Muzica, în
calitate de limbaj al inimii øi chiar ca dar al lui Dumnezeu, a fost complet
pervertitæ. Zgomote øi ritmuri au înlocuit armonia. Frecvenﬂele înalte
depæøind limitele auditive de 3.000 de vibraﬂii pe secundæ au efect asupra
creierului. Ele provoacæ o stare de stres. Hormonul stresului, adrenalina,
se transformæ, în cazul persistenﬂei stimulului sonor, în adenocrom care,
prin structura øi efectele sale, acﬂioneazæ ca mescalina øi LSD-ul.
Puterea sonoræ a muzicii Pop, Rock øi Techno se situeazæ la øapte
decibeli deasupra nivelului de toleranﬂæ al neuronilor din creier. De aici
rezultæ iritare, depresii sau agresivitate care pot conduce la excese sexuale
øi la acte de violenﬂæ.
Zgomotul puternic produce cu timpul stricæciuni ireparabile ale
organului lui Corti din urechea internæ, într-atât încât 60% dintre tinerii
între 20 øi 30 de ani au deja acuitatea auditivæ redusæ øi aøa vor ræmâne.
Mesaje øi directive latente sunt înregistrate în muzica rock în “revers
masking” (inversat) øi incitæ sub formæ de hipnozæ la cultul Satanei, la
consacrarea pentru Satana, la crimæ øi sinucidere, la a considera cæ
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Dumnezeu øi Hristos sunt blestemaﬂi øi la provocæ la excese morale øi
perversiuni sexuale.
Mulﬂi muzicieni rock mærturisesc deschis relaﬂiile lor oculte øi
spiritiste esoterice, declarându-se consacraﬂi prinﬂului acestei lumi øi
dorind sæ distrugæ cu bunæ øtiinﬂæ pe cei tineri. Aøa zisa muzicæ rock
creøtinæ nu existæ, este pur øi simplu o înøelætorie camuflatæ pentru tinerii
creduli. Textele creøtine nu schimbæ cu nimic aceastæ muzicæ ale cærei
efecte sunt distrugætoare. Ascultând aøa zisa muzicæ rock sau pop creøtinæ
în biserici sau sæli de cult, te aøezi direct sub o influenﬂæ demonicæ.
În acest context, noﬂiunea de “channeling” capætæ o mare importanﬂæ.
Cuvântul “channel” în englezæ, înseamnæ canal øi desemneazæ canalul
prin care Lucifer stabileøte o relaﬂie cu oamenii. Prin acest procedeu are
loc o transformare personalæ øi planetaræ în ascultætori, dupæ cum se exprima
un vorbitor la o conferinﬂæ de la øcoala din Arkan, despre miøcarea New
Age, la Londra. El fæcea aluzie la muzica pop øi a continuat:
“Sunt de pærere cæ noi ne aflæm acum în cea mai mare perioadæ
de tranziﬂie pe care omenirea a putut sæ o traverseze vreodatæ...
Convingerea mea despre aceastæ concepﬂie este cæ îøi are originea
în Beatles... Sunt de pærere cæ atunci când Lennon øi McCartney
s-au întâlnit øi au muncit împreunæ, s-a declanøat o acﬂiune
sinergicæ prin care cei doi au devenit un fel de canal pentru
inconøtientul colectiv al epocii. Ei canalizau ceva care a sfârøit
prin a se concretiza în toatæ omenirea...”
Beatles-ii au fost primul grup care”øi-au înregistrat discurile cu
mascare retrogradæ. Aceastæ “revers masking” a devenit o practicæ
generalizatæ a producætorilor de discuri øi CD pop; ea conﬂine mesaje
satanice care sunt înregistrate de subconøtient, apoi din nou inversate øi
conﬂin ordine de care nu eøti conøtient øi pe care ascultætorul poate sæ le
execute atunci, færæ a øti cæ este manipulat. Pærinﬂii s-au organizat în grupuri
de apærare contra acestui viol interior al tineretului øi au declanøat procese
împotriva producætorilor acestei muzicii pe care le-au câøtigat. Totuøi aceste
firme îøi continuæ programul, schimbându-øi pur øi simplu numele.
Prin miøcarea New Age, muzica devine procedeul unui gigantic
program de reeducare øi de reorientare de o amploare globalæ øi lucreazæ
în acord cu noile tipuri de comportamente øi viziuni ale lumii... O
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infiltrare a tuturor instituﬂiilor sociale øi religioase.136 Cu siguranﬂæ
Hristos va aduce în faﬂa tribunalului Sæu frivolitatea øi iresponsabilitatea
conducætorilor religioøi ai bisericilor decæzute pentru cæ au consimﬂit ca
tineretul lor sæ fie distrus în trup, în suflet øi în spirit.
9. Decæderea moralæ
moralæ. Hristos este întristat de “desfrâul øi neruøinarea”
din Biserici. Scriitorii catolici descriu cu profund regret decadenﬂa
Bisericii Evului Mediu øi imoralitatea actualæ, folosind în privinﬂa aceasta
expresia “pornocraﬂie”.
“La 15 mile de Roma, pe înælﬂimile Mont Albains, în sec. al X-lea
træia familia foarte celebrilor Conti, conﬂii Alberti de Tusculum.
Aceøti seniori ræzboinici au câøtigat controlul total asupra alegerii
papilor. Øapte papi au ieøit din aceastæ familie, dintre care trei
unul dupæ altul øi aproape færæ excepﬂie ei au contribuit la formarea
unei “Roma deplorabilis”, (o Roma a ruøinei). Puﬂin timp dupæ
Carol cel Mare øi în decursul a mai mult de un secol øi jumætate,
papii au fost niøte personaje întunecate. Ei nu erau discipoli ai lui
Hristos cât ai lui Belial, prinﬂul întunericului. Mulﬂi dintre ei au
fost imorali, ucigaøi, profitori de ræzboi, tirani, simoniøti, gata sæ
vândæ ceea ce era sfinﬂit. Majoritatea dintre ei se interesa mai
mult de bani øi de intrigi decât de religie. Aceøti papi reprezintæ,
færæ echivoc, cel mai abject grup de potenﬂaﬂi din istorie, atât pe
plan bisericesc cât øi civil. Trebuie s-o spunem deschis, aceøtia
au fost niøte barbari. Roma veche nu avea nimic altceva care sæ
le poatæ egala depravarea.
Tinereﬂea noului papæ Ioan al XII-lea poate explica parﬂial
comportamentul sæu profan, cæci el nu avea decât 16 ani când a
primit funcﬂia. Mânæstiri întregi s-au rugat zi øi noapte ca el sæ
moaræ. Chiar pentru un papæ din acea vreme, el a fost atât de
înspæimântætor încât cetæﬂenii cæutau sæ-i ia viaﬂa. Spuneau despre
el cæ a inventat pæcate pânæ atunci necunoscute, inclusiv acela de
a se culca cu propria mamæ. El întreﬂinea un harem în palatul
Laterano. Folosea ofrandele pelerinilor pentru jocurile de noroc.
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Întreﬂinea 2000 de cai øi îi hrænea cu migdale øi smochine înmuiate
în vin. Îøi recompensa concubinele pentru nopﬂile de dragoste cu
cupe de aur din Biserica Sfântul Petru... Femeile au fost îndeosebi
avertizate cæ, dacæ ﬂineau la onoarea lor, nu trebuia sæ punæ piciorul
în Biserica Sfântul Giovani din Laterano: papa era mereu la pândæ
în cæutarea præzii. Se poate înﬂelege cæ aceste evenimente au fost
stânjenitoare pentru cardinalul Baronius dar, el le povesteøte cu
o sinceritate remarcabilæ. El îi numeøte pe papii acelei epoci ca
“intruøi pe Sfântul Scaun, nu ca niøte apostoli ci ca apostaﬂi.” El
a mærturisit cæ îi era greu sæ scrie despre ei, cæci nu erau oameni
aøezaﬂi pe scaunul lui Petru ci niøte monøtri cu formæ umanæ.
Desfrânaﬂi, lacomi de glorie, plini de dorinﬂe carnale, iscusiﬂi în
orice formæ de ræutate, guvernau Roma øi au prostituat scaunul
lui Petru pentru favoritele øi amanﬂii lor.”137
În acest context trebuie sæ înﬂelegem cuvintele aspre ale marelui
predicator Geiler de Kaiserberg: “Nu Sfântul Duh stabileøte
conducætorii Bisericii, ci diavolul: pentru bani, favoruri øi prin
corupﬂia cardinalilor... Aceøti papi din timpul Renaøterii au realizat
deseori, în propria lor viaﬂæ, cultul omului superior, beﬂia demonicæ
a puterii øi a unei vieﬂi de excitæri neînfrânate, legate în multe
privinﬂe de trezirea idealului uman antic.”138
Celibatul pretinde castitatea preoﬂilor færæ a se pune problema dacæ
ei sunt apﬂi pentru aceasta. Biblia spune clar cæ fiecare a primit propriul
sæu dar de la Dumnezeu, unul pentru a se cæsætorii, altul pentru a ræmâne
celibatar. Cæsætoria a fost instituitæ în Paradis, iar dupæ cædere omul a
putut sæ ia cu sine douæ lucruri din Paradis, ca binecuvântæri speciale:
Sabatul øi cæsætoria. Unirea dintre bærbat øi femeie a fost numitæ de
Creator ca fiind “foarte bunæ”. El nu pretinde celibatul de la nimeni,
aceastæ cerinﬂæ este în realitate demonicæ, dupæ cum spune Scriptura:
“…Dar Duhul spune læmurit cæ în vremurile din urmæ, unii se
vor lepæda de credinﬂæ, ca sæ se alipeascæ de duhuri înøelætoare øi
de învæﬂæturile dracilor... Ei opresc cæsætoria...”139
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Astfel, celibatul este cu adeværat inuman, contra naturii øi contra
principiilor lui Dumnezeu. El a adus multe suferinﬂe øi necazuri pentru
cæ, mulﬂi oameni care nu aveau darul celibatului au fost forﬂaﬂi la acesta.
Cum s-a menﬂionat deja, acesta este motivul pentru care mulﬂi preoﬂi
øi-au abandonat slujirea, aproximativ 5.000 pe an în lumea întreagæ,
dupæ cum a putut constata Congregaﬂia Credinﬂei la Roma. Nu se øtie
câﬂi dintre ei au eøuat din cauza celibatului. Foøti preoﬂi øi laici s-au
reunit cu ocazia primului congres pentru ex-catolici, în noiembrie 1997
la Los Angeles. Învæﬂæturile Bisericii catolice romane au fost supuse
unui examen serios, comparativ cu Sfintele Scripturi. Unul dintre
organizatori, T.A. McMahon se plângea cæ “creøtinætatea protestantæ
este ræu sau deloc informatæ pe tema falsei Evanghelii a
catolicismului.”140
Ansamblul ierarhiei catolice este celibatar, ea ar vrea sæ dea ordine
cuplurilor, sæ decidæ cæ viaﬂa intimæ în cæsætoria creatæ de Dumnezeu
pentru fericirea cuplului ar fi autorizatæ numai pentru procreaﬂie.
Contracepﬂia este stigmatizatæ ca un pæcat. În cele din urmæ, Curia øi-a
dat seama cæ aceastæ concepﬂie era intolerabilæ. În 1964, papa Paul al
VI-lea a convocat o comisie papalæ pentru controlul naøterilor la care
au fost invitaﬂi 76 de preoﬂi, cardinali, episcopi øi laici. Patru teologi din
cinci s-au pronunﬂat pentru o schimbare a concepﬂiei catolice, ceea ce a
constituit o micæ insurecﬂie contra papei. Cardinalul Leger de Montreal,
patriarhul Maximos øi cardinalul Ottaviani ca øi cardinalul Suenens s-au
pronunﬂat foarte deschis pentru aceastæ schimbare.
Îl mai citæm o datæ pe Peter de Rosa: “O revoluﬂie tæcutæ øi stæruitoare
s-a produs la bazæ, aøa cum nu s-a mai væzut niciodatæ în istoria
catolicismului. Încurajaﬂi de preoﬂii lor, mulﬂi laici au început sæ
gândeascæ ei înøiøi. Ei au presupus cæ în faﬂa ezitærii neîncetate a papei,
nu exista alt motiv decât îndoiala; între timp au ajuns ei înøiøi la
concluzii.” Aceastæ revoluﬂie tæcutæ a celor cæsætoriﬂi, pentru ordinea în
cæsætorie øi contra ordonanﬂelor papei are o semnificaﬂie deosebitæ.
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Credincioøii au început sæ gândeascæ øi sæ acﬂioneze autonom.
Conøtienﬂi de responsabilitatea lor în faﬂa lui Dumnezeu, færæ sæ devinæ
dependenﬂi de papæ sau de cler. Aceastæ maturitate din partea creøtinilor
va juca un rol mare când va începe noua ordine economicæ mondialæ a
papei. Atunci mulﬂi vor recunoaøte cæ aceastæ nouæ ordine sfideazæ
ordinea lui Dumnezeu øi se vor decide pentru El. Viitoarea revoluﬂie a
tuturor credincioøilor la Vatican øi în lume va consta în îndepærtarea
tæcutæ de simulacrul vârstei de aur a noii comunitæﬂi mondiale. Este o
revoltæ curajoasæ øi conøtientæ contra aøezærii sub tutela ierarhiei dictaturii
Bisericii mondiale unificate.
10. Un avertisment amical. Propunerile acestei noi ordini mondiale
vor fi ispititoare. Nimeni nu va mai avea de suferit de foame nici de
øomaj. Dreptatea socialæ va domni peste tot, nu vor mai fi ræzboaie øi
astfel acest PÆMÂNT va deveni, aparent, un paradis. Dar preﬂul de
plætit va fi pierderea dragostei lui Hristos. Elementele de bazæ ale
dragostei, libertæﬂii, încrederii, stimei øi egalitæﬂii vor fi înlocuite cu
supunerea la noua ordine mondialæ. În locul lui Hristos, noul ethos
mondial va fi baza comunæ. Hristos va fi alungat de pe pæmântul pe
care l-a creat El Însuøi, deoarece lumea nu va mai avea nevoie de El. A
început noua perioadæ post-creøtinæ cu noua ordine mondialæ. Dar
Hristos, în calitate de pæstrætor al vieﬂii, este aproape de fiecare fiinﬂæ
umanæ creatæ de El pe acest pæmânt øi este întristat cæ locuitorii lui,
mântuiﬂi prin sacrificiul Sæu, se îndepærteazæ de El. Necredincioøia
Bisericii a ajuns la un adulter complet. Babilonul a cæzut.
Când Hristos era încæ pe pæmânt, pe când se apropia din nou de
Ierusalim øi de pe vârful Muntelui Mæslinilor a privit templul øi oraøul,
a început sæ plângæ. Ucenicii au aflat motivul tristeﬂii Sale:
“Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci øi ucizi cu pietre
pe cei trimiøi la tine! De câte ori am vrut sæ stâng pe copiii tæi,
cum îøi stânge gæina puii sub aripi, øi n-aﬂi vrut! Iatæ, vi se lasæ
casa pustie... Adeværat væ spun cæ nu va ræmâne aici piatræ pe
piatræ care sæ nu fie dærâmatæ.”141
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Atunci El le-a prezis distrugerea Ierusalimului øi i-a sfætuit sæ fugæ
îndatæ ce va începe asediul. Într-adevær, câﬂiva ani mai târziu, oraøul a
fost asediat øi distrus de romani. 1.100.000 de evrei øi-au pierdut viaﬂa,
dar nici mæcar un singur creøtin nu a fost ucis, pentru cæ ei au acordat
toatæ atenﬂia cuvântului profetic al lui Hristos øi au fugit la timp.
Astæzi Hristos se adreseazæ întregului oraø Babilon, adicæ Romei øi
Bisericii mondiale unificate care formeazæ noul Babilon. Øi astæzi El
plânge pentru acest oraø. Acuzaﬂiile Sale împotriva Babilonului purtau
în mod constant amprenta dragostei, chiar dacæ El trebuia sæ-i spunæ
adeværul despre vinovæﬂia sa. El iubeøte fiecare fiinﬂæ omeneascæ øi
doreøte sæ aducæ pe fiecare în împæræﬂia Sa veønicæ. El vede lumea
alergând spre pierzare, “sub influenﬂa prinﬂului acestei lumi.” Øi acum
El adreseazæ ultimul avertisment omenirii:
“Am auzit din cer un alt glas care zicea: Ieøiﬂi din mijlocul ei,
poporul Meu, ca sæ nu fiﬂi pærtaøi la pæcatele ei øi sæ nu fiﬂi loviﬂi
cu urgiile ei! Pentru cæ pæcatele ei s-au îngræmædit, øi au ajuns
pânæ la cer; øi Dumnezeu Øi-a adus aminte de nelegiuirile ei.”142
Toﬂi oamenii care Îl ascultæ øi vor sæ-L urmeze se vor despærﬂi de
Biserica unificatæ a guvernului mondial øi o vor pæræsi. Aceasta este
revoluﬂia tæcutæ. Ecleziaøti ai Vaticanului, episcopi, funcﬂionari øi în
lumea întreagæ episcopi, preoﬂi, laici, pastori øi predicatori, credincioøi
øi membrii ai bisericii vor recunoaøte cæ aceastæ nouæ religie mondialæ
este în realitate Biserica duømanului lui Hristos, care în ultima sa mare
revoltæ, înainte de sosirea sfârøitului, se ridicæ încæ o datæ împotriva lui
Dumnezeu øi împotriva judecæﬂii Sale. Ei vor recunoaøte cæ au fost
înøelaﬂi. Cu durere øi tristeﬂe se vor despærﬂi de cei care pânæ atunci erau
prietenii øi conducætorii lor religioøi. De aceea nu vor mai fi iubiﬂi de ei,
ci urâﬂi. Cei care le erau cei mai apropiaﬂi îi vor denunﬂa øi træda, îi vor
calomnia øi -i vor acuza. Dar ei øtiu cæ peste puﬂin timp, acest pæmânt îøi
va gæsi sfârøitul. Cele øapte plægi din Apocalipsa 16 descriu cum un
destin teribil se va abate peste ultimii locuitori ai acestei lumi. Hristos
ar vrea sæ-i fereascæ de acesta øi le adreseazæ o chemare plinæ de dragoste:
“Ieøiﬂi din mijlocul ei, poporul Meu!” Dar unde trebuie ei sæ meargæ?
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CAPITOLUL 6
BISERICA VIITORULUI

În ciuda tuturor greutæﬂilor, luptelor øi pericolelor, adeværata bisericæ
a lui Hristos va ræmâne biruitoare, cæci EL a prezis cæ” porﬂile locuinﬂei
morﬂilor nu o vor birui”.143 Desigur, majoritatea creøtinilor nu realizeazæ
aceastæ profeﬂie, deoarece Hristos a mai prezis øi cæ ultima” turmæ”,
turma ræmæøiﬂei, va fi minoritaræ.
“Nu te teme turmæ micæ, cæci Tatæl a gæsit cu cale sæ væ dea
împæræﬂia…Intraﬂi pe poarta cea strâmtæ, cæci largæ este calea care
duce la pieire øi mulﬂi sunt cei care intræ pe ea. Dar strâmtæ este
poarta, îngustæ este calea care duce la viaﬂæ øi puﬂini sunt cei ce o
aflæ”.
Dacæ ne vom întreba de ce aceia care vor intra în împæræﬂia lui
Dumnezeu vor fi atât de puﬂini numeroøi, deøi Dumnezeu îi iubeøte pe
toﬂi oamenii øi Hristos a murit pentru toﬂi, vom gæsi ræspunsul în cuvintele
lui Hristos: “cæutaﬂi øi veﬂi gæsi…cæci oricine cautæ gæseøte”.144 Puﬂini
oameni cautæ efectiv adeværul.
Episcopul Graber de Regensburg distinge trei perioade în istoria
Bisericii:
1. Tipul de origine - Biserica primaræ din timpul apostolilor.
2. Biserica scolasticæ din Evul mediu pânæ în prezent
3. Biserica falsæ sau religia mondialæ cu învæﬂæturile sale
denaturate.
Dacæ nu vom recunoaøte Biserica aparenﬂei ca fiind adeværata
Bisericæ, ci ca pe o sinarhie legatæ de pæræsirea totalæ a Lui Hristos prin
imaginea prostituatei babiloniene, ca o asociere între religie øi guvernul
mondial, atunci nu ræmâne decât un al treilea tip adeværat: “Biserica
ræmæøiﬂei”, turma cea micæ a lui Hristos. Putem sæ o numim “Biserica
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din timpul sfârøitului”, ca loc de adunare a tuturor creøtinilor din toate
confesiunile sau religiile. Iatæ adeværata bisericæ catolicæ, în sens
universal, provenitæ dintr-un tip nou de catolicism reformat.
În consecinﬂæ, ni se impune urmætoarea ordine:
1. Biserica primaræ catolicæ a apostolilor.
2. Biserica catolicæ romanæ.
3. Biserica catolicæ a sfârøitului, întoarsæ la catolicismul de origine.

1. Biserica catolicæ primaræ

În Sfintele Scripturi gæsim singurele relatæri autentice despre
învæﬂætura øi viaﬂa Bisericii primare. În prezentarea care va urma despre
învæﬂætura Bisericii catolice de la origine, vom folosi traducerea catolicæ
a Bibliei de cætre Hamp Stenzel Kürzinger, cu autorizaﬂia de imprimare
19/11/1962 la Würzburg:
1 - Numai Domnul singur era capul Bisericii. Sfintele Scripturi
vorbesc despre bisericæ ca despre un corp care are mai multe membre,
braﬂe, picioare, inimæ, rinichi, etc.” Noi toﬂi ceilalﬂi, se spune, formæm
un singur trup”. Numai Hristos este capul, toﬂi ceilalﬂi nu sunt decât
membrele corpului Bisericii, aceøtia sunt apostolii - la plural , excluzând
deci întâietatea unui singur apostol - apoi evangheliøtii, învæﬂætorii,
conducætorii, etc. Toﬂi credincioøii erau preoﬂi, færæ excepﬂie, nu era
deosebire între laici øi ecleziaøti, toﬂi erau fraﬂi øi surori, nu exista nici
unul care sæ fie numit “Pærinte”, în afaræ de Tatæl din cer. Domnea deci
o egalitate absolutæ a tuturor credincioøilor, chiar dacæ funcﬂiile lor erau
diferite.145
2. Hristos Însuøi conducea pe fiecare credincios, acesta depinzând
numai de El. El s-a folosit de imaginea oilor øi a pæstorului, a viﬂei øi a
145

Hristos este capul bisericii… Biserica îi este supusæ lui Hristos… Hristos îøi iubea
biserica, s-a jertfit pentru ea, pentru a o face sfântæ øi puræ prin spælarea cu apæ, prin
puterea Cuvântului. Efeseni 5, 23-26; 1,22; 4,15. Coloseni 1,18. Ioan 15,3. 1Corinteni
10,17; 12,12-28. 1 Petru 2,9.
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mlædiﬂelor. Lucrul acesta nu trebuie sæ se schimbe pânæ la sfârøitul lumii.
Hristos ræmâne printre credincioøi în acelaøi fel, ca atunci.”Acolo unde
doi sau trei s-au adunat în numele Meu, Eu sunt în mijlocul lor. Iatæ
sunt cu voi pânæ la sfârøitul lumii”. Acolo unde este Hristos, acolo este
øi Biserica, chiar dacæ sunt adunaﬂi numai doi sau trei credincioøi”146
Noul Testament foloseøte termenul “Bisericæ” pentru a traduce
“ekklesia” care înseamnæ “cei care sunt chemaﬂi sæ iasæ”. Aceøtia sunt
oamenii care, prin Hristos, sunt chemaﬂi sæ iasæ dintr-o viaﬂæ de vinovæﬂie
øi pæcate pentru a intra în comuniune cu Hristos øi cu ceilalﬂi credincioøi.
Toﬂi aceøti credincioøi erau numiﬂi “sfinﬂi”147a
Nu se adresau rugæciuni sfinﬂilor, ci se rugau pentru ei [pentru sfinﬂii
vii]. Biserica era deci comunitatea sfinﬂilor. Nu era o clædire, un templu
sau un altar, ci adunarea credincioøilor, færæ a ﬂine seama de loc. Astfel
Biserica era deseori “bisericæ într-o casæ”, adicæ o casæ particularæ. 147b
3. Hristos este prezent prin reprezentantul Sæu, Duhul Sfânt. El este
Susﬂinætorul, Mângâietorul, în greceøte”parakletos”, cel care învaﬂæ pe
fiecare credincios øi-l conduce în adevær. Primii creøtini descoperiseræ
Duhul Sfânt ca pe o persoanæ; El le vorbea øi avea capacitatea de a
înﬂelege, a cæuta, a iubi, a fi întristat, avea libera voinﬂæ, le era Înlocuitor
în rugæciune øi a fost recunoscut drept Dumnezeu. Deøi nu existæ decât
un singur Dumnezeu, El apare totuøi în lumea noastræ cu trei dimensiuni:
Tatæl, Fiul øi Duhul Sfânt. “Harul Domnului nostru Isus Hristos,
dragostea Lui Dumnezeu øi împærtæøirea cu Duhul Sfânt sæ fie cu voi,
cu toﬂi”, aceasta credeau sfinﬂii apostoli. Hristos este numit aici Domn;

146

Romani 1,7. 12,13. 15,26. 16,2.15. 1 Corinteni 6,1.2. 14,34. 16,1.15. 2 Corinteni 1,1.
13,12. Efeseni 1,1. 15. 3,8.18. 6,18 Filipeni 1,1. Coloseni 1,2. 3,12. ø.a.
147a
Hristos este capul oricærui bærbat.” 1Corinteni 11,3. Eu sunt slobod faﬂæ de toﬂi.”
1Corinteni 9,19. Isus spune: ” Eu sunt viﬂa, voi sunteﬂi mlædiﬂele. Cine ræmâne în
Mine øi în cine ræmân Eu, aduce multæ roadæ; cæci despærﬂiﬂi de Mine, nu puteﬂi face
nimic.” Ioan 15,5. 10,1-12.
147b
Øi iatæ, Eu sunt cu voi pânæ la sfârøitul lumii.” Matei 28,20. 18,20. Romani 16,5.
1Corinteni 16,19. Coloseni 4,15. Filimon 2. Pentru Bisericæ, grecescul EKKLESIA ,
textual “cel chemat afaræ” adicæ credincioøii sunt chemaﬂi de Evanghelie sæ-øi
pæræseascæ zbaterea în pæcat. Deci Biserica era comunitatea credincioøilor, chiar
dacæ numai un numær mic era adunat pentru a-L slævi pe Hristos
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în ebraicæ este numit Yahve. Tatæl este numit Dumnezeu, ca øi Fiul øi
Duhul Sfânt. Comuniunea cu Duhul Sfânt, în greacæ “KOINONIA”,
înseamnæ viaﬂa comunæ cu o persoanæ într-o casæ. Toﬂi credincioøii sunt
nu doar preoﬂi ci øi clerici. Nu este niciodatæ vorba despre laici care sæ
aibæ nevoie de o anumitæ conducere spiritualæ exercitatæ de alﬂi oameni.148
4. Hristos vorbeøte fiecærui credincios prin Biblie. Fiecare trebuie
sæ înﬂeleagæ Sfintele Scripturi, færæ a avea nevoie de o persoanæ care
sæ-l înveﬂe. Nu existæ funcﬂie de învæﬂætor spiritual, singur Hristos este
Învæﬂætorul; ei credeau cæ toﬂi fraﬂii øi surorile aveau deplinæ egalitate în
drepturi, ca membri ai corpului Lui Hristos, în Biserica Sa. Dacæ se
alegeau învæﬂætori, era pentru instruirea necredincioøilor. Profeﬂia, îndeosebi,
era în centrul credinﬂei lor øi constituia izvorul lor de putere, cæci ea îl avea
drept ﬂintæ pe Hristos øi prima øi a doua Sa venire pe acest Pæmânt.
Mai mult de trei sute de profeﬂii individuale s-au împlinit la literæ în
viaﬂa, moartea øi învierea Lui Hristos. Aceasta a fost baza perseverenﬂei
pânæ la moarte a primilor creøtini, izvorul lor de mângâiere în toate
suferinﬂele øi speranﬂa într-un viitor glorios. 149
5. Hristos era uøa oilor. El oferea fiecærei persoane convertite, naøterea
din nou prin Duhul Sfânt øi prin botez. Numai un adult care accepta
naøterea din nou dupæ ce se cæia de pæcatele sale øi era gata sæ le
pæræseascæ, era botezat prin scufundare, un fel de înmormântare în apæ.
În acest fel, acesta devenea membru al corpului Lui Hristos, alæturându-se
Bisericii.150

148

Totuøi væ spun adeværul: væ este de folos sæ Mæ duc, cæci dacæ nu Mæ duc Eu,
Mângâietorul nu va veni la voi;dar dacæ Mæ duc vi-l voi trimete.” Ioan 16,7.13.14.
15,26. 14,26. Deuteronomul 4,35. 6,4. Isaia 45,5. Zaharia 14,9. Marcu 12,29-32.
Ioan 17,3. 1Corinteni 8,4-6. 2Corinteni 13,13. Efeseni 4,4-6. 1Timotei 2,5. Pluralitatea
în unitatea lui Dumnezeu se descoperæ în Genesa 1,26. 3,22. 11,7. Isaia 48,16. “Øi
acum, Domnul cel veønic (Tatæl) M-a trimis (Fiul) cu Duhul Sæu (Duhul Sfânt)”
Isaia 21,1. A trimite este activitatea unei persoane. Isaia 42,1 Eu (Tatæl), Lui (Lui
Mesia) i-am dat Duhul Meu (Duhul Sfânt).
149
Ioan 5,39. 17,14.17. 8,31.32. Matei 23,8. 1Ioan 2,27: Romani 15,13. 2Petru 1,19-21.
150
Ioan 10,1-11. Ioan 1,12.13. 3,1-8. 22.23. Marcu 16,15.16. Fapte 2,38.
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Noul Testament nu cunoaøte decât acest singur øi unic botez, care
este valabil pentru toﬂi, el necunoscând botezul copiilor, cæci aceøtia
sunt mântuiﬂi færæ sæ fie botezaﬂi, chiar dacæ mor foarte tineri. Ca minori,
ei depind de pærinﬂii lor credincioøi øi sunt mântuiﬂi cu ei.151
6. Hristos este Preotul suveran în Biserica Sa; nu existæ alt preot
superior, nici episcop, nici cardinal, nici papæ. Fiecare credincios are
acces direct la Preotul suveran ceresc, singurul Mijlocitor în faﬂa Lui
Dumnezeu în templul ceresc, rugându-se în favoarea oamenilor. Pentru
administrarea Bisericii se stabiliseræ conducætori, numiﬂi øi “prezbiteri”
sau “episcopi”. Aceøtia erau bærbaﬂi cæsætoriﬂi, cum fusese øi Petru.152
7. Problemele de ordin social ale Bisericii, erau rezolvate prin grija
ansamblului comunitæﬂilor; comunitæﬂile bogate se îngrijeau de nevoile
comunitæﬂilor særace.153
8. Diversele funcﬂii în Biserica primaræ au fost atribuite de Dumnezeu
øi prin darul Duhului Sfânt, care chema individual pe credincioøi la
slujirea Sa ca apostol, învæﬂætor, pastor, conducætor, diacon. Nu exista
ordinarea în preoﬂie pentru cæ toﬂi credincioøii erau preoﬂi. Un transfer
de putere sau de funcﬂie era necunoscut. Nici un apostol nu putea sæ-øi
transfere misiunea unui urmaø pentru cæ era unicæ, nereînnoibilæ øi
exclusivæ. Aceastæ funcﬂie deosebitæ a încetat sæ mai existe la moartea
apostolilor. 154
9. Amintirea morﬂii Lui Hristos, celebratæ prin Sfânta Cinæ, consta
într-o masæ luatæ în comun, cu pâine øi vin, færæ jertfe øi nici
transsubstanﬂiere. Cu ocazia acestei mese, pâinea ræmânea pâine øi vinul
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Matei 19,13-15. Marcu 10,14. Luca 18,16. 1Corinteni 7,14.
Evrei 8,1-5. 4,14-16. 6,20. 7,17. 24. Tu eøti preot în veac”, o preoﬂie veønicæ, ce nu
va trece niciodatæ (în greacæ APARABATON), o preoﬂie care nu este transmisibilæ nici
unei persoane sau instituﬂii.
153
Fapte 2,42-47. 4,32-37. 6,1-7. 1Corinteni 16,1-4.
154
Efeseni 2,19-22. Matei 19,28.29. Apocalipsa 12,1. 21,12-14.
152
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ræmânea vin. Acestea erau luate în memoria ultimei Sfinte Cine cu
Hristos, în amintirea morﬂii Sale pentru noi. Lectura sau cântarea unei
liturghii erau de asemenea necunoscute ca øi reînnoirea unei jertfe
nesângeroase, cæci jertfa Lui Hristos era recunoscutæ ca unicæ øi
irepetabilæ. Apostolul scrie:
“De aceea, prea iubiﬂii mei, fugiﬂi de închinarea la idoli. Væ
vorbesc ca unor oameni cu judecatæ: judecaﬂi voi singuri ce væ
spun. Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântæm, nu este el
împærtæøirea cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem,
nu este ea împærtæøirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere cæ
este o pâine, noi, care suntem mulﬂi, suntem un trup, cæci toﬂi
luæm o parte din aceeaøi pâine. Dimpotrivæ, eu zic cæ ce jertfesc
Neamurile, jertfesc dracilor, øi nu lui Dumnezeu. Øi eu nu vreau
ca voi sæ fiﬂi în împærtæøire cu dracii. Nu puteﬂi bea paharul
Domnului øi paharul dracilor; nu puteﬂi lua parte la masa
Domnului øi la masa dracilor.” 155 1Corinteni 10:14-17 øi 20-21.
În ceea ce priveøte puterea lor de discernæmânt, Pavel îi pune pe toﬂi
credincioøii la acelaøi nivel, iar el ca apostol, nu se plaseazæ deasupra
lor: “Judecaﬂi voi înøivæ ce væ spun!” În aceste cuvinte nu este nici o
urmæ a unei funcﬂii apostolice infailibile. Dupæ binecuvântarea paharului
øi a pâinii, în timpul Sfintei Cine, toatæ lumea participa la aceastæ singuræ
pâine, nu la trupul Lui Hristos, cæci aceasta reprezintæ întreaga
comunitate. Noi toﬂi suntem un corp øi în cursul acestei mese nu
participæm la trupul Lui Hristos, ci la masa Domnului, pe care se gæseøte
pâinea pe care o mâncæm. Numai pægânii oferæ jertfe, nu creøtinii. Dar
pægânii jertfesc demonilor, deci sunt în comuniune cu ei. Primii creøtini
ar fi respins cu indignare, ca pe o practicæ demonicæ, ideea unei noi
155

Fapte 2,42-47. Asemenea lui Isus “ei frângeau pâinea acasæ øi îøi luau hrana…”,
pâinea a ræmas hranæ. Dupæ împærﬂirea solemnæ a pâinii øi vinului în timpul Sfintei
Cine, pâinea a ræmas pâine øi vinul a ræmas vin. 1Corinteni 11,23-28. “Pentru cæ
existæ o singuræ pâine, noi care suntem mai mulﬂi, formæm un singur corp; cæci noi
participæm toﬂi la aceeaøi pâine.” 1Corinteni 10,16.17. “Corpul lui Hristos nu era
pâinea, ci comunitatea era corpul simbolic al lui Hristos.”“El nu este servit de
mâini omeneøti, ca øi când ar avea nevoie de ceva, El care dæ tuturor viaﬂæ, suflarea
øi toate lucrurile…” “Cæci în El avem viaﬂa, miøcarea øi fiinﬂa…” Fapte 17,25. 28.
vezi øi: Ioan 1,1-3. Coloseni,15-17. Evrei 1,1-3.
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jertfe a Lui Hristos færæ værsare de sânge. Nici nu au avut vreodatæ ideea
sæ îngenuncheze în faﬂa pâinii Sfintei Cine øi sæ o adore ca øi cum ar fi
fost Hristos în persoanæ. Ei cunoøteau foarte bine interdicﬂia strictæ din
Decalog a Domnului:
“Sæ nu-ﬂi faci chip cioplit, nici vreo înfæﬂiøare a lucrurilor care
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...”156
Isus Hristos nu øi-ar fi desfiinﬂat niciodatæ propria Sa poruncæ
spunând: faceﬂi-væ o imagine a corpului Meu sub forma unei bucæﬂele
de pâine, închinaﬂi-væ în faﬂa ei øi veneraﬂi-o în locul meu. El spune
foarte limpede: mâncaﬂi din aceastæ bucatæ de pâine gândindu-væ pur øi
simplu la Mine. O jertfæ în faﬂa acestei imagini ar fi fost condamnatæ de
El ca fiind o cælcare a decalogului øi ca o idolatrie. (Exodul 20, 4-5).
10. Mærturisirea pæcatelor nu se fæcea în faﬂa unui om în cursul unei
spovedanii, ci numai în faﬂa Lui Dumnezeu. În “Tatæl nostru”, Isus
diferenﬂiazæ douæ feluri de pæcate: pæcatele contra Lui Dumnezeu, pe
care numai El singur le poate ierta øi pæcatele împotriva oamenilor, care
vor trebui sæ fie iertate øi de cætre oamenii ofensaﬂi. Puterea de “a lega øi
a dezlega” priveøte numai pæcatele împotriva oamenilor, aøa cum Hristos
a declarat-o clar øi nicidecum pæcatele împotriva lui Dumnezeu. Puterea
de a lega øi a dezlega constæ în acceptarea sau excluderea unui membru
al comunitæﬂii. Decizia întregii comunitæﬂi reunite era determinantæ øi
nu decizia unui membru sau a unui grup de credincioøi. 157

156
157

Exodul 20, 4.5.
Matei 6,9-13. În Fapte 8,22 Pentru spune: “roagæ pe Domnul sæ-ﬂi ierte gândul
acesta al inimii tale” 1Ioan 1,8.9 “Isus este credincios øi drept, ca sæ ne ierte pæcatele
øi sæ ne curæﬂeascæ de orice nelegiuire.” Puterea de a lega øi a dezlega se aplicæ
conform Matei 18,15-20 numai pæcatelor între oameni: “dacæ fratele tæu a pæcætuit
împotriva ta…” Ea a fost acordatæ mai întâi lui Petru, apoi tuturor apostolilor øi în
cele din urmæ întregii Biserici. Calea de acﬂiune a acestei puteri a cheilor este
explicatæ de Isus în Matei 18. Matei 16,19. Ioan 20,22.23.
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11. Primii creøtini au cunoscut certitudinea iertærii pæcatelor în aøa
zisa siguranﬂæ a mântuirii. Cæindu-se, ei îøi mærturiseau pæcatele unicului
Mijlocitor øi Mare Preot, Isus Hristos øi credeau cæ El murise pentru
aceasta pe cruce. Prin aceastæ credinﬂæ ei erau neprihæniﬂi în faﬂa Lui
Dumnezeu øi neprihænirea Lui Hristos le era atribuitæ. Duhul Lui
Dumnezeu le dædea siguranﬂa iertærii øi a înfierii de cætre Dumnezeu.
Apostolul Ioan scrie: “Vedeﬂi ce dragoste ne-a arætat Tatæl sæ ne numim
copii ai Lui Dumnezeu! Øi suntem!” (1 Ioan 3,1).
Dumnezeu îi privea ca øi cum în faﬂa Lui stætea însuøi Hristos.
Neprihænirea perfectæ a Lui Hristos îi acoperea precum “haina
neprihænirii Lui Dumnezeu”. Astfel, ei erau plæcuﬂi Lui Dumnezeu, aøa
cum erau, copiii Sæi, în ciuda imperfecﬂiunilor.
Din aceastæ siguranﬂæ s-a næscut o bucurie care le permitea sæ ducæ o
viaﬂæ plinæ de lucræri bune øi de supunere faﬂæ de cele zece porunci.
Aceasta le dædea chiar curajul de a merge pânæ la moarte pentru credinﬂa
lor. Pæcatele faﬂæ de oameni au fost øi ele recunoscute deschis, regretate
øi iertate. Dumnezeu putea sæ-i ierte pentru pæcatele faﬂæ de unul dintre
prea iubiﬂii Sæi. Pentru cæ viaﬂa lor era determinatæ de bucuria øi siguranﬂa
iertærii, le erau necunoscute exerciﬂiile de cæinﬂæ, sancﬂiunea sau lectura
slujbelor. Ei øtiau de asemenea cæ Dumnezeu conduce viaﬂa fiecærei
fiinﬂe umane astfel încât sæ nu moaræ în stare de pæcat øi færæ iertare øi cæ
El îi lasæ încæ timp de har, pentru a-øi pune viaﬂa în ordine. Ei deveniseræ
proprietatea Domnului øi aveau certitudinea cæ Hristos avea sæ-øi
pæzeascæ proprietatea Sa. Ideea ispæøirii pæcatelor într-un aøa zis
purgatoriu ar fi fæcut inoperante sângele øi jertfa unicæ a Lui Hristos
pentru pæcatele noastre. Aceastæ idee a unui purgatoriu, adicæ a unui loc
de purificare pentru pæcatele noastre, provine din pægânism; Sfintele
Scripturi nu o cunosc.159
12. În biserica primaræ, serviciul divin se desfæøura în ziua de sâmbætæ,
a øaptea zi a sæptæmânii, numitæ Sabat. Duminica era necunoscutæ øi a
fost introdusæ prin influenﬂa cultului soarelui roman; a fost promulgatæ
ca lege de împæratul Constantin. De la prima la ultima paginæ a Sfintelor
159

1Ioan 1,7-10. 2,1.2. 12. 4,20.21. Matei 6,14.15.
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Scripturi, nu se vorbeøte decât de Sabat øi nici o singuræ datæ despre
duminicæ în calitate de zi de cult. Învierea Lui Hristos nu a fost særbætoritæ
la Paøte, nici în fiecare duminicæ; ci numai în ziua botezului
credinciosului care era înmormântat simbolic în apæ øi înviat cu Hristos.
(Matei 24,20. Luca 4,16.17. Faptele Apostolilor 13,14,27,
42.15,21.16,13.17, 2. 18,4,11. Romani 6,3-11, 1Petru 3,21 Coloseni 2,12.
Evrei 9,25,26.10,10-12.14,8) “Hristos a oferit o singuræ jertfæ pentru
pæcate…cæci printr-o singuræ jertfæ pentru pæcate, El a fæcut desævârøiﬂi
pentru totdeauna pe cei sfinﬂi dar, acolo unde este iertare de pæcate, nu
mai este jertfæ pentru pæcate”).160
13. Ei au crezut cæ, în calitate de Creator øi pæstrætor al lumii, Hristos
pæstreazæ øi viaﬂa fiecæruia øi cæ la moartea sa, El reia suflarea de viaﬂæ
care se întoarce la El øi pe care i-o va da din nou în ziua învierii morﬂilor.
Hristos învaﬂæ cæ morﬂii dorm pânæ în acel moment øi nu øtiu nimic.
Ei se odihnesc øi dorm la adæpost în Dumnezeu. În momentul trezirii, la
învierea din ultima zi, ei îøi vor da seama cæ moartea nu a durat decât o
clipæ, o secundæ, de la adormire pânæ la trezire. Ei nu sunt deloc conøtienﬂi
de durata sau timpul scurs între aceste douæ evenimente, cæci morﬂii nu
øtiu nimic. O stare conøtientæ intermediaræ este stræinæ Noului Testament
øi Hristos învaﬂæ numai despre învierea din ultima zi. Hristos øi Biserica
primaræ nu cunosc existenﬂa unui purgatoriu, nici rugæciunea pentru
morﬂi. Pæcatul a fost iertat direct øi imediat de Hristos Însuøi. Dupæ
aceasta o pedeapsæ sau o penitenﬂæ nu mai este necesaræ nici în timpul
acestei vieﬂi, nici dupæ moarte.
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Matei 24,20. Luca 4,16.17. Fapte 13,14. 27. 42.44. 15,21. 16,13. 17,2. 18,4.11.
Romani 6,3-11. 1Petru 3,21. Coloseni 2,12. Evrei 9,25.26. 10,10-12.14.18. “Hristos
a oferit o singuræ jertfæ pentru pæcate… Cæci printr-o singuræ jertfæ pentru pæcate,
El a fæcut desævârøiﬂi pentru totdeauna pe cei sfinﬂi. Dar, acolo unde este iertare de
pæcate, nu mai este jertfa pentru pæcate”
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Ioan 1,1-3. Fapte 17,24-28. Ioan 5,28.29. 6,39.40. 44. 54.63. 1Corinteni 15;
1Tesaloniceni 4,13-18. Apocalipsa 20. Eclesiastul 9,5.6.10. În parabole, Hristos îi
face uneori pe morﬂi sæ vorbeascæ simbolic, era o formæ de exprimare frecventæ în
Orient øi niciodatæ aceasta nu a fost luatæ literal. Toﬂi cunoøteau Scripturile, cæ
morﬂii nu øtiu nimic øi cæ nu mai au nici o parte din viaﬂa de pe acest pæmânt.
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14. Ideea terifiantæ a chinurilor veønice în iad era total necunoscutæ
lor. Ei n-ar fi putut niciodatæ sæ armonizeze o aøa idee cu dragostea lui
Dumnezeu. Ei øtiau cæ acest pæmânt va trebui sæ fie curæﬂat de orice ræu
prin foc în ultima zi. Planeta noastræ nu va trebui sæ se transforme pentru
veønicie într-o minge de foc, dar este efectul acestui foc care e valid
pentru totdeauna, deci veønic. Focul nu este veønic, ci consecinﬂele
acﬂiunii lui sunt veønice. Dupæ aceea pæmântul nostru va deveni un
pæmânt nou, în aøa fel cæ nu ne vom mai gândi la pæmântul vechi, cu
cât mai puﬂin vom fi costrânøi a privi pentru veønicie cætre sufletele
suferind în foc. Acest gând oribil a fost, øi este, o capcanæ a duømanului
pentru a lipsi omul de încrederea lui în dragostea lui Dumnezeu.162
15. Rugæciunea a fost un mijloc de exprimare individualæ sau în
public øi aceasta consta într-o convorbire afectuoasæ øi plina de râvnæ
cu Dumnezeul slævit. Hristos declarase: “sunteﬂi prietenii Mei”. Astfel
ei au putut sæ se deschidæ în faﬂa Lui Dumnezeu ca unui prieten øi sæ fie
siguri cæ vor fi ascultaﬂi. În consecinﬂæ, le erau necunoscute rugæciunile
citite sau repetate pornind de la un text de rugæciune compus în prealabil.
“Tatæl nostru” era un model pentru conﬂinutul unei întreﬂineri cu
Dumnezeu dar nu a fost niciodatæ repetatæ cuvânt cu cuvânt sau recitatæ
drept penitenﬂæ.163 Ei nu cunoøteau rugæciuni adresate Mariei, moartæ øi
îngropatæ la Efes, nici sfinﬂilor care dorm în mormânt, morﬂi pânæ la
învierea din ultima zi øi care nu aud rugæciunile noastre. Isus Hristos era
singurul mare preot øi singurul mijlocitor la Dumnezeu, în faﬂa cæruia nu-i
era teamæ, cæci Hristos declarase: Tatæl Însuøi væ iubeøte…“Dumnezeu a
iubit atât de mult lumea încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El sæ nu piaræ, ci sæ aibæ viaﬂæ veønicæ” (Ioan 3, 16.)
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În toatæ Biblia se gæsesc 130 de texte despre suprimarea totalæ a oamenilor ræi øi a
îngerilor cæzuﬂi, în ultima zi a judecæﬂii lui Dumnezeu. Iatæ câteva pasaje: Obadia
16. Isaia 41,11.12. 65,5. 26,11. 33,12.12. Psalmi 21,10. 37,20. 103,16. 104,35. Iov
7,8.21. Plângeri 5,7. Maleahi 3,19.21. Matei 3,12. 7,19. 13,30.40. Ioan 15,6. Romani
4,17. Evrei 6,8. Apocalipsa 18,8. 20,9. ø.a.
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Matei 6,6-25. Faptele Apostolilor 1,14.24. 3,1.4,31. 9,11.40. 10,2.9. 12,5. 13,9.
28,4. Romani 8,26. Efeseni 6,18. Filipeni 1,9. Coloseni 1,3.9. 4,3. 1Tesaloniceni
5,17.25. Iacob 5,13.14.16.17.
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2. Biserica catolicæ romanæ a împæraﬂilor øi a succesorilor lor

Timp de aproape douæ sute de ani, împæraﬂii romani au fost în acelaøi
timp øi stæpânii Bisericii sub regimul cezaro-papist. În acelaøi timp,
învæﬂætura øi viaﬂa creøtinismului au fost în mare parte transformate,
amestecându-se puﬂin câte puﬂin cu practici øi învæﬂæturi pægâne pentru
a face din creøtinism o altæ religie, deosebitæ cu totul de creøtinismul
original.
1. PAPALITATEA
Împæraﬂii jucau rolul de suverani absoluﬂi øi infailibili ai bisericii.
Împæratul era reprezentantul Lui Dumnezeu pe Pæmânt øi a fost numit
“PONTIFEX MAXIMUS”. În Roma, pretutindeni pe fostele palate ale
împæraﬂilor se gæseøte aceastæ inscripﬂie cioplitæ în piatræ. Pætrunzând
apoi în Biserica Sfântul Petru întâlnim aceeaøi inscripﬂie “PONTIFEX
MAXIMUS”, ca fiind unul din titlurile papei, denumirea lui oficialæ.
În latinæ “PONS” înseamnæ pod, iar “FEX” vine de la verbul “facere”,
“a face”, deci un pontifex joacæ rolul unui pod. În cultul zeului roman
Ianus existæ o castæ de preoﬂi, pontificii, numiﬂi colegiul cardinalilor.
Cuvântul “CARDO” înseamnæ balama de uøæ. Ianus era zeul uøii øi a
balamalei uøii, marelui mijlocitor între Dumnezeu øi oameni, numit øi
PATULCIUS ET CLUSIUS, adicæ cel care deschide øi închide. El era
zeul zeilor øi trebuia invocat pentru orice problemæ. Împæratul era øeful
cardinalilor “Pontifex Maximus” øi avea dreptul la onoare divinæ øi la
închinare. Era reprezentantul vizibil pe Pæmânt al invizibilului Ianus pe
Pæmânt. Dar Ianus era Mesia babilonian. Øi egiptenii îl adorau pe regele
lor, ca mare preot; în latinæ PONTIFEX MAXIMUS, amândoi erau “færæ
greøealæ”, erau “infailibili”.
Episcopul Romei a luat puterea, poziﬂia, numele øi tronul de la
predecesorii lui pægâni, idolatri øi necreøtini.164 Colegiul cardinalilor îl
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Aceasta este împlinirea literalæ a profeﬂiei lui Hristos din Apocalipsa 13,2: fiara
(Roma imperialæ) i-a dat (papalitæﬂii) puterea sa, scaunul de domnie øi o mare
autoritate.
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alege prin vot ca øef al preoﬂilor, “PONTIFEX MAXIMUS”; cardinalii
se pleacæ atunci în faﬂa lui, acest lucru este reprezentat pe o monedæ
papalæ cu inscripﬂia “QUEM CREANT ADORANT” îl adoræ pe cel pe
care l-au creat (ca papæ).
Dupæ Strabo øi Herodot, regii babilonieni primeau særutarea piciorului
din partea regilor øi emisarilor, aøa cum a fost øi cu papa. Împæraﬂii erau
numiﬂi cu termenul “SANCTITATEM TUAM”, sanctitatea voastræ,
exact ca øi papii, urmaøii lor spirituali. Zeul superior Ianus avea în mâinile
sale cheile pentru a deschide øi a închide cerul, exact ca øi reprezentanﬂii
lui, împæraﬂii, precum øi papii care le-au succedat. “Cheile împæræﬂiei
cerurilor” pe care Hristos i le-a încredinﬂat lui Petru, potrivit Evangheliei,
nu sunt altceva decât “cheile cunoøtinﬂei” dupæ cum se spune în Luca
11, 52. Conform declaraﬂiei lui Hristos, puterea de a lega øi de a dezlega
consta în admiterea sau excluderea din comunitate a unui pæcætos
nepocæit, prin hotærârea tuturor credincioøilor, în cursul unei adunæri,
aøa cum este scris în Matei 18. Deci puterea de a lega øi de a dezlega nu
este datæ unei persoane sau unui grup mic, ci tuturor membrilor
comunitæﬂii reunite. Aøa zisa putere a cheilor care a fost reluatæ de Papi,
vine direct din pægânism øi din mitologia romanæ. Tronul papei este øi
el o moøtenire a pægânismului, cæci nici Hristos, nici Petru nu aveau
tron. “SEDIA GESTATORIA”, tronul portabil al papei, dus pe umeri
de “BUSSOLANTI” doisprezece fii de prinﬂi în ﬂinutæ roøie, este o
imagine exactæ a regilor egipteni, dupæ cum se poate vedea în desenele
antice (papyrus) øi pe frescele murale. În anumite ocazii, papa poartæ pe
cap fie mitra cu douæ vârfuri, fie tiara triplæ. Aceastæ mitræ a fost purtatæ
de filisteni øi de babilonieni ca simbol al zeului Dagon øi ca simbol al
zeului peøte la asirieni øi la egipteni.
Tripla coroanæ a papei, tiara, îøi trage originea din inelul de chei al
regilor Persiei. Cu ocazia încoronærii papei de cætre cel mai bætrân
cardinal diacon se declara: “primeøte tiara cu triplæ coroanæ øi sæ øtii cæ
tu eøti pærintele prinﬂilor øi al popoarelor, conducætorul globului pæmântesc,
guvernatorul pe pæmânt al Mântuitorului nostru Isus Hristos”.
“În ceea ce priveøte valoarea coroanei papale un studiu al
Academiei franceze de øtiinﬂe a fæcut urmætoarea evaluare: tiara
lui Eugen al IV-lea a costat 38.000 de coroane de aur, cam 8
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milioane de franci. Cea a papei Paul al II-lea a fost estimatæ de
unii la 120.000 de coroane de aur øi la 180.000 de alﬂii, cam 25-35
de milioane de franci. Una din tiarele lui Iuliu al II-lea costæ cel
puﬂin 200.000 de coroane de aur, cam 40 de milioane de franci”.165
Hristos øi apostolii nu au folosit niciodatæ cârja episcopalæ ca semn
al demnitæﬂii episcopale, dar ea apare pe frescele antice ca instrument în
mâinile ghicitorilor øi magicienilor pægâni. În Roma anticæ pægânæ,
ghicitorii foloseau acest baston cârjæ, pe care îl numeau “LITUUS”øi
care este identic cu cârja episcopalæ a papei. Øi în Evul Mediu scriitorii
catolici o numeau tot “lituus”. Ea este desemnatæ øi cu numele de “cârja
pæstorului” dupæ numele regelui Berorus, primul care a fost numit
“Regele pæstor” øi care a folosit acest baston pentru a-øi domina
supuøii.166
La aproximativ 300 de ani dupæ Hristos, împæratul Constantin
obﬂinuse un succes extraordinar cu noua politicæ de integrare a
creøtinismului în mitologia pægânæ. Se næscuse o nouæ Bisericæ, a cærei
tradiﬂie a fost atât de puternicæ, încât a putut sæ-øi menﬂinæ dominaﬂia
timp de peste 1500 ani.
2. JERTFIREA MESSEI (OBLAﬁIA)
Hristos avertizase despre schimbarea de sens în practicarea Sfintei
Cine spunând:
“Duhul este acela care dæ viaﬂæ, carnea nu foloseøte la nimic; cuvintele
pe care vi le-am spus Eu sunt duh øi viaﬂæ” (Ioan 6, 63). Pentru iudei era
exclus sæ se mænânce carnea lui Hristos. Isus le-a explicat atunci cæ nu
carnea ca materie trebuia mâncatæ øi nici consumatæ ca o materie
transformatæ, cæci “carnea nu foloseøte la nimic”.
Aøa cum se mænâncæ pâine pentru a prinde forﬂæ fizicæ, la fel øi
cuvintele Sale trebuiau puse la inimæ, cæci ele sunt duh øi viaﬂæ. Numai
pægânii cunosc consumul material al persoanelor divine. Textele despre
piramidele din Egipt ne-o aratæ foarte clar, de exemplu, când a intrat
faraonul Unas în împæræﬂia zeilor:
165
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“Slujitorii i-au prins pe zei cu un lasou, i-au considerat buni øi
i-au dus cu ei pentru a-i lega øi a le tæia gâtul; le-au scos
mæruntaiele, le-au tæiat øi le-au fiert în cazane. Øi regele le consuma
forﬂa øi le mânca sufletul. Zeii cei mari îi alcætuiesc prânzul, cei
mijlocii îi alcætuiesc cina, iar cei mici masa de noapte. Regele
consuma tot ce-i cædea în mânæ. El înghite totul cu læcomie øi
puterea sa magicæ devine mai mare decât toate puterile magice.
El devine un moøtenitor al puterii, mai mare decât toﬂi moøtenitorii;
el devine stæpânul cerului; el mænâncæ toate coroanele øi toate
bræﬂærile, mænâncæ înﬂelepciunea fiecærui zeu” 167
Împæratul Constantin era PONTIFEX MAXIMUS în cultul lui Mitra
cel mai mare rival al creøtinismului. Mitra era vechiul zeu al luminii la
perøi øi cultul sæu era foarte ræspândit în Imperiul roman, mai ales printre
soldaﬂi. Preoﬂii cultului Mitra erau numiﬂi “pærinte” iar credincioøii erau
numiﬂi “fraﬂi”. Se cunoøteau øapte acte sacre, aøa cum vor fi mai târziu
cele øapte sacramente ale bisericii romane; din acestea fæceau parte: un
botez, o confirmare øi o comuniune, aøa zisa “TAUROBOLIUM”. Masa
era compusæ din pâine øi apæ amestecatæ cu vin într-o cupa Sfântæ, în
faﬂa cæreia se prosternau. Practicile de cult aveau loc mai ales în “dies
solis”, în ziua soarelui. Cu aproximativ 200 de ani dupæ Isus Hristos,
Sfânta Cinæ luæ din ce în ce mai mult un caracter misterios. Totuøi în
primele secole ale creøtinismului, niciodatæ nu a fost vorba despre o
transsubstanﬂiere prin care pâinea øi vinul trebuiau transformate în carnea
øi sângele lui Hristos.
“Termenul ‘transsubstanﬂiere’ nu exista la teologii catolici înainte
de secolul al XII-lea. Nici era apostolicæ, nici era postapostolicæ
nu îl cunosc, el øi-a fæcut prima apariﬂie la ‘eretici’, în euharistia
markosienilor valentinieni, o sectæ gnosticæ. În aceastæ epocæ,
prin teologul sæu principal Sfântul Irineu. Biserica judeca aceastæ
transformare a materiei drept o necunoaøtere uimitoare øi a
promulgat-o mai târziu ca dogmæ la al IV-lea conciliu de la
Laterano în 1215, sub papa Ioan Inocenﬂiu al II-lea.”168
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În cartea sa “Sceptrul øi cheia în mâna preotului” (ediﬂia în limba
germanæ) iezuitul Franz Xavier Esser descrie înﬂelegerea catolicæ a
transsubstanﬂierii:
“Primul domeniu al puterii îngloba cerul… dar de când preoﬂii
poartæ în mâinile lor sceptrul de aur, acest cer pæzit cu atâta grijæ
le este deschis. Ei pot dispune de acesta øi pot acﬂiona cu o
autoritate pe care ne-ar plæcea sæ o calificæm drept atotputernicæ.
Aceasta fac ei. Cæci în fiecare dimineaﬂæ, prin Sfânta messa ei
pætrund în sala cerului …Toﬂi îngerii se dau deoparte cu timiditate
øi respect cedând locul øi øtiind cæ aceøtia îl cautæ pe Fiul Lui
Dumnezeu în cer, în locul prea Sfânt pentru a-l readuce pe pæmânt,
pe altar. Prin Sfânta messa, cuvântul preotului dæ Fiului Lui
Dumnezeu un mod deosebit de a exista øi de a fi, MODUS
EXISTENDI SACRAMENTALITER.
El nu a cunoscut acest mod de a exista în timpul celor 33 de ani
de pelerinaj pe acest Pæmânt øi nici de când stæ transfigurat în
cer. Øi totuøi, adeværatul corp al lui Hristos este pe altar, în mod
real øi corporal…. Împarte Sfânta ostie în mii de bucæﬂi øi fiecare
bucatæ îl conﬂine în întregime pe Hristos øi totuøi el este unic.
Pune fiecare dintre aceste bucæﬂi în tabernacolul numeroaselor
Biserici øi capele de pe toatæ planeta; astfel în fiecare dintre ele,
Hristos, deøi unic, este adorat în întregime… Ce supraomeneascæ
este mæreﬂia voastræ, o, preoﬂi, øi ce asemænare cu Mântuitorul
care poruncea vânturilor øi mærii øi care mergea pe ape. În adevær:
MAXIMA COLLATA EST POTESTAS!
Cu sceptrul sæu, preotul pætrunde în cer pentru a-l cæuta acolo pe
Fiul Lui Dumnezeu în mijlocul cercului închis format din îngeri;
aceøtia sunt neputincioøi øi nu pot sæ-l împiedice…Fiul lui
Dumnezeu este El Însuøi supus preotului, îl ascultæ pânæ la moarte
øi desigur pânæ la moartea pe cruce. Aceasta învaﬂæ credinﬂa
universalæ a bisericii noastre…Da, Sfânta messa ca reînnoire
nesângeroasæ a jertfei crucii, este culmea puterii
preotului…Preotul umil ia în mâinile sale sceptrul de aur øi
vorbeøte Fiului lui Dumnezeu. Isus îl ascultæ grabnic øi nu îl
contrazice. Ah, dacæ preoﬂii ar putea sæ vadæ cu ochii lor mæcar o
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datæ cu ce blândeﬂe se supune cuvintelor Fiului lui Dumnezeu !
Ideea propriei lor mæreﬂii s-ar înælﬂa în faﬂa lor ca un munte care
atinge soarele…Dumnezeu Însuøi li se supune! Ascultând cu
fidelitate de porunca autoritaræ a sceptrului de aur, în timpul Sfintei
Cine, Fiul lui Dumnezeu se lasæ ﬂintuit încæ o datæ pe lemnul
crucii. Tu, preotule, prin sceptrul tæu de aur stæpâneøti puterea de
a transforma inimile însetate ale acestor særmani oameni în grædini
din Eden unde înfloresc virtuﬂi dupæ virtuﬂi. La cuvântul tæu din
timpul Sfintei Cine, Fiul lui Dumnezeu urcæ pe cruce øi lasæ ca
sângele Sæu sæ curgæ în valuri în inimile noastre.
Oare locuitorii acestui Pæmânt nu au din nou motive sæ împræøtie
crengi de palmieri în faﬂa preotului care urcæ pe altar strigând:
“Binecuvântat sæ fie cel care vine în numele Domnului”?… Cu ce
mæreﬂie, o preotule, te afli din nou în splendoarea sceptrului din
aur: “Marele izvor de binecuvântare pe Pæmânt !”.
Papa Ioan Paul al II-lea declara în iulie 1998, în scrisoarea sa
apostolicæ “DIES DOMINI”:
“Messa este de fapt o reprezentare vie a jertfei de pe Golgota.
Sub forma pâinii øi a vinului asupra cærora am implorat prezenﬂa
Duhului care în cuvintele de transformare devine activ într-un
mod cu totul deosebit, Hristos se prezintæ Tatælui în aceeaøi
postura de jertfæ în care El s-a dat crucii. Jertfa divinæ sævârøitæ în
timpul Messei conﬂine pe acelaøi Hristos care este oferit færæ
værsare de sânge; El care s-a oferit pe Sine Însuøi cu sângele Sæu
pe altarul crucii o datæ pentru totdeauna… Euharistia în care
Hristos devine El Însuøi o hranæ…”
3. ZIUA SOARELUI
Împæratul Constantin a fost øi a ræmas aproape pânæ la sfârøitul vieﬂii
sale un adorator al soarelui, ca divinitate superioaræ. Pe moneda sa el
este reprezentat ca un fiu al soarelui, încoronat cu raze de soare. Se
citeøte aici inscripﬂia “SOL INVICTUS”, soarele de neînvins. În onoarea
soarelui, prima zi era consacratæ în tot imperiul ca Dies Solis. Astfel
cultul împæratului a fost în acelaøi timp øi cultul soarelui, o religie pe
care Dumnezeu o condamnæ în Sfintele Scripturi ca fiind idolatrie.
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La 3 martie 321 Constantin publica prima lege duminicalæ:
“Toﬂi judecætorii, toﬂi locuitorii oraøelor precum øi muncitorii din
toate meøteøugurile vor trebui sæ se odihneascæ în venerabilæ zi a
soarelui”.
Cultul soarelui era religia imperiului. Eusebiu ne raporteazæ legea
duminicalæ pe care Constantin a dat-o soldaﬂilor sæi:
“Soldaﬂilor care erau încæ îndepærtaﬂi de învæﬂætura divinæ le
ordona printr-o a doua lege ca în fiecare duminicæ sæ se ducæ în
afara oraøelor, pe câmpii øi acolo împreunæ, la un semnal dat, sæ
adreseze lui Dumnezeu o rugæciune comunæ învæﬂatæ mai înainte.
El însuøi a compus rugæciunea pentru soldaﬂii sæi. El a ordonat sæ
se vorbeascæ în timpul rugæciunii în limba latinæ: ”Pe Tine singur
te recunoaøtem ca Dumnezeu, te mærturisim ca rege, pe Tine te
chemæm în ajutor; darul tæu sunt victoriile noastre, prin Tine am
reuøit sæ-i supunem pe duømanii noøtri”169
În grota lui Iulian de lângæ aøa zisul mormânt al lui Petru, Hristos
este reprezentat ca Helios, Soarele. Aceastæ imagine dateazæ din secolul
al II-lea dupæ Isus Hristos øi demonstreazæ trecerea creøtinismului cætre
religia împæratului, sincretismul între adorarea soarelui øi creøtinism.
Hristos a fost considerat atunci ca “Sol” (soare) sau “Apollo” pentru a
permite adoratorilor pægâni sæ treacæ mai uøor la Hristos. Acest Hristos,
soare adeværat al creøtinilor înviase în prima zi a sæptæmânii, în ziua de
dupæ Sabat. Pæzirea duminicii a fost în acest fel pentru creøtini o zi de
amintire a învierii lui Isus. Îndemnul cætre aceastæ practicæ nu a venit
din Sfintele Scripturi, nici de la Hristos, nici de la apostoli ci prin
exemplul cultului împæratului, prin adorarea soarelui în Imperiul roman.
Prin intermediul acestui compromis, se spera atenuarea, chiar
împiedicarea persecuﬂiei creøtinilor. Astfel, creøtinii respectau din ce în
ce mai mult prima zi a sæptæmânii, alæturi de Sabat, reprezentând ziua
amintirii creaﬂiei Domnului. Pânæ acum Sabatul fusese ziua Domnului,
el aparﬂinea Domnului Isus Hristos. Constantin cunoøtea perfect acest
compromis politic øi gândea cæ-i va putea uni pe creøtini øi pægâni prin
legea sa duminicalæ. Astfel, duminica a devenit centrul sincretismului,
169
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al fuziunii dintre cultul soarelui øi Evanghelie. Biserica creøtinæ a fost
totuøi divizatæ în aceastæ problemæ øi în cele din urmæ marea majoritate
a ales desfiinﬂarea Sabatului, deøi acesta constituia tot a IV-a porunca
din cele zece. Minoritatea a trebuit deseori sæ se retragæ în clandestinitate
øi în locuri solitare sub presiunea bisericii de stat pentru a putea respecta
pæzirea Sabatului Sfintelor Scripturi. Astfel biserica din Etiopia a
respectat pânæ în timpurile moderne Sabatul øi nu duminica. La fel
biserica din Armenia, valdenzii øi alte biserici mici pânæ astæzi.
Papa Ioan Paul al II-lea în scrisoarea sa “Dies Domini” din iulie 1998
confirma acest sincretism al împæratului Constantin øi al bisericii romane:
“Biserica s-a væzut obligatæ sæ creøtineze ziua soarelui, o expresie prin
care romanii desemnau aceastæ zi øi care mai apare în câteva limbi
moderne, ca ziua Domnului; astfel credincioøii aveau sæ fie împiedicaﬂi
sæ participe la adunæri ale cultului soarelui øi særbætoarea acestei zile
avea sæ fie centratæ pe Hristos, adeværatul soare al omenirii.”
4. BOTEZUL.
Dacæ un om voia sæ-øi schimbe viaﬂa øi sæ nu mai træiascæ pentru el
însuøi øi pentru lume, ci pentru Hristos, Creatorul Sæu, putea atunci sæ
se cæiascæ pentru viaﬂa sa rea, adicæ sæ pæræseascæ vechiul sæu mod de a
træi øi sæ înceapæ o viaﬂæ nouæ. Viaﬂa veche trecuse, omul vechi era
înmormântat øi un om nou se næøtea. În Biserica primaræ, aceasta era
reprezentatæ simbolic prin botez; o înmormântare într-un mormânt de
apæ øi o înviere din aceastæ apæ pentru o viaﬂæ nouæ. Prin aceasta, noul
botezat devenea creøtin øi membru al bisericii creøtine.
Biserica imperialæ a lui Constantin a reluat totuøi ritualuri
necredincioase øi o mulﬂime de acte magice øi de superstiﬂii într-o
învæﬂæturæ total nouæ a botezului. În culturile misterioase elenistice øi în
cel al lui Mitra din Imperiul Roman, se cunoøtea un botez care spæla
pæcatul, prin apæ. O sfinﬂire misterioasæ øi o purificare au fost obﬂinute
prin apa curgætoare care era consideratæ ca fiind umplutæ cu o forﬂæ
divinæ øi cu o putere vindecætoare. Da, divinitatea însæøi, unul din
numeroøii idoli, era activæ în apæ. În botez intrau în acﬂiune o conjuraﬂie
satanicæ øi exorcism; era o acﬂiune în întregime magicæ. Aceeaøi magie
øi aceeaøi superstiﬂie au fost acum transferate asupra botezului creøtin.
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“Cu titlul de exemplu - nu citez decât cærﬂi ale teologilor catolici
care au primit acordul Bisericii pentru tipærire - faptul cæ se suflæ
asupra celui botezat este un semn de apærare øi de aversiune prin
care se încearcæ sæ se înlæture o fiinﬂæ supærætoare. El simbolizeazæ
expulzarea diavolului, prin efectul imediat al botezului. Dupæ
aceea preotul face o cruce pe fruntea øi pe pieptul neofitului øi îi
pune mâna pe cap. În acest fel, el va fi atras de învæﬂætura
Mântuitorului, de înﬂelepciunea crucii øi astfel va putea fi eliberat
de pæcat. Iatæ de ce se pune celui botezat puﬂinæ sare binecuvântatæ
în guræ, însoﬂitæ de o anumitæ rugæciune. Se porneøte altæ acﬂiune
de alungare a demonilor øi fæcând semnul crucii, urmeazæ un al
doilea exorcism, la sfârøitul cæruia se face un alt semn al crucii
pe fruntea celui botezat, care îi va servi drept pazæ øi protecﬂie
contra puterii celui alungat. Se insistæ pe faptul cæ acest exorcism
‘nu este numai o expresie sau un simbol al efectelor botezului, cæ
nu este o iluzie, ci cæ el posedæ prin el însuøi un efect spiritual’.
În a doua parte a ritualului botezului se înlænﬂuie un al treilea
exorcism, de aceastæ datæ pronunﬂat cu cuvinte semnificând cæ
împæræﬂia întunericului nu va putea sæ domine niciodatæ pe cel
botezat, dupæ care preotul îøi pune saliva pe degetul cel mare øi
atinge mai întâi urechile celui botezat, dupæ aceea nasul, ca sæ
arate cæ simﬂurile sale interioare øi exterioare sunt de acum
deschise pentru Cuvântul Lui Dumnezeu øi cæ aceasta constituie
cea mai mare plæcere a sa… Aici persistæ acea credinﬂæ popularæ
secularæ, ræspânditæ în Orient øi la care Tacit øi Plinius fac adeseori
referire, privind puterea vindecætoare øi salvatoare a lichidului
salivei. Aceastæ salivæ trebuia sæ fie eficace împotriva muøcæturilor
de øarpe, epilepsiei, paraliziei øi contra vræjitoarelor… Pentru a
alunga obiceiul pægân, Biserica a reluat ungerea cu salivæ în
exorcismul botezului creøtin øi i-a dat un alt sens mai profund øi
mai sfânt. Ceea ce odinioaræ era doar superstiﬂie, a devenit
credinﬂæ, ceea ce era superficial a devenit profund øi practicæ
pægânæ salvatoare.”170
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Dupæ învæﬂætura Bisericii Imperiale, sugarul se næøtea din nou, eliberat
de puterea Satanaei; el devenea un discipol al lui Hristos øi toate acestea
færæ sæ le înﬂeleagæ, færæ participarea activæ, færæ consimﬂæmânt sau
voluntar. Era un simplu act magic, o vaccinare oralæ, dupæ cum se
exprima Karl Barth. Pânæ la începutul Evului Mediu nu se botezau decât
adulﬂii; botezarea copiilor s-a impus numai începând cu secolul al VI-lea.
Conciliul de la Trent a declarat cæ botezul este obligatoriu pentru toﬂi
copiii. Creøtinii care respinseseræ botezul copiilor ca fiind nebiblic øi
necreøtin au fost persecutaﬂi, întemniﬂaﬂi, torturaﬂi, mutilaﬂi øi executaﬂi
cu miile. Preotul Ioachim Kahl critica “automatismul orb al ritualului
botezului copiilor ca pe o creøtinare forﬂatæ”, ca pe o infracﬂiune la dreptul
fundamental al copilului la libertate religioasæ øi îl declara
anticonstituﬂional în Germania. El s-a referit la articolul 4, paragraful
care stipuleazæ cæ: “libertatea credinﬂei, a conøtiinﬂei, libertatea religioasæ
øi apartenenﬂa ideologicæ sunt inviolabile”. În plus nimeni nu poate fi
forﬂat sæ participe la acte religioase sau la festivitæﬂi ale Bisericii, nici sæ
participe la practici religioase, nici sæ fie constrâns sæ facæ juræminte
religioase. 171
Botezul este o infracﬂiune împotriva articolului 2, paragraful 1 al
constituﬂiei, privind dreptul copilului la libera dezvoltare a personalitæﬂii
sale. Prin stropirea magicæ a noului næscut, copilul este forﬂat sæ aparﬂinæ
unei biserici, sæ plæteascæ mai târziu impozite eclesiastice øi sæ participe
la ritualurile sale. Mica fiinﬂæ færæ apærare este violatæ religios øi devine
membru constrâns al unei biserici organizate.
Este un act de violenﬂæ diametral opus libertæﬂii, dragostei, respectului
personalitæﬂii sale øi demnitæﬂii pe care Hristos le aratæ fiecærui om. În
zilele noastre, prin acest act obligatoriu, puterea de stat a împæratului
roman este aplicatæ împotriva lui Hristos.
5. NEPRIHÆNIREA PRIN FAPTE BUNE
În toate religiile necreøtine, omul poate obﬂine aprobarea divinitæﬂilor,
în special prin fapte bune. În Egipt, de exemplu, în aøa zisele cærﬂi ale
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morﬂilor se gæsesc rugæciuni care reliefeazæ faptele bune ale celui care
se roagæ. O rugæciune exprimæ acest lucru astfel:
“O, soare, zeul nostru cel mai mare! O, voi, toﬂi zeii care aﬂi dat
viaﬂæ oamenilor, acceptaﬂi-mæ øi procuraﬂi-mi un loc printre zeii
cei veønici! În timpul vieﬂii mele i-am adorat conøtiincios pe zei
øi m-am rugat lor dupæ cum m-a învæﬂat Tatæl meu. Mi-am onorat
întotdeauna pærinﬂii care mi-au dat acest corp. Nu am ucis, nu am
înøelat, nici nu am rænit pe nimeni!”
De la Nimrod, la caldeeni, perøi, greci, romani, în China, în India øi
în toate ﬂærile lumii domneøte aceastæ concepﬂie; în faﬂa lui Dumnezeu
sau în faﬂa zeilor, suntem neprihæniﬂi prin faptele bune. Din timpul lui
Constantin aceastæ idee se exprimæ puternic prin cultul lui Mythra. Nu
e de mirare cæ aceasta a devenit centrul religiei romane, în consecinﬂæ
un creøtinism ræu înﬂeles. Evanghelia este singura religie din lume care
descoperæ marea dragoste a Creatorului øi Mântuitorului nostru care
preferæ mai degrabæ sæ se dea pe sine jertfæ decât sæ-l piardæ pe omul
iubit.
Prin moartea Sa substitutivæ, consimﬂitæ prin dragoste, El ia asupra
Sa pæcatele noastre øi pune în dreptul nostru neprihænirea Sa perfectæ,
suficientæ øi valabilæ pentru toﬂi. Acest proces al planului de mântuire
este o acﬂiune creatoare a lui Dumnezeu øi independentæ de toate faptele
bune pe care noi le-am putea sævârøi. Acela care gândeøte cæ poate fi
neprihænit prin faptele bune pe care noi le-am putea sævârøi, respinge
oferta neprihænirii prin credinﬂa în lucrarea lui Dumnezeu de mântuire
øi trece pe lângæ aceasta. A dori sæ devii neprihænit prin fapte bune este
o mare greøealæ øi o mare amægire în istoria omenirii øi din partea Satanei.
Øi totuøi Conciliul de la Trent (1543-63) blesteamæ pe toﬂi cei care învaﬂæ
cæ omul este neprihænit prin meritele lui Hristos. Cu toate acestea, faptele
bune sunt o consecinﬂæ fireascæ a darului primit liber øi færæ merit al
neprihænirii lui Hristos; ele sunt un semn de dragoste øi recunoøtinﬂæ, nu
pentru a fi neprihæniﬂi, ci pentru cæ am fost fæcuﬂi neprihæniﬂi.
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6. PURGATORIUL ØI RUGÆCIUNEA PENTRU CEI MORﬁI
Filosoful grec Platon învaﬂæ cæ, în cele din urmæ, toﬂi oamenii vor fi
eliberaﬂi de pæcatele lor, dar, mai înaintede aceasta, dupæ moartea lor, ei
vor trebui sæ treacæ printr-un loc subteran de judecatæ, pentru a-øi ispæøi
pæcatele prin suferinﬂe. În Roma pægânæ, Virgiliu descrie pedepsele din
purgatoriu, locul de purificare dupæ moarte. În Egipt, purificarea omului
într-un purgatoriu depindea de competenﬂa preoﬂilor. Prin rugæciunile
preoﬂilor, oamenii puteau fi eliberaﬂi de suferinﬂele lor dar, pentru aceasta
rudele defunctului trebuiau sæ dea sume mari de bani. Ceremoniile la
care se referæ aceasta se regæsesc mai târziu în Biserica statului roman..
Messele pentru sufletele din purgatoriu devin cea mai mare sursæ de
venituri pe care lumea a cunoscut-o vreodatæ.
Purgatoriul este de origine pur pægânæ; nici Hristos, nici apostolii,
nici Sfânta Scripturæ nu fac mæcar aluzie la el. Biserica numea aceastæ
învæﬂæturæ îngrozitoare “ignis purgatorium”, un foc adeværat øi real în
care sufletele morﬂilor trebuiau sæ suporte suferinﬂe teribile pentru a-øi
ispæøi pæcatele. Suferinﬂele puteau fi scurtate prin rugæciuni, pomeni,
messe øi indulgenﬂe oferite de cei vii. Numai începând cu Conciliul de
la Florenﬂa din 1439, aceastæ oribilæ concepﬂie a devenit o doctrinæ
infailibilæ a Bisericii.
7. EXTREMA UNGERE
Dupæ cum raporteazæ Herodot, caldeenii îl adorau pe Bel-Schemion,
zeul soarelui øi al uleiului. Din acest motiv regele babilonian Belus a
fost scældat în ulei, în mormântul sæu. La Roma, statuia goalæ pe
dinæuntru a zeului Saturn, a fost umplutæ cu ulei. Închinætorii purtau o
ramuræ de mæslin, ca sæ fie recunoscuﬂi drept copii ai untdelemnului sau
drept unøi. Închinætorii aflaﬂi aproape de moarte primeau o ungere
deosebitæ atunci când erau confruntaﬂi cu misterul misterelor, înainte
de a intra în lumea invizibilæ øi eternæ. Acest ritual pægân a devenit în
cele din urmæ, extrema ungere a muribunzilor în Bisericæ, devenitæ prin
Constantin, imperialæ.172
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8. APA BINECUVÂNTATÆ
Sfântul Iustin, cu siguranﬂæ cel mai important dintre apologeﬂii
secolului al II-lea, face referiri la rolul apei în cult. El raporteazæ astfel
despre stropirea pægânilor, despre scufundarea lor completæ la intrarea
sanctuarelor. Numeroase locuri de cult antice posedau bazine cu apæ
binecuvântatæ. În acest scop, templele lui Isis posedau chiar bazine care
ofereau aceastæ apæ automat; preoﬂii lor foloseau agheasmatarele, ca øi
catolicii de astæzi. Ca øi pægânii, creøtinii øi-au instalat recipiente cu apæ
în bisericile lor øi îøi spælau mâinile înainte de a intra în ele.173
Dupæ cum scrie preotul Hislop, pærintele Newman recunoaøte el
însuøi în ceea ce priveøte apa binecuvântatæ øi multe alte ritualuri,
cæ acestea sunt exact instrumentele øi accesoriile pentru venerarea
demonilor øi cæ ele sunt de origine pægânæ, dar au fost sfinﬂite prin
adoptarea lor în bisericæ.
“Avem dovezi cæ forﬂa purificatoare a apei, care potrivit concepﬂiei
pægâne are chiar puterea de a purifica vinovæﬂia øi de a produce o
nouæ naøtere a sufletului, îøi are originea în zeul mijlocitor, zeul
soarelui øi zeul focului.”174
Când se botezau copiii în biserica lui Constantin øi chiar øi astæzi
încæ, noul næscut era stropit cu apæ binecuvântatæ, ceea ce trebuia nu
numai sæ alunge demonii, dar avea øi puterea naøterii din nou, exact
dupæ exemplul pægân. Hristos învaﬂæ totuøi în Ioan 3 cæ naøterea din
nou este fæcutæ prin Duhul Sfânt øi cæ scufundarea în apæ, botezul, nu
este decât semnul exterior al noii naøteri sævârøitæ de Dumnezeu.
A recunoaøte pæcatul, a-l regreta, a se pocæi, rugæciunea cætre Hristos
øi încrederea în iertarea Sa, siguranﬂa iertærii øi convingerea cæ
neprihænirea puræ a lui Hristos este acordatæ pæcætosului astfel încât el
se gæseøte în faﬂa Lui Dumnezeu asemeni lui Hristos, toate acestea sunt
lucrarea Duhului Sfânt în omul care a auzit øi a înﬂeles Evanghelia.
Numai un adult este capabil de aceasta, nu un sugar. Un botez magic
sau o stropire magicæ cu apæ este o concepﬂie pægânæ, exclusæ de
Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru cæ stropirea noului næscut nu poate
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sæ înlocuiascæ naøterea din nou, rezultæ cæ marea masæ a creøtinilor este
compusæ în realitate din neconvertiﬂi, ceea ce ne øi demonstreazæ viaﬂa
religioasæ de fiecare zi. Acesta este øi rodul amestecului religios funest
din vremea împæratului Constantin.
9. RELICVELE
Acestea sunt resturi, mai mari sau mai mici din corpurile aøa-ziøilor
sfinﬂi sau obiecte care au fost în contact cu ei. În Grecia, înainte de
Hristos, domnea superstiﬂia cæ aceste resturi de cadavre sau aceste obiecte
aveau o virtute miraculoasæ øi puteau sæ vindece bolile, dupæ cum
relateazæ explicit scriitorul Pausanias. Se considera cæ omoplatul lui
Pelops putea sæ vindece ciuma, la fel ca øi oasele lui Hector din Troia,
care erau pæstrate øi venerate în templul din Teba. Numeroase alte oase
de eroi celebri erau venerate în epoca grecilor øi erau povestite întâmplæri
miraculoase despre ele. Relicvele lui Buddha au fost, de asemenea,
considerate drept sfinte øi venerate. Este cunoscutæ sfânta manta a lui
Buddha. Ea îøi gæseøte echivalentul în mantaua sfântæ din Trier (Treviri)
øi în Sfântul giulgiu din Torino (Trieste). Potrivit lui Hislop, Biserica
romanæ se poate læuda cæ este în posesia a 20 de exemplare ale Sfântului
giulgiu al lui Hristos, ca øi a opt braﬂe ale Sfântului Matei øi a douæ
capete ale Sfântului Petru. Oasele lui Buddha au fost împærﬂite øi venerate
de întreaga lume, exact ca øi oasele lui Osiris în Egipt, sau cele ale lui
Jupiter în Grecia øi în Imperiul Roman. Mitologia popoarelor din Orientul
apropiat este plinæ de povestiri miraculoase cu relicvele zeilor, ale
sfinﬂilor øi ale eroilor. Locurile în care oasele lui Osiris fuseseræ îngropate
erau considerate în mod deosebit drept sfinte øi erau vizitate cu
regularitate de mii de pelerini.
Herodot mærturiseøte cæ anual 700.000 de pelerini se duceau la
Bubastis øi dupæ aceea beau vin mai mult ca niciodatæ. Diodor scria cæ
mormântul lui Osiris din Egipt a fost venerat de preoﬂii din tot Egiptul.
Dupæ moartea persanului Zoroastru, care øi-ar fi sacrificat viaﬂa pentru
oameni, osemintele sale au fost venerate cæci destinul popoarelor øi al
regatelor depindea de venerarea acestui fals Mesia.
Ovidiu descrie mormântul lui Ninus ca având aceleaøi puteri
miraculoase cu ale superstiﬂiei pægâne de mai sus.
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Împæratul Austriei, Franz Joseph, a obﬂinut drept cadou de la papa
un dinte al Sfântului Petru ca o dovadæ de bunævoinﬂæ deosebitæ.175
“În corpurile sfinﬂilor stæ o anumitæ forﬂæ. Toﬂi cei care intræ în
contact cu osemintele unui sfânt martir obﬂin o revelaﬂie sfinﬂitoare
deosebitæ, datoratæ harului inerent al acestor corpuri”. Ciril din
Ierusalim este de aceastæ pærere (Catech, Ad illum 18,16) øi nu a
fost niciodatæ contrazis de Bisericæ; dimpotrivæ, a fost confirmat
de afirmaﬂia cæ nici un altar nu ar trebui sæ fie târnosit færæ relicve.
Conciliul de la Tridente îi condamna pe cei care se opuneau
venerærii relicvelor øi a hotærât: “Sfintele corpuri ale sfinﬂilor
martiri øi ale altora vii cu Hristos… trebuie sæ fie venerate de
credincioøi, cæci prin ele oamenii primesc numeroase
binecuvântæri din partea lui Dumnezeu.”176
Profesorul catolic de Rosa scrie cæ din secolul al X-lea, Biserica
Romei a vândut pelerinilor pærﬂi mai mult sau mai puﬂin importante din
cadavre, contra unor sume importante de bani. Catacombele cu atâtea
schelete au format un fel de Eldorado papal astfel încât Biserica a
dobândit bogæﬂii imense prin vinderea lor.
10. PROCESIUNILE
Herodot relateazæ procesiunile Ecubei øi ale femeilor din Troia în
direcﬂia templului Minervei, de pe Acropole. Profetul Isaia scrie în
capitolul 46:6-7 despre chipurile zeilor babilonieni purtate pe umeri. În
oraøul Babilon, de anul nou un chip al zeului Baal era purtat cu
solemnitate prin poarta Iøtar, pe aøa zisul drum al procesiunii, pânæ la
templul Isagila. Procesiunile zeilor sunt reprezentate pe sculpturile de
la Ninive. În Egipt statuia celui mai mare zeu era purtatæ pe umeri, ca øi
regii øi chipurile stræmoøilor lor. Zeii Juno, Jupiter, Apolo, Zeus øi mulﬂi
alﬂii au fost veneraﬂi în acelaøi fel prin mari procesiuni în Etiopia, în
Grecia øi la Roma. Astfel nu este de mirare cæ acest tip de idolatrie øi-a
fæcut intrarea în biserica creøtinæ a împæratului roman Constantin øi a
devenit o tradiﬂie bine stabilitæ.
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În cursul særbætorilor zeilor pægâni, statuile zeilor erau îmbræcate cu
haine preﬂioase de festivitate. Piatra de la Rosetta, foarte cunoscutæ,
menﬂioneazæ în hieroglifele sale schimbarea îmbræcæmintei statuilor
zeilor în templul din Memphis. În Grecia de asemenea, îmbræcarea zeilor
era o ceremonie solemnæ. În misterele Eleusine, hainele zeilor erau
considerate sacre øi li se atribuia o putere superioaræ pentru eliberarea
de ræu, asociindu-se amulete øi pietre. Gæsim aceleaøi ceremonii în
numeroase alte religii ale antichitæﬂii. Mai ales încoronarea statuii unui
zeu juca un rol foarte important.
Bacchus a fost primul zeu care a purtat coroanæ. Coroana lui Osiris
în Egipt era triplæ, o tiaræ în formæ de frunzæ de trifoi. Aceastæ formæ a
fost cunoscutæ de asemenea la perøi, ca øi la greci øi la romani. Astfel, în
biserica împæratului Constantin, episcopul de Roma a fost pus în posesia
unei triple coroane, tiara, pentru a face cunoscut cæ el este stæpânul
bisericii mondiale, al împæraﬂilor øi al morﬂilor. În bazilica Sfântul Petru
din Roma, statuia lui Petru poartæ în ziua særbætoririi sale o coroanæ
triplæ din aur øi o pelerinæ brodatæ cu aur. În timpul rugæciunilor øi
procesiunilor solemne rozariul nu trece neobservat. Acesta nu este o
invenﬂie a papilor, ci îøi gæseøte originea în cultele pægâne, unde mai
este încæ øi astæzi folosit.
11. CONFESIUNI ØI INDULGENﬁE
Budismul cunoøtea deja confesiunea cæreia i se atribuia o putere
de purificare… Confesiunea exista deja în Jainism, în cultul
Anaite, în misterele Cabire din Samotrace øi în cultul lui Isis.
Sub ameninﬂarea preoﬂilor, pæcætoøii pocæiﬂi se aruncau pe
pardoseala templului øi se izbeau cu capul de uøa sfântæ,
implorându-i prin særutæri pe cei færæ pæcat øi fæcând pelerinaje.
În anumite culturi mistice, se mærturiseau greøelile preotului,
vicarului divinitæﬂii, pentru a fi astfel eliberat de consecinﬂele
pæcatului… la Isis penitenﬂii stæteau pe vine în faﬂa altarului zeiﬂei,
în timp ce preoﬂii spuneau cu o voce ameninﬂætoare: “nelegiuiﬂii
sæ ia seama øi sæ-øi recunoascæ greøelile!”
Da, în aceastæ religie se gæseøte chiar øi o indulgenﬂæ contra
apostaziei, existæ deja o practicæ completæ a indulgenﬂelor, ca øi
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în catolicism mai târziu. În ceea ce priveøte catolicismul, suntem
obligaﬂi sæ admitem cæ Sfintele Scripturi nu exprimæ explicit
necesitatea unei asemenea confesiuni a pæcatelor øi nu oferæ nici
o mærturie în favoarea unui sacrament al confesiunii; “peste tot
existæ îndoialæ când este vorba de confesiune sacramentalæ”…
Mærturisim cæ nu se gæseøte o menﬂiune explicitæ despre
confesiune în cuvintele care ne-au fost transmise de Isus astfel,
toﬂi reformatorii au contestat instituﬂia confesiunii.177
12. PURGATORIUL
Purgatoriul nu are temei nici în Biblie, nici în logicæ. Fundamentul
sæu se gæseøte în læcomia papei. Un englez, Simon Fisch, o pune
în evidenﬂæ în mod surprinzætor în 1529 în “A supplicacyon for
the Beggars”: “Biblia nu spune un cuvânt despre toate acestea; în
plus, dacæ papa cu indulgenﬂele pe care le vinde poate sæ elibereze
un singur suflet din purgatoriu, atunci el le poate elibera færæ bani;
dacæ poate elibera un suflet poate elibera cu miile øi astfel poate
suprima purgatoriul; dacæ le lasæ în aceastæ temniﬂæ a suferinﬂei
pânæ ce oamenii îi dau bani, el este un tiran crud øi færæ milæ.”178
“Øi dacæ la începutul secolului al VI-lea, legatul papei acorda o
sutæ de zile de indulgenﬂe pentru fiecare relicvæ din bisericæ
aparﬂinând castelului de Wittenberg (øi dupæ cum se øtie ele se
gæseau cu miile), papa Leon a transformat cu uøurinﬂæ aceste o
sutæ de zile în o sutæ de ani, pentru fiecare pærticicæ de relicvæ.
Astfel era deschisæ calea cætre dezvoltarea inflaﬂionistæ a acestui
fenomen. Iertarea devenea tot mai importantæ. De la o indulgenﬂæ
de câteva zile, se ajungea - prin documente adeværate sau false pânæ la 1000, 12.000, 48.000 chiar øi 100.000, 158.790, 186.093,
186.162 de ani; într-o carte englezeascæ de rugæciuni se gæseøte
chiar o indulgenﬂæ de un milion de ani.179
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13. CULTUL MARIEI
“Mare este Diana Efesenilor”au strigat locuitorii din Efes timp de
douæ ore în marele amfiteatru cu mai mult de 50.000 de locuri, mâniaﬂi
pe apostolul Pavel pentru cæ predicase contra zeiﬂei Diana. (Faptele
Apostolilor 19). Autorul a vizitat acest loc øi a fost impresionat de
mærimea acestui teatru. La numai un kilometru de acolo se ridicæ una
din cele øapte minuni ale lumii din acea epocæ: mæreﬂul templu al zeiﬂei
fecunditæﬂii, Diana. Astæzi nu au mai ræmas din el decât câteva coloane.
Aceastæ zeiﬂæ a procreærii era veneratæ deja în China øi în Tibet, dar
titlurile cele mai înalte i s-au dat în Babilon. Ea era numitæ “regina
cerului” dupæ cum semnaleazæ Ieremia în capitolul 44, versetele 17, 18,
19, øi 25. În Egipt era zeiﬂa Hathor “casa lui Dumnezeu” în ea locuia
“plinætatea lui Dumnezeu”. Ea este mama fecioaræ, a cærei imagine se
afla reprodusæ în numeroase temple.
“Eu sunt tot ceea ce era, ce este øi ce va fi. Nici un muritor nu mi-a
ridicat voalul. Rodul pe care l-am adus pe lume este soarele.”
În Grecia ea purta numele de Hestia, iar la romani ea se numea Vesta.
Sub numele de “mamæ a zeilor” ea era în Babilon regina zeilor øi a fost
veneratæ de perøi, de sirieni øi de toﬂi regii Europei øi Asiei. Tacit
mærturiseøte cæ a fost adoratæ øi în centrul Germaniei. Când Cezar a
ocupat Marea Britanie a întâlnit acolo pe druizi, preoﬂi ai acestei zeiﬂe.
Herodot a constatat cæ aceastæ reginæ a cerului era cea mai mare divinitate
øi de asemenea cea mai onoratæ în Egipt.
În timpul cezaro-papismului, când împæraﬂii romani domneau asupra
Bisericii, s-a convocat un conciliu la Efes în anul 431, în oraøul care era
centrul venerærii Dianei, mama lui Dumnezeu. În locul Dianei a fost
declaratæ Maria drept “mamæ a lui Dumnezeu”, cu scopul de a-i câøtiga
de partea bisericii pe toﬂi închinætorii Dianei. Astfel a luat loc în
închinarea religioasæ a credincioøilor, alæturi de Tatæl øi de Fiul.
Mohamed fæcea aluzie la aceastæ imagine falsæ a trinitæﬂii, când øi-a
scris Coranul øi când a luat poziﬂie împotriva creøtinismului. Pornind de
la Efes, cultul Mariei s-a ræspândit în toate ﬂærile, cæci era suficient sæ i
se dea vechii mame pægâne a lui Dumnezeu noul nume de Maria.
Astfel, Maria l-a înlocuit pe Hristos în numeroase privinﬂe øi a primit
mai multæ închinare decât El. Astæzi træim într-o eræ marianicæ, în care
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lumea întreagæ a fost consacratæ Mariei de cætre papa Ioan Paul al II-lea.
În biserica catolicæ, mulﬂi sunt dezamægiﬂi de o asemenea evoluﬂie pe
care Hristos nici nu a voit-o, nici nu a predicat-o.
“În nimeni altul nu este mântuire, cæci nu este sub cer alt nume dat
oamenilor, în care trebuie sæ fim mântuiﬂi” a predicat Petru plin cu Duh
Sfânt, de Rusalii la Ierusalim.” (Faptele Apostolilor 4: 12).
14. INCHIZIﬁIA
Daniel ne raporteazæ cæ existau deja persecuﬂii religioase la
babilonieni. Cei trei tovaræøi ai sæi au fost condamnaﬂi sæ fie arøi de vii,
pentru cæ nu voiau sæ se închine statuii regelui Nabucadneﬂar. Dumnezeu
i-a pæzit totuøi de acest rug din cuptorul în flæcæri. Øi Daniel a fost aruncat
în groapa cu lei ca urmare a persecuﬂiei religioase, dar a fost salvat de
Dumnezeu. Suveranii antichitæﬂii îøi asociau foarte des religia cu politica,
iar disidenﬂii erau suprimaﬂi. În Imperiul roman, creøtinii au fost
persecutaﬂi øi executaﬂi din cauza credinﬂei lor. Timp de aproape trei
sute de ani au fost daﬂi morﬂii pentru cæ nu voiau sæ-l recunoascæ pe
“imperator” ca înlocuitor a lui Dumnezeu pe Pæmânt. Judecætorii romani
îi descopereau repede pe cei care îl urmau pe Hristos. Persoanele trebuiau
sæ ofere puﬂinæ tæmâie în faﬂa statuii împæratului în templu øi sæ-l
recunoascæ astfel pe împærat ca zeu. Metoda a fost numitæ INQUIRERE
- a examina, a interoga. Cuvântul englez “inquire” înseamnæ tot a
interoga, a chestiona, a obﬂine informaﬂii. Substantivul INCHIZIﬁIE
înseamnæ, deci, acﬂiunea de a interoga un suspect despre ceea ce gândeøte
sau despre ceea ce a fæcut. O bænuialæ sau un denunﬂ erau suficiente
pentru a trimite victima la tribunalul Inchiziﬂiei. În majoritatea cazurilor,
nu exista o confruntare cu acuzatorul sau un sistem de apærare. Ereticii,
“Ketzer” în germanæ, care vine de la cuvântul “katharsis” purificare, catarii
erau cei puri, nu mai aveau nici un drept øi erau asimilaﬂi cu trædætorii
naﬂiunii. Niciodatæ în istorie un eretic nu a fost graﬂiat sau achitat. Mijlocul
cel mai sever al interogatoriului, tortura, trebuia sæ scoatæ la lumina zilei
adeværul. Totul îi era permis Inchiziﬂiei Evului Mediu.
Inchizitorii Dominicani erau numiﬂi de papæ øi în consecinﬂæ nu
erau supuøi nimænui altcuiva decât lui Dumnezeu øi sanctitæﬂii
sale, papa. Ei îøi desfæøurau activitatea în afara drepturilor
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episcopilor øi în afara legilor civile. În Statul Bisericæ, ei erau
propria lege, îndeplineau funcﬂia de avocaﬂi, generali øi de
judecætori. Principiul lor era:
“Este mai bine sæ moaræ o sutæ de nevinovaﬂi, decât sæ scape un
singur eretic. Ei acﬂionau arbitrar øi într-un secret absolut. Orice
persoanæ prezentæ în timpul unui interogatoriu - victima, secretar,
cælæu - care nu pæstra tæcerea, risca excomunicarea pe care numai
papa putea sæ o ridice. Asemenea papei, inchizitorii nu comiteau
nici o eroare, nici o nedreptate. Din ordinul papei, le era categoric
interzis sæ se înduioøeze de soarta victimelor. Când era vorba de
o erezie, mila era consideratæ ca necreøtinæ. Erau asiguraﬂi cæ dacæ
din greøealæ ar fi mers prea departe, sanctitatea sa îøi lua asupra
sa fiecare greøealæ. Ca øi naziøtii din secolul al XX-lea, ei puteau
tortura øi ucide cu conøtiinﬂa împæcatæ pentru cæ superiorul lor în acest caz - papa - îi asigura cæ victimele erau niøte duømani
jegoøi, murdari, periculoøi øi contagioøi care trebuiau stârpiﬂi cu
orice preﬂ øi prin orice mijloace. Tortura a fost folositæ din plin.
Acest tribunal îi condamnæ chiar øi pe morﬂi. Al VI-lea conciliu
general din anul 680 declarase cæ Biserica putea sæ excomunice
pe eretici, vii sau morﬂi. Dupæ cum øtim, papa Formose fusese
exhumat øi excomunicat de douæ ori. Aceasta a devenit o modæ.
Inchizitorii au exhumat cadavre pentru a le aduce în faﬂa
tribunalului.. Aceastæ practicæ permitea inchizitorului sæ intre în
posesia moøtenirii morﬂilor. Dacæ un cadavru era declarat vinovat,
bunurile sale anterioare erau confiscate. Persoanele aparﬂinætoare
îøi pierdeau astfel moøtenirea.
Dupæ condamnarea postumæ a tatælui sæu, un fiu catolic færæ nici
o vinæ se trezea nu numai færæ bunurile sale, ci øi færæ drepturi
civile. Avea noroc sæ-øi pæstreze viaﬂa numai printr-un ordin papal
de graﬂiere. Inchizitorii erau plætiﬂi din valoarea bunurilor
confiscate. Din aceastæ cauzæ, cei bogaﬂi se temeau øi mai mult
decât cei særaci. Existau mai multe metode de a împærﬂi prada;
dupæ ce erau plætiﬂi secretarul øi cælæul, jumætate din ce ræmânea
mergea în vistieria papei øi cealaltæ jumætate revenea inchizitorilor.
Câﬂiva papi, ca Nicolae al III-lea (1277-1280) au adunat în acest
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fel o avere. Declaraﬂiile papilor din aceastæ perioadæ au creat acest
climat de opresiune. El a început cu declaraﬂia papei Grigore al
VII-lea: “papa nu poate comite nici o greøealæ”. Pascal al II-lea
(1099-1118) cita o scrisoare falsificatæ a Sfântului Ambrozie øi
adæuga: “cel care nu este de acord cu scaunul apostolic, este færæ
îndoialæ un eretic”. Papa Lucius al III-lea (1181-1185) a hotærât
cæ toate neînﬂelegerile dintre catolici sunt pæcate grave, cæci ele
renegau autoritatea papalæ care se afla la baza oricærui sistem.
Papa Inocenﬂiu al III-lea (1198-1216) spunea ca cel care ia
cuvântul lui Isus literal øi care îøi limiteazæ ræspunsurile la “da”
sau la “nu”, este un eretic øi meritæ moartea. Punctul culminant
este atins de declaraﬂia lui papa Inocenﬂiu al IV-lea care a spus
despre el însuøi cæ este “praesentia corporalis Christi”, prezenﬂa
în corp a lui Hristos, adicæ o formæ de transsubstanﬂiere prin
numirea sa ca papæ. Cel care nu-l respectæ pe papa, nici decretele
sale, era deci un eretic. Ca sæ nu fie mai prejos, papa Bonifaciu al
optulea (1294-1303) a definit astfel învæﬂætura catolicæ: “orice
om trebuie sæ facæ ceea ce îi ordonæ papa”…
Ultima abatere de la justiﬂie era sæ ai gânduri eretice. Pentru
Inchiziﬂie, ortodoxia nu era numai un limbaj øi o practicæ religioasæ
corectæ (adicæ papalæ) ci øi sæ ai gânduri conforme cu ceea ce
dorea papa. Când un prizonier demonstra sub torturæ cæ nu spusese
øi nu fæcuse nimic eretic, el putea totuøi sæ fie pedepsit pentru
gândurile sale cele mai adânci, pentru îndoielile øi pentru ispitele
sale.”180
Istoria milenaræ a bisericii a costat viaﬂa a cincizeci pânæ la o sutæ de
milioane de victime. Povestirile care se referæ la aceasta sunt uneori
atât de crude, încât pana se împotriveøte sæ scrie. Nu poﬂi scrie decât cu
sânge øi cu lacrimi. Judecata istoricilor asupra Inchiziﬂiei este zdrobitoare.
“Lord Acton, un catolic, afirma cæ nu era altceva decât un asasinat
religios…. principiul Inchiziﬂiei era ucigaø.”
În ceea ce-i priveøte pe papi, ei nu erau numai ucigaøi în stil mare,
ci mai mult, omorul era stabilit ca bazæ juridicæ a Bisericii creøtine
180
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øi ca o condiﬂie prealabilæ a mântuirii sufletului. Chiar dupæ cel
de-al II-lea ræzboi mondial, G. G. Coulton putea spune despre
Inchiziﬂie cæ era responsabilæ de actele barbare cele mai ræspândite
øi cele mai abjecte care ne sunt raportate în toatæ istoria lumii
civilizate. Suferinﬂele îndurate de creøtini din partea împæraﬂilor
romani, fac ca nimic sæ nu egaleze, prin amploare sau duratæ,
ræutatea sistematicæ a Inchiziﬂiei.”181
La vederea acestor fapte istorice, nimeni nu se va mira de declaraﬂiile
lui Martin Luther care a væzut în papalitate împlinirea profeﬂiei biblice
despre antichrist descrisæ în Daniel 7 øi Apocalipsa 13. Nu este o judecatæ
omeneascæ a omului Luther, ci o judecatæ a lui Dumnezeu, aøa cum
reiese din Sfintele Scripturi. Hristos prezisese: “…ba încæ, va veni
vremea când, oricine væ va ucide, sæ creadæ cæ aduce o slujbæ lui
Dumnezeu. Øi se vor purta astfel cu voi, pentru cæ n-au cunoscut nici pe
Tatæl, nici pe Mine. V-am spus aceste lucruri, pentru ca, atunci când le
va veni ceasul sæ se împlineascæ, sæ væ aduceﬂi aminte cæ vi le-am spus…”182
3. Næzuinﬂa bisericii catolice din timpul sfârøitului

Biserica catolicæ crede încæ în Hristos, cel puﬂin în profesiunea sa de
credinﬂæ. Dar temerile episcopului Graber privind infiltrarea Bisericii
cu noua teologie, reprezentând o nouæ etapæ spre religia mondialæ
unificatæ, sunt acum pe punctul de a se împlini.
Comunitatea catolicæ a progresului “Theologisches” sub conducerea
Mgr. Pr. Dr. Johann Bokmann, a editat o serie de cærﬂi în colaborare cu
numeroøi teologi, printre care aceea a reginei Hinrichs, sub titlul “Veﬂi
fi ca Dumnezeu”, care ne aratæ clar desfæøurarea actualæ cætre religia
mondialæ unificatæ.
Reevaluarea tuturor valorilor, numitæ øi schimbarea paradigmaticæ
în filozofia New Age, s-a împlinit în ultimele decenii. Ea a cuprins øi
bisericile creøtine.
“Aceastæ schimbare a valorilor este mai profundæ decât toate
revoluﬂiile precedente, cæci ea face sæ se nascæ, dupæ cum o spune
181
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M. Ferguson, un “homo novus”, omul nou, pentru care fostele
distincﬂii între bine øi ræu, adeværat øi fals, între ﬂæri, rase, religii
øi sexe nu mai sunt valabile. Acest “homo novus” este conøtient
cæ lumea nu mai formeazæ decât un sat global, în care nimic øi
nimeni nu trebuie privit izolat, cæci totul este interdependent. El
adaugæ în plus, ca o dovadæ, rezultatul unui sondaj realizat în
Anglia de postul de radio BBC:
“S-a constatat cæ tineretul de astæzi nu mai este în mæsuræ sæ
distingæ între bine øi ræu, cæ el træieøte într-un ‘no man’s land’(ﬂara
nimænui) moral, în care se contureazæ, puﬂin câte puﬂin, o eticæ
nouæ, care nu mai are decât o slabæ rezonanﬂæ cu cele zece porunci
bine cunoscute înlocuite de porunci ca: sæ nu ucizi, sæ nu urci
beat la volan, sæ nu furi, sæ-i tratezi pe ceilalﬂi ca pe tine însuﬂi, sæ
nu fii violent, sæ nu fii rasist, sæ fii receptiv la problemele mediului
înconjurætor, sæ nu iei droguri, sæ fii loial prietenilor tæi, sæ nu
comiﬂi adulter.
Poruncile: “sæ nu ai alﬂi dumnezei în afaræ de Mine”, “sæ nu-ﬂi
faci chip cioplit”, “sæ nu iei în deøert numele Domnului”, “sæ
sfinﬂeøti Sabatul” au devenit practic, færæ interes.
Schimbarea pragmaticæ propagatæ în epoca 1980, schimbarea
valorilor care devenise necesaræ, dupæ cum spunea øi M. Ferguson
øi alﬂi adepﬂi ai New Age, pentru cæ omenirea se gæsea într-o crizæ
profundæ care se întindea asupra tuturor domeniilor, s-a
împlinit”183
Aceastæ revoluﬂie, “cea mai importantæ dintre toate” nu a cuprins
numai tineretul ci ea a cuprins øi teologia creøtinæ. Dupæ cum ea devine
evidentæ în domeniul eticii, la fel se manifestæ øi pe planul religiei; omul
autohton este propriul sæu legiuitor, judecætor øi dumnezeu.
Persoana lui Hristos, moartea Sa pe cruce øi învierea Sa îøi au øi ele
locul în religia New Age. Tainele centrale ale credinﬂei creøtine ca:
întruparea, ræstignirea øi înælﬂarea iau cu totul alte semnificaﬂii. Dupæ
vederile dominicanului Mathew Fox, de exemplu, este vorba despre
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ræstignirea øi învierea pæmântului. Pæmântul însuøi, planeta noastræ, joacæ
rolul lui Hristos ræstignit.”184
Teologul catolic Karl Rahner, S.J, a ræspândit în Bisericæ ideea cæ
Hristos poate fi gæsit în toate religiile. Colegul sæu, pr. Hans Küng din
Tübingen (Germania) cu ocazia Congresului Mondial al Religiilor de
la Chicago anunﬂa programul sincretic al ethosului mondial ca bazæ a
tuturor religiilor, în vederea formærii unei biserici mondiale unificate,
sub conducerea catolicæ:
“În discursul sæu tradiﬂional ﬂinut în faﬂa pelerinilor veniﬂi din
lumea întreagæ, papa Ioan Paul al II-lea a explicat cæ uøile
paradisului sunt deschise nu numai membrilor bisericii catolice
ci øi tuturor oamenilor de bunæ credinﬂæ. Mântuirea øi speranﬂa
vieﬂii veønice, spune papa, vor fi pentru toﬂi oamenii care în timpul
vieﬂii lor terestre au fost buni faﬂæ de ceilalﬂi… Va putea sæ meargæ
la cer øi necatolicul care exercitæ o contemplare misticæ în
legæturæ cu Dumnezeu sau cu o putere care El i-o dæ, poate un
alt nume, dar care ræmâne totuøi totdeauna Dumnezeu…Øtim cæ
existæ numeroase posibilitæﬂi de a ne apropia de Dumnezeu øi
mai øtim cæ toate religiile, oricare ar fi ele, dau credincioøilor
mijloacele de a acﬂiona ca oameni de bine øi de a fi un exemplu.”185
În 1986, papa a chemat toate religiile din lume la o întâlnire de
rugæciune comunæ la Assissi, în Italia. Catolici, protestanﬂi, ortodocøi,
evrei, budiøti, hinduøi øi reprezentanﬂii tuturor marilor religii ale lumii
erau prezenﬂi. Aceastæ întâlnire de rugæciune a tuturor religiilor a fost
reînnoitæ în 1990 ca øi în 1994 øi 2002. Cu ocazia vizitei preøedintelui
Elﬂân la papa, în februarie 1998, s-a convenit øi colaborarea cu Biserica
Ortodoxæ, iar în noiembrie 2002, papa Ioan Paul al II-lea împreunæ cu
patriarhul Bisericii ortodoxe române, Teoctist, au semnat, în timpul
unei solemne ceremonii la Vatican, un acord, ca preludiu la viitoarea
reunire a ortodocøilor cu catolicii.
La Roma a fost inauguratæ prima moschee ca centru islamic pentru
dialogul inter religios în prezenﬂa øefului de stat italian, a unui prinﬂ
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saudit øi a episcopului M.L. Fitzgerald din consiliul papal. Papa Ioan
Paul al II-lea speræ cæ va întâlni pe øefii musulmani øi evrei, pentru o
conferinﬂæ la vârf pe muntele Sinai, cu religiile monoteiste.
“El este îndemnat de perspectiva istoricæ a unor legæturi apropiate
între marile religii”, spunea cardinalul Robert Etchegaray, preøedinte al
congregaﬂiei vaticane pentru dreptate øi pace.186
Religia mondialæ unificatæ va merge împreunæ cu un guvern mondial
provenit de la ONU. Aici apare R. Muller cu planul sæu de educaﬂie
globalæ a omenirii. În calitate de catolic el a fost invitat la federaﬂia
educatorilor øi librarilor catolici sæ prezinte o expunere. El a pus accentul
pe faptul cæ planul sæu este valabil pentru fiecare religie creøtinæ øi cu
mici modificæri, pentru fiecare din marile religii ale lumii:
“Catolic înseamnæ universal; acesta înseamnæ sæ fii membru al
familiei omenirii, sublinia el, referindu-se special la al II-lea
conciliu al Vaticanului. Aici religiile lumii mondiale îøi au datoria
lor, precizeazæ el. Ele învaﬂæ credinﬂa într-un viitor mai bun øi
mai liniøtit, în care domnesc legile divine sau cosmice… Catolicii
ar vorbi aici despre Dumnezeu reîncarnat sau despre Hristos care
este în noi øi prin care noi ar trebui sæ ne læsæm transformaﬂi… Ca
sæ putem duce o viaﬂæ spiritualæ bunæ, ar trebui sæ fie promovate
anumite lucruri: meditaﬂia, rugæciunea, comuniunea cu
Dumnezeu, cu Universul øi cu veønicia”187
Existæ deja o constituﬂie mondialæ iar planurile unui guvern mondial
sunt mai avansate decât s-ar crede. R. Muller este încrezætor cæ aceste
proiecte se vor realiza foarte curând. Pe muntele Sinai va avea loc o
mare særbætoare care va lega popoarele, o întâlnire ecumenicæ de la care
se aøteaptæ rusalii mondiale. Deja acum o sutæ de ani, mediumurile
spiritiste au prezis cæ religia creøtinæ va suferi o transformare interioaræ
cæ, în timpul unor rusalii mondiale, un nou spirit va pune stæpânire pe
lumea întreagæ. Aceste preziceri sunt pe cale sæ se realizeze în acest
moment.188
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Dat fiind cæ aceastæ nouæ religie mondialæ nu-l mai recunoaøte pe
Hristos ca Dumnezeu øi Domn, nici ca centru al credinﬂei øi al doctrinei
sale, toﬂi creøtinii adeværaﬂi din toate bisericile øi comunitæﬂile creøtine
vor trebui sæ se separe de o Bisericæ Mondialæ care nu mai are decât
aparenﬂæ creøtinæ. Hristos dæ profeﬂii foarte clare despre adunarea
credincioøilor sæi din toatæ lumea: este vorba de o Bisericæ a ræmæøitei
care revine la învæﬂætura primilor creøtini. Este o formæ de catolicism
reformat care diferæ de Biserica Catolicæ Romanæ întemeiatæ de împæratul
Constantin øi pe care putem sæ o numim catolicismul din timpul
sfîrøitului.
Termenul “sfârøit” aratæ cæ omenirea se gæseøte la sfârøit de cale øi
cæ revenirea lui Hristos va avea loc în curând. Termenul catolic înseamnæ
general, universal øi desemneazæ credinﬂa care-i leagæ, universal, pe toﬂi
adeværaﬂii creøtini.
Caracteristicile acestei ræmæøiﬂe de credincioøi fideli sunt numite de
Hristos în Evanghelia dupæ Ioan øi în Apocalipsa:
“Eu sunt Pæstorul cel bun. Pæstorul cel bun îøi dæ viaﬂa pentru
oi… Eu Îmi cunosc oile øi ele Mæ cunosc pe Mine. Mai am øi alte
oi, care nu sunt în staulul acesta; øi pe acelea trebuie sæ le aduc.
Ele vor asculta de glasul Meu, øi va fi o singuræ turmæ øi un
Pæstor.”189
Hristos dæ aici o profeﬂie privind turma Sa, biserica Sa. În primul
rând, El profetizeazæ cæ nu va fi decât o singuræ turmæ, o singuræ bisericæ.
Despre aceastæ turmæ El spune cæ va fi micæ: “Nu te teme, turmæ micæ;
pentru cæ Tatæl vostru væ dæ cu plæcere Împæræﬂia”. Cu siguranﬂæ cæ
turma cea mare care înglobeazæ lumea întreagæ, biserica mondialæ
unificatæ, nu va primi împæræﬂia lui Dumnezeu. Aceastæ religie mondialæ
va fi dictatorialæ øi va persecuta minoritæﬂile, ræmæøiﬂa. Totuøi Hristos
încurajeazæ ræmæøiﬂa: “Nu te teme!” 190
Din punct de vedere sociologic, în faﬂa majoritæﬂii, minoritatea care
nu se integreazæ în masa cea mare este perceputæ ca o diviziune, ca o
sectæ (un sector, o parte din ansamblu) øi ea trebuie sæ se aøtepte la
189
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restricﬂii øi dispreﬂ. În al doilea rând, Hristos prezice cæ aceastæ singuræ
turmæ unitæ, care nu este divizatæ, va avea un singur Pæstor, pe Isus
Hristos Însuøi. Pæstorul ei nu va fi un înlocuitor sau unul dintre apostoli
sau unul dintre succesorii lor, nici vreun sfânt, episcop sau profet, nici
aøa zisa Maria în virtutea numeroaselor sale apariﬂii, ci El singur va fi
Pæstorul acestei mici turme. Este vorba de un contrast evident între
ræmæøiﬂæ øi Biserica Mondialæ. Astfel este trasat drumul pentru aceia pe
care El îi numeøte oile Sale, cæci El le cunoaøte øi ei Îl cunosc; în
consecinﬂæ ele au o relaﬂie personalæ cu El øi Îl urmeazæ numai pe Hristos.
Ele nu vor urma nici turma mondialæ, nici pæstorul mondial, ci numai
pe Hristos. Toﬂi cei care acﬂioneazæ astfel vor forma o turmæ care va sta
împreunæ, sub presiunea dictaturii universale øi desprinøi de biserica
mondialæ.
În capitolul 14 al Apocalipsei, Hristos prezintæ øi alte caracteristici
ale micii turme. În acest capitol este o profeﬂie care priveøte vremea de
pe urmæ care precede venirea Sa:
“Aici este ræbdarea sfinﬂilor care pæzesc poruncile lui Dumnezeu
øi credinﬂa Lui Isus.”191
Ræbdarea este o calitate personalæ øi demonstreazæ o anumitæ
independenﬂæ faﬂæ de organizaﬂii øi o perseverenﬂæ în luptæ øi în dificultæﬂi,
cum o putem gæsi printre alﬂii, la Martin Luther. El se afla în faﬂa
împæratului øi a împæræﬂiei øi trebuia sæ acﬂioneze împotriva conøtiinﬂei
sale, declarându-øi scrierile ca fiind nule. Cu toate acestea, el s-a încrezut
cu tærie numai în Hristos øi a ræspuns: “Aici stau øi nu pot face altfel.
Domnul sæ mæ ajute! Amin!”
În Noul Testament, toﬂi credincioøii sunt numiﬂi “sfinﬂi”, ei s-au næscut
din nou în Isus Hristos øi cred cæ El i-a mântuit prin jertfa Sa pe cruce.
Ei sunt oameni care au siguranﬂa mântuirii, ca rezultat al Duhului Lui
Dumnezeu care le mærturiseøte cæ ei sunt copii ai lui Dumnezeu, dupæ
cum o exprimæ apostolul Pavel în epistola cætre Romani 8:14. Ei pæzesc
poruncile lui Dumnezeu øi nu sunt de acord cu modificarea lor de cætre
biserica lui Constantin. Ei respectæ deci poruncile, neprescurtate,
neschimbate, aøa cum le-a scris la origine Hristos pe muntele Sinai. Ei
191
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pæstreazæ credinﬂa în Isus, potrivit mærturiei Noului Testament. Este
credinﬂa bisericii catolice primare, a primilor apostoli, a Mariei øi a
comunitæﬂii primilor creøtini care au crezut în Isus. Modificarea acestei
legi de cætre biserica lui Constantin øi de cætre scolastica Evului Mediu
nu este baza credinﬂei lor, cæci ei se încred numai în Isus. Ei nu pot
adera nici la schimbarea valorilor, nici la schimbarea semnificaﬂiei
termenilor creøtini de cætre biserica mondialæ unificatæ. Ei nu aøteaptæ o
împæræﬂie a pæcii pæmânteøti instauratæ de oameni, ci întoarcerea
Domnului lor Isus Hristos în persoanæ. Ca în primele timpuri creøtine,
aceastæ ultimæ bisericæ a ræmæøiﬂei nu se va aduna în temple mari øi în
clædiri ale bisericii, ci ca în vremea apostolilor, în comunitæﬂi mici, în
case øi în locuri retrase. Va fi o bisericæ în clandestinitate; timpul
catacombelor va reveni. Dar cu cât presiunea exterioaræ a bisericii
mondiale va creøte, cu atât va creøte øi încrederea micii turme în Isus
Hristos. Astfel se va naøte o turmæ sub un singur Pæstor, aøa cum
profetizeazæ Isus.
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CAPITOLUL 7
NOUA ORDINE MONDIALÆ

Când în timpul lui Roosevelt s-a tipærit în Statele Unite ale Americii
noua bancnotæ de un dolar, pe latura stângæ a aversului apæru o piramidæ
cu anul 1776 în latinæ = MDCCLXXVI øi dedesubt inscripﬂia latinæ
“NOVUS ORDO SECLORUM” adicæ Noua Ordine Mondialæ; deasupra
piramidei, al cærei vârf îl reprezintæ un ochi omenesc, este scris:
“ANNUIT COEPTIS”, ceea ce înseamnæ “Întreprinderea noastræ este
încununatæ de succes”. Conceptul Noii Ordini Mondiale este de cea
mai înaltæ semnificaﬂie.
În 1776 a fost întemeiat ordinul secret al Iluminaﬂilor care s-a asociat
cu ordinul francmasonilor. Roosevelt, un francmason, a fæcut sæ aparæ
scopul iluminaﬂilor pe bancnota de un dolar; stabilirea Noii Ordini
Mondiale. Aceasta este posibil numai dacæ toﬂi banii din lume se gæsesc
în mâinile unui guvern mondial, ceea ce este primul scop al Noii Ordini
Mondiale, urmærit sistematic de-a lungul ultimelor douæ secole øi care
este pe cale sæ se realizeze acum: ANNUIT COEPTIS! SUCCESUL
ESTE ASIGURAT!
Papa Ioan Paul al II-lea, care joacæ rolul de director general în aceastæ
întreprindere financiaræ mondialæ a Vaticanului, a declarat cæ vrea sæ
fie în fruntea acestei noi ordini financiare mondiale care trebuie sæ se
realizeze în curând. El mai fixase øi anul 2000, anul jubileului cu a
cærui ocazie ar fi trebuit sæ se absolve toate datoriile de miliarde de
dolari pentru toate ﬂærile lumii a treia. Aceasta este posibil de realizat
numai cu o monedæ universalæ mondialæ. Revista “Ideea Spektrum”
(Nr. 26/1998) a publicat o listæ a datoriilor externe ale ﬂærilor din lumea
a treia în miliarde de dolari USA.
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ﬁÆRI

Mexic
China
Brazilia
Indonezia
Thailanda
India
Argentina
Turcia
Filipine
Malaezia
Cuba
Egipt
Algeria

MILIARDE
DE DOLARI
147,0
128,1
115,8
113,3
109,1
95,5
88,1
72,6
49,1
38,1
35,4
34,8
34,7

ﬁÆRI

MILIARDE
DE DOLARI

Pakistan
Nigeria
Peru
Columbia
Africa de Sud
Vietnam
Chile
Irak
Venezuela
Maroc
Mongolia
Arabia Sauditæ

33,1
25,3
22,8
22,3
22,3
22,0
22,0
21,9
20,7
20,1
19,5
17,7

Este evident cæ aceste ﬂæri sunt în imposibilitate de a-øi plæti datoriile.
Nici mæcar dobânzile nu pot fi plætite. Mexicul se gæsea în pragul
bancrutei øi nu putea fi salvat decât printr-un nou împrumut, credit al
Bæncii Mondiale. De asemenea se duc tratative pentru a se acorda un
nou credit Argentinei, lovitæ de o teribilæ crizæ economicæ. ﬁærile
industrializate au de asemenea datorii foarte mari øi nu pot achita
dobânzile decât prin datorii noi øi constante. SUA sunt cel mai mare
debitor din lume, cu o datorie publicæ, în 2001, de 5.807,5 miliarde de
dolari, la care trebuie plætiﬂi în fiecare an 359,5 miliarde de dolari
dobândæ, care corespund la 20,8% din cheltuielile guvernului federal.
Dacæ ele vor da faliment, toate celelalte le vor urma. Acesta este
momentul pentru care lucreazæ Iluminaﬂii de douæ secole. Ei nu vor
scuti nici o ﬂaræ de datorii, ci vor lua datoriile asupra lor, în calitate de
noi proprietari. Ministerul afacerilor externe al lor, Consiliul pentru
Relaﬂii exterioare (Council on Foreign Relations) este pregætit pentru
acest transfer de putere. Într-o noapte ne putem aøtepta la reunificarea
tuturor ﬂærilor într-un singur guvern, cu o nouæ monedæ mondialæ. Momentul
pentru aceasta va fi fixat de multimiliardari, aøa zisa “marea finanﬂæ”.
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Pe aceastæ temæ a guvernului mondial øi a Noii Ordini Mondiale,
Dr. Malachi Martin profesor la Universitatea Pontificalæ Gregorianæ
din Roma, spunea într-un interviu acordat unui post de radio canadian,
cæ papa Ioan Paul al II-lea va fi curând ministru al religiei într-un guvern
mondial viitor øi cæ el va fi chiar un patriarh.
“Da, el crede cæ el este papa destinat sæ aducæ lumii o ordine
economicæ mondialæ øi un nou guvern mondial, de gen nou, un
guvern politico religios. Vom reuøi toate acestea færæ un ræzboi ?
Da, cred cæ færæ un al III-lea ræzboi mondial - un ræzboi atomic.
Dar sângele va curge, naﬂiuni vor fi exterminate, cred… papa
Ioan Paul al II-lea crede cu tærie cæ schimbærile în istorie vor fi
introduse de cætre Dumnezeu øi Maria, mama Lui Isus. În plus, el
crede cæ acum este timpul schimbærii omenirii øi credea cæ aceasta
se va produce la sfârøitul mileniului care tocmai s-a încheiat.”192
Aceastæ “Nouæ Ordine Mondialæ” ca “Guvern Mondial” numit øi
“Stat Unificat Mondial” sau “Republica Mondialæ”, se pregæteøte de
peste douæ sute de ani în sânul ordinului secret al Iluminaﬂilor dupæ cum
spune episcopul catolic Graber de Rosenburg.193
Pare aproape imposibil, spune la acest punct episcopul Graber, dar
el lua aceste informaﬂii dintr-o serie de lucræri istorice, astfel încât nu
existæ nici o îndoialæ asupra realitæﬂii declaraﬂiilor sale. În opinia lui,
profesorul de drept eclezial catolic, Adam Weishaupt a întemeiat la 1
mai 1776 ordinul secret al Iluminaﬂilor.
Scopurile politice ale acestui ordin sunt:
1. Ræsturnarea guvernelor øi religiilor creøtinismului în mod
deosebit.
2. Declanøarea unui haos cu ajutorul revoluﬂiilor øi ræzboaielor,
pentru a prelua dupæ aceea puterea, ca sæ se construiascæ o
dominaﬂie mondialæ cu satanismul ca religie de stat obligatorie.

Informationsblatt der “Stimme der Hoffnung” Radiomission Darmstadt, Nr.5, Mai
1991
193 Graber, Dr. Bischof von Regensburg, Athanasius und die Kirche unserer Zeit.
Abensberg 1973, ediﬂia a IV-a, cap. 4.
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“Cele mai importante tendinﬂe care au rezultat din modul de
gândire al Iluminaﬂilor cu satanismul lor øi cu ura împotriva lui
Dumnezeu øi Hristos, au fost comunismul, anarhismul,
naﬂionalismul øi fascismul.”194
În spatele tuturor acestor cuvinte politice øi economice din ultimii
douæ sute de ani se aflæ conducerea secretæ a Iluminaﬂilor: revoluﬂia
francezæ, marxismul, primul øi al II-lea ræzboi mondial, crearea
Naﬂiunilor Unite øi Consiliul ecumenic al bisericilor în cooperare cu
Vaticanul - episcopul Graber povesteøte dupæ aceea, cum o contra
Bisericæ sau o nouæ bisericæ se infiltreazæ în vechea Bisericæ øi o
transformæ din interior, printr-un cortegiu de instituﬂii care va fi desemnat
ca sinarhie. Atunci catolicismul va fi transformat, ca toate celelalte religii,
printr-un sincretism universal, un amestec mondial al tuturor religiilor.
La Assissi, reprezentanﬂii tuturor bisericilor creøtine, hinduøii, budiøtii,
musulmanii, evreii øi alﬂii s-au întâlnit sub conducerea papei.
Potrivit unei informaﬂii din revista catolicæ “Weltbild”, aflæm cæ
sinodul din Asia, care cu puﬂin înainte îøi avea sediul la Vatican, a propus
Bisericii catolice sæ includæ în viaﬂa de rugæciune, forme de rugæciune
asiaticæ ca Yoga sau rugæciunea Mantra.
“Trebuie sæ amintim cæ tendinﬂele interreligioase ale lui Ioan Paul
al II-lea nu provin numai din calcule ale forﬂei politice sau
strategice, ci sunt înrædæcinate în stræfundul teologiei sale.
Johannes Dormann aducea deja dovada în 1990 în cartea sa
‘Drumul teologic al lui Ioan Paul al II-lea”… Drumul gândirii
dar øi drumul omului spre Dumnezeu (!) iese din stræfundul
interiorului omului. Credincioøii, oricærei religii îi aparﬂin, ar avea
parte de minunata realitate a transcedenﬂei spiritului omenesc.
De aceea, toﬂi omenii sunt legaﬂi cu Dumnezeu într-o mare øi
misticæ comuniune în Biserica Dumnezeului cel Viu. Dupæ
Dormann, asemenea învæﬂæturi furnizeazæ o bazæ teoreticæ
suficientæ pentru întâlniri interreligioase de rugæciune comunæ,
ca aceea din 1993 de la Assissi, în Italia”195
194
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Biserica catolicæ romanæ este pregætitæ astfel sæ ia conducerea tuturor
religiilor lumii în aceastæ ‘Bisericæ a Dumnezeului cel Viu’. Se poate
gândi cæ episcopul Graber de Regensburg aøteptase aceastæ nouæ bisericæ
ca scop al infiltrærii creøtinismului, printr-o schimbare a valorilor øi a
teologiei.
Aceastæ schimbare se constatæ øi în lumea creøtinæ necatolicæ. Biserica
protestantæ a fost deci înghiﬂitæ de cætre controreforma catolicæ, cel puﬂin
în ceea ce priveøte doctrina neprihænirii, aøa dupæ cum aceasta a fost
definitæ în declaraﬂia comunæ. În Statele Unite, protestanﬂii au încheiat
un contract cu Biserica catolicæ pentru evanghelizarea comunæ în anul
2000. În aceste strategii ale ecumenismului, banii joacæ un anumit rol:
“Managerul financiar de pe Wallstreet, John Marks Templeton
este cunoscut mai ales prin instituirea unui premiu de onoare cel
mai bine ræsplætit din lume: suma se ridicæ, actualmente, la un
milion de dolari americani, superioaræ celei primite pentru premiul
Nobel. Templeton a creat un centru de cercetæri religioase “Centrul
de informare teologicæ øi de umilinﬂæ” care trebuie sæ promoveze
progresul în gândirea religioasæ El scrie asupra acestui punct:
“noi cercetæri se concentreazæ actualmente pentru… a dezvolta
adeværuri spirituale care pot sæ fie acceptate pe plan mondial færæ
sæ se ﬂinæ cont de culturæ… sau de religii în oricare regiune
geograficæ sau etnicæ. Templeton pune accentul pe umilinﬂæ…
Umilinﬂa este cheia progresului… În ceea ce priveøte pretenﬂia
lui Hristos la exclusivitate (Ioan 14:6), i-ar lipsi umilinﬂa. Trebuie
sæ fie concepute noi profesiuni de credinﬂæ mai libere, mai pline
de fantezie, mai bine adaptabile…pentru a construi împæræﬂia
cerurilor… Deøi Templeton este un evoluﬂionist, un panteist, un
universalist øi un ocultist care respinge Evanghelia lui Isus Hristos,
el este foarte apreciat de conducætorii protestanﬂi. Deøi respinge
oficial Biblia, ca øi Cuvânt al lui Dumnezeu, el a fost timp de 15
ani în comitetul societæﬂii Biblice Americane øi în comitetul
‘Princeton Theological Seminary’. Deøi cartea sa ‘Descoperæ
legile vieﬂii’ conﬂine cele mai grosolane teorii anticreøtine, el a
fost prezentat elogios în 1994 de revista ‘Christianity Today’
fondatæ de Billy Graham. Din 1986, vederile neopægâne ale lui
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Templeton sunt ræspândite printre protestanﬂi, prin intermediul
lui Robert Schuller.”
Printre laureaﬂii premiului Templeton, pentru progresul religiei,
se aflæ øefi ai budismului, ai islamismului, ai hinduismului, teologi
liberali øi atei. Billy Graham a acceptat premiul în 1982, Charles
Colson în 1993, Bill Bright, fondatorul lui “Campus pentru
Hristos” în mai 1996.196
La fel øi în Germania, s-au împærﬂit milioane de mærci, provenind
din fonduri publice, membrilor øi membrilor invitaﬂi ai centrului de studii
al bisericilor creøtine. Aceastæ comunitate constituie “echipa de
colaboratori” ai papei pentru instituirea unei biserici mondiale.197

O EPOCÆ FAVORABILÆ DICTATURII MONDIALE

Papa Ioan Paul al II-lea consideræ cæ Noua Ordine Mondialæ cu noua
religie universalæ va fi instituitæ chiar înainte de intrarea în mileniul
trei, în urmætoarele luni sau în anii urmætori. Cælætoreøte prin toatæ lumea
pentru realizarea acestui scop. El nu mai întâmpinæ nici o rezistenﬂæ în
Ecumenism, în consiliile naﬂionale ale bisericilor, în grupurile de lucru
ale bisericilor creøtine. Toﬂi îl recunosc drept conducætorul religios al
lumii. Libertatea religioasæ care mai domneøte actualmente, îøi va gæsi
sfârøitul în momentul instituirii Bisericii Universale.
Persecuﬂia viitoare va aræta împlinirea literalæ a profeﬂiei lui Hristos
din Apocalipsa capitolul 13. Fostul preøedinte al Statelor Unite, George
Bush senior, vorbea deseori despre “Noua Ordine Mondialæ” øi în timpul
guvernærii sale el a fæcut totul pentru a o favoriza. El prevæzuse øi timpul
realizærii acestei guvernæri mondiale: la sfârøitul veacului trecut.
Gorbaciov, øef de stat în fosta mare putere sovieticæ anunﬂa de
asemenea instituirea Noii Ordini Mondiale. El menﬂiona instituirea
acesteia înainte de anul 2000. Începutul guvernului mondial se poate
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produce într-o noapte, prin præbuøirea financiaræ a unui stat. Toate
celelalte state, cu datorii foarte mari la Banca Mondialæ condusæ de
Iluminaﬂi se vor declara øi ele în faliment. În acel moment Banca
Mondialæ nu ar prelua numai datoriile fiecærei ﬂæri ci øi dominaﬂia
absolutæ asupra tuturor ﬂærilor lumii. Va fi ceasul naøterii Noii Ordini
Mondiale. Pentru noi, acest ceas poate sæ batæ øi mâine.

AMERICA ØI MIØCAREA ECUMENICÆ

În Apocalipsa lui Isus Hristos, ultima carte a Noului Testament în
care El vrea sæ arate “robilor Sæi lucrurile care trebuie sæ se întâmple în
curând”, sunt anunﬂate Statele Unite ale Americii øi miøcarea ecumenicæ
(Apocalipsa 13). Când vor fi SUA integrate Noii Ordini Mondiale øi
folosite pentru dictatura mondialæ? Miøcarea ecumenicæ îøi are rædæcinile
în Statele Unite, de unde va primi puterea pentru ultima activitate politicæ
a sa. Dacæ economia americanæ se va præbuøi, drumul va fi liber pentru
împlinirea ultimei profeﬂii a Domnului Isus Hristos.
Datoria publicæ a Statelor Unite se apropie într-un mod alarmant de
valoarea patrimoniul statului, ceea ce face foarte posibil præbuøirea
sistemului. Încæ de acum se anunﬂæ în fiecare sæptæmânæ 20.000 de
proceduri de faliment, cu o tendinﬂæ de creøtere. (France - Press a anunﬂat
cæ la 25 februarie 1999 a putut fi evitatæ criza economicæ a Statelor
Unite, dar nu s-a spus cum øi pentru cât timp. Cu siguranﬂæ printr-un
nou împrumut la Banca Mondialæ, ceea ce nu aranjeazæ cu nimic finanﬂele
Statelor Unite, care nu fac decât sæ amâne criza pentru mai târziu - n. tr.)
Guvernul însuøi este de mult în faliment cu datorii de mai mult de
patru trilioane de dolari; guvernul este actualmente în stare de faliment.
Statele Unite ale Americii trebuie sæ împrumute bani pentru a putea
plæti dobânzile datoriei. Pensiile sunt în pericol. Odinioaræ (1935) 143
de persoane active munceau pentru un pensionar iar astæzi o singuræ
persoanæ activæ pentru un pensionar. În curând numærul pensionarilor
se va dubla, iar numærul persoanelor active va scædea la jumætate øi
sistemul pensiilor se va præbuøi. Rezervele de 20 de ani ale garanﬂiei
sociale sunt deja absorbite pentru plata dobânzilor datoriei publice.
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Economia americanæ seamænæ cu un cowboy din vestul sælbatic care
fuge în faﬂa indienilor. Îøi forﬂeazæ calul la maximum pânæ ce cade mort
de epuizare. Øtie cæ nu are de ales, altfel indienii îl vor prinde îndatæ ce
el va face o pauzæ, øi îl vor ucide. Astfel reprezintæ L. Burkett situaﬂia
economicæ a Statelor Unite în “The Comming Economic Eartquake”
pag. 90.198
Deja în 1992 s-au adoptat în America legi de urgenﬂæ care conferæ
preøedintelui puterea dictatorialæ completæ øi definitivæ. În Germania
legile de urgenﬂæ au fæcut un dictator din Adolf Hitler øi au aruncat ﬂara
øi lumea întreagæ în ræzboi.
În caz de tensiune internaﬂionalæ economicæ sau financiaræ crescutæ,
aceste ordonanﬂe intræ în vigoare, ca de exemplu urmætoarele clauze de
execuﬂie
execuﬂie:
10995: Preluarea tuturor mijloacelor de comunicare în masæ.
10997: Preluarea ræspunderii întregii energii electrice ca øi
a petrolului, carburantului øi rezervelor minerale.
10998: Preluarea tuturor surselor øi rezervelor alimentare
ca øi a tuturor întreprinderilor øi fermelor agricole.
10999: Preluarea ræspunderii tuturor mijloacelor de
transport, autostradæ øi port maritim.
11000: Mobilizarea civililor øi a muncitorilor sub
controlul statului.
11001: Preluarea ræspunderii tuturor instituﬂiilor de
sænætate, de binefacere øi de educaﬂie.
11002: Ministrul poøtei, un membru al cabinetului
declaræ recensæmântul general al persoanelor.
11003: Preluarea ræspunderii aeroporturilor øi avioanelor
11004: Preluarea adminstraﬂiei locuinﬂelor øi a administraﬂiilor
financiare.
11005: Intrarea în vigoare a tuturor ordonanﬂelor executive în
caz de tensiune internaﬂionalæ agravatæ sau de crizæ
economicæ sau financiaræ.199
198
199
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Ziarul american “I Shopper - Tuesday” din 13.09.1994, pag. 9, expune
în articolul lui William J. Murray un plan al lui Clinton de scoatere
pentru fiecare cetæﬂean american, a unui card magnetic de securitate
socialæ pe care este înscris numele, domiciliul, membrii familiei, locul
de muncæ, salariul, permisul de conducere øi istoricul bolilor sale. Færæ
acest card nu va exista nici asistenﬂæ medicalæ, nici loc de muncæ.
Acest card, pe de altæ parte, existæ deja în unele ﬂæri, ca de exemplu
în Franﬂa (din 1996 - “carta vitale”), deøi cu mai puﬂine informaﬂii. Însæ,
dupæ cum raporta Murray, în Statele Unite a fost prevæzut ca pânæ în
anul 2000, acest card sæ fie implementat sub forma de micro-chip
(microprocesor) între degetul mare øi arætætorul fiecærei persoane. Ea
va fi numitæ “The Gatekeepers Card” (cartea de identitate a portarului).
Aceste microchip-uri sunt deja aplicate din 2002 la unii americani
suferinzi de anumite boli øi conﬂinând informaﬂii medicale despre
pacient. Murray indicæ faptul cæ în cultul satanic din Statele Unite

în timpul slujbelor închinate lui Satana se deruleazæ o melodie pe
o casetæ sau un CD, în care este vorba despre un gatekeeper, a
doua persoanæ cea mai puternicæ dupæ Satana.
La noi în popor, se spune cæ Petru este portar la uøa raiului. Unii vor
gæsi o corespondenﬂæ îndræzneaﬂæ cu urmaøul lui Petru care vrea sæ fie
în fruntea acestei Noi Ordini Economice Mondiale.
Asociaﬂia bisericilor protestante din Germania avea deja în 1912 o
viziune claræ asupra desfæøurærii viitoare în ceea ce priveøte guvernul
mondial, dupæ cum semnaleazæ la 8 februarie 1912 “Hessische Evangelische
Sonntags Blatt” din Darmstadt, înaintea primului ræzboi mondial.
“Pentru marea finanﬂæ a bætut ceasul sæ-øi dicteze legile public,
lumii întregi, cum a fæcut-o pânæ acum în secret. Marea finanﬂæ
este chematæ sæ preia succesiunea imperiilor øi a regatelor dar cu
o autoritate mai mare, pentru cæ ea se va întinde nu asupra unei
singure ﬂæri, ci asupra întregului glob. Marea finanﬂæ va deveni
stæpâna ræzboiului øi a pæcii. Cine este marea finanﬂæ?
Sunt aproximativ 300 de oameni care se cunosc personal locuind
în state europene øi în America de Nord; ei exploateazæ popoarele,
ei vor sæ facæ din ban - stæpânul acestei lumi. Tragismul acestei
situaﬂii este cæ ei au pus stæpânire pe miøcarea internaﬂionalæ a
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muncitorilor. Democraﬂia socialæ nu este decât marioneta lor. Cu
ea, ei dærâmau vechile poziﬂii, vechile fortæreﬂe regale øi clasele
burgheze în viaﬂa de fiecare zi, pentru a face din ele o pastæ umanæ
færæ nici o coeziune øi peste care ei pot guverna dupæ cum vor.”
Îndatæ ce economia Statelor Unite ale Americii se va præbuøi, toate
celelalte ﬂæri ale lumii vor urma øi se vor declara în faliment. Ca o
închidere fulgerætoare, în care fiecare crestæturæ pætrunde în cealaltæ
închizându-se, la fel se va închide øi cursa, iar lumea întreagæ se va trezi
în mâinile Bæncii Mondiale. Atunci vor începe Guvernul Mondial øi
Religia Mondialæ o ordine economicæ mondialæ a papei. Acestea se pot
produce foarte repede øi brusc, ca pe parcursul unei nopﬂi. Nu mai putem
conta pe mai mulﬂi ani pânæ când acestea se vor întâmpla. S-ar putea
deja sæ fie mâine.
Se aude tare øi de mult timp revendicarea unei puteri centrale a unei
personalitæﬂi care va putea sæ punæ capæt focarelor de crize din aceastæ
lume.
H. G. Welles exprima sentimentul a milioane de persoane când scria:
“Este necesar sæ gæsim un conducætor capabil sæ conducæ toate
acestea. Trebuie ca el sæ fie înzestrat cu o inteligenﬂæ care sæ depæøeascæ
cel mai înalt nivel omenesc”.200
Papalitatea ar putea îndeplini cu uøurinﬂæ aceste condiﬂii, cæci
diplomaﬂia Vaticanului este de nedepæøit.

GUVERNUL MONDIAL ØI CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR.

Consiliul Mondial al Bisericilor, numit øi Consiliul Ecumenic al
Bisericilor (COE)200a, este alcætuit din aproape toate bisericile necatolice
din lume. Este împærﬂit în grupe continentale, naﬂionale øi regionale.
Biserica catolicæ nu este membræ a Consiliul Mondial al Bisericilor.
Totuøi ea este membra fondatoare a ACK, (Arbeitsgemeinschaften
Christlicher Kirchen - sau a - grupelor de studiu ale bisericilor creøtine,
200
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din Germania) øi asiguræ deseori preøedinﬂia în aceste adunæri. ACK
este o verigæ în planurile Vaticanului øi aparﬂine echipei colaboratorilor
papei. Modul în care se realizeazæ colaborarea dintre consiliul ecumenic
al bisericilor creøtine øi grupa de studiu a bisericilor pune în evidenﬂæ
urmætoarele fapte:
În sfera grupelor de studiu a bisericilor creøtine, øi asociaﬂiile culturale
se consideræ tacit øi permanent legate de datoria ecumenicæ.201
Pentru ACK este evident cæ, consiliul mondial al bisericilor øi
consiliile naﬂionale ale bisericilor constituie o reﬂea care se amestecæ.202
Scopurile consiliului ecumenic sunt:
1. sæ cheme bisericile cætre scopul unitæﬂii vizibile într-o singuræ
credinﬂæ øi cætre comunitatea euharisticæ unicæ, ce îøi gæseøte
expresia în închinarea la Dumnezeu øi în viaﬂa comunæ în Hristos
øi sæ meargæ cætre aceastæ unitate astfel încât lumea sæ aibæ
credinﬂæ;
2. sæ faciliteze în fiecare loc øi în orice circumstanﬂæ mærturia
comunæ a bisericilor. Despre liniile conducætoare ale programului
se spune:
5. 1. Lucrarea ecumenicæ la nivel naﬂional, regional øi mondial
face parte dintr-o singuræ øi aceeaøi miøcare
miøcare. Ele se completeazæ
reciproc.
5. 2. Relaﬂiile dintre organizaﬂii nu sunt lineare; aceste organizaﬂii
formeazæ mai degrabæ o reﬂea. 203
Din aceastæ perspectivæ nu mai este de mirare cæ episcopul Held, în
calitate de preøedinte al ACK din Germania, dæ cærﬂii sale titlul “Partener
al Ecumenismului”. ACK nu este aceeaøi organizaﬂie cu COE, care este
internaﬂionalæ, în timp ce ACK este naﬂionalæ (germanæ). Totuøi ACK
constituie un partener al ecumenismului în adeværatul sens al cuvântului.
Ea are aceeaøi expunere de motive, aceleaøi scopuri, deseori aceeaøi
membri dar, în raport cu biserica catolicæ, ACK este mai aproape de
201
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Roma decât COE. Biserica catolicæ nu este membru efectiv a COE,
dar e membru în ACK, care a fost recunoscut ca o componentæ a
colaboratorilor Papei.
“Marøurile lui Isus” din Germania, în timpul cærora protestanﬂi,
harismatici øi catolici practicæ în comun o “bætælie spiritualæ”,
“legând demonii”, vor sæ proclame dominaﬂia lui Isus asupra
Germaniei øi vor constitui un instrument pentru a anula învæﬂæturile
biblice. În sfârøit, sunt programele de evanghelizare ale
Vaticanului - “Evanghelizare 2000” øi “AD. 2000”, organizaﬂia
paralelæ a protestanﬂilor, a fostului conducætor Thomas Wang, în
care protestanﬂii harismatici øi catolici sunt de acord cu papa pentru
o evanghelizare comunæ în Europa… Avem în faﬂa noastræ o
trezire mondialæ sau mai curând o apostazie mondialæ, deghizatæ
în haina catolico-protestantæ?” se întreabæ De Semlyen.204
Pseudo Rusaliile vizeazæ cu acest “al treilea val” al sæu, sæ pætrundæ
în toate cercurile creøtine, øi astæzi aproape øi-a atins acest scop. Astfel,
s-a realizat o prezicere anunﬂatæ la sfârøitul secolului trecut de
mediumurile spiritiste ca program de amægire satanicæ pe drumul cætre
dominarea totalæ a lumii. Bisericile catolice øi protestante vor trebui sæ
se uneascæ din nou, creøtinismul va trebui sæ træiascæ o transformare
interioaræ øi, Rusalii mondiale de o putere spiritualæ neobiønuitæ vor
cuprinde lumea întreagæ. Comunitæﬂile penticostale øi miøcærile
harismatice împlinesc cu precizie aceste preziceri. Manifestarea lor de
vorbire în limbi, vindecærile miraculoase øi profeﬂiile au origine
demonicæ, dupæ cum s-a putut demonstra de nenumærate ori. Cu toate
acestea, ei pretind cæ sunt lucrarea Duhului Sfânt. În realitate, ei
împlinesc profeﬂiile lui Hristos privind semnele timpului cu profeﬂi faløi,
cu minuni mari øi cu miracole mincinoase. “Nu îi credeﬂi!” avertiza Isus
într-un fel care nu læsa nici cea mai micæ îndoialæ.205
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GUVERNUL MONDIAL ØI NEW AGE

Literatura despre New Age (Era Nouæ) este foarte voluminoasæ. În
cartea citatæ mai sus a lui R. Hinrichs, “Veﬂi fi ca Dumnezeu”, øi în
lucrarea catolicæ “Promovarea societæﬂii ‘teologice” a profesorului Dr.
J. Bokmann din Bad Honnef, se descriu planurile de dominaﬂie mondialæ
a miøcærii New Age, ca fiind o înøelætorie satanicæ øi spiritistæ.
Scopul acestei miøcæri este unirea politicii øi a religiei într-o Religie
Mondialæ Unicæ øi un Guvern Mondial Unic. Creierul miøcærii New
Age este aøa-zisa “Lucifer Publishing Company”, care a fost fondatæ în
1922 øi patroneazæ numeroase alte societæﬂi care constituie o reﬂea
mondialæ. Vârful piramidei, despre care a fost vorba mai înainte, este
arætat aici clar. Este Lucifer, prinﬂul îngerilor, care l-a pæræsit pe
Dumnezeu øi care a fost alungat pe acest pæmânt.
“Lucifer Publishing Company” øi-a luat un nume mai puﬂin bætætor
la ochi “Lucis Trust”, cu sediul la New York lângæ ONU, la Geneva
lângæ Societæﬂile Naﬂiunilor, dar øi lângæ Consiliul Mondial al Bisericilor
øi la Londra lângæ Whitehall. La ONU, el are statutul de consilier; în
Statele Unite el profitæ de degrevare fiscalæ, iar în Anglia øi în Elveﬂia el
este recunoscut ca fiind o organizaﬂie de binefacere privatæ. El se
autoprezintæ ca “apolitic” øi motivat de dragostea pentru Dumnezeu øi
pentru semeni. Tocmai de aceea, el propune scrieri esoterice øi oculte.
Obiectivul este crearea unui imperiu mondial unificat cu o religie
mondialæ unificatæ. Barierele naﬂionale øi religioase vor cædea øi toﬂi
vor fi cetæﬂeni ai lumii øi fraﬂi.
Ca centru educaﬂional, a fost creatæ în 1923 øcoala Arkan, urmatæ în
1925 de “New Group of World Servers” (noul grup al slujitorilor lumii), în
1932 societatea “World Goodwill” (bunævoinﬂa mondialæ) iar în 1937 de
societatea “Triangles” (triunghiuri). O reﬂea de societæﬂi mijlocii øi mari
acoperæ lumea. Persoana cheie a acestei societæﬂi este Alice Ann Bailey.
Numeroasele ei lucræri literare sunt datorate practicilor oculte, inspirate de
“Maestrul” sæu din Tibet, care îi dicta øi scrierile. Astfel ea a lucrat parﬂial,
cel puﬂin, øi ca scriitor medium. Ea a fæcut parte un anumit timp din societatea
Teozofiei oculte. Øi-a dezvoltat în profunzime talentul de a planifica, a
conduce, a organiza øi a fonda reﬂeaua operativæ a New Age-ului.
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În 1990 a avut loc la Moscova o conferinﬂæ a “Spiritual and
parlamentary leaders” (“Lideri øi parlamentari spirituali”), cu 1.000 de
parlamentari din 83 de ﬂæri, având drept scop crearea unui “nou patriotism
global”, cu o eticæ comunitaræ øi educarea întregului neam omenesc
ONU joacæ aici un rol cheie.
Când statutul ONU a fost ratificat la 26 iunie 1945 la San Francisco,
s-a citit în public “marea invocaﬂie” pe care Alice Ann Bailey o scrisese
dupæ dictarea spiritistæ a “Maestrului sæu, Djwalh Khul”. În ea se exprima
dorinﬂa reîntoarcerii lui Hristos pe pæmânt. Se aøteaptæ o întoarcere
vizibilæ a lui Hristos, care va fi imitatæ de Lucifer, øi astfel lumea întreagæ
va cædea sub o mistificare îngrozitoare. Hristos prezisese în cartea
Apocalipsei acest mare ceas al încercærii care va veni pe întregul pæmânt.
“Hristos însuøi a folosit-o (marea invocare) pentru prima datæ în
iunie 1945, când i-a anunﬂat pe fraﬂii sæi, stæpânii înﬂelepciunii
despre decizia sa cæ era gata sæ revinæ cât mai curând posibil pe
acest pæmânt, îndatæ ce omenirea va întreprinde primii paøi cætre
participarea la o acﬂiune comunæ, pentru bunæstarea generalæ. Ea
a fost tradusæ de maeøtri, iar maestrul tibetan Djwahl Khul o dædu
lumii prin asistenta sa, Alice Ann Bailey.
Oamenii trebuie sæ foloseascæ invocarea “puterii øi a luminii”
pentru a-l face pe Maitreya sæ revinæ în calitate de Hristos care
trebuie sæ revinæ; da, scopul mærturisit deschis este tocmai de a
pune aceastæ rugæciune (marea invocare) în locul “Tatælui
nostru...” Este una dintre marile cereri ale lui Lucifer Trust... Sæ
se ajute la ræspândirea acestui text în toatæ lumea... Pe cât posibil
- recomanda A. A. Bailey - sæ fie asiguratæ colaborarea clerului
instruit pentru a ræspândi aceastæ mare invocare.”207
Fraza urmætoare ascunde øi o semnificaﬂie deosebitæ în aceastæ “Mare
invocare” øi “pecetluieøte uøa ræului”. În aceastæ privinﬂæ, putem citi în
cartea lui R. Hinrichs:
“Singurul ræu care se cuvine suprimat este rezistenﬂa în faﬂa unor
adeværuri absolute, ceea ce conduce în mod necesar la conflicte,
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deci la unicul pæcat care mai ræmâne, izolarea. Familia universalæ,
comunitatea universalæ a tuturor oamenilor nu suportæ nici o
diviziune, nici o îndepærtare de aceastæ turmæ. Astfel, în acest
context este necesar sæ ne amintim de M. Ferguson, care pune
accentul în mod constant asupra importanﬂei de a depæøi sistemele
noastre paralizante de credinﬂæ, de a combate ataøamentul faﬂæ de
dogme - nu mai poate fi negat faptul cæ aceastæ luptæ este
încununatæ de succes pe toatæ linia...”
“Øi pecetluieøte uøa ræului”. Este demn de recunoøtinﬂæ faptul cæ
autorul nu ne lasæ în nesiguranﬂæ în privinﬂa înﬂelesului ultimului
rând. El nu înseamnæ nimic altceva decât “distrugerea fortæreﬂelor
religioase ale iudaismului, creøtinismului øi islamului”... Pentru
oamenii care gândesc altfel, nu existæ loc în noua lume, spune D.
Spangler færæ reticenﬂæ, cæci nu existæ nimic care sæ poatæ separa
øi izola mai bine decât a te sustrage locului øi timpului, decât
pentru a fi incapabil de a lua legætura în mod adecvat cu
evenimentele... “Era værsætorului”, în opinia lui Spangler, aduce
cu ea energii pentru a sfærâma modurile de gândire, øi de creaﬂie
a supravieﬂuitorilor (!!!)... “Poate” - socoteøte Spangler,... “aceøti
oameni vor fi fæcuﬂi sæ disparæ complet de pe pæmânt.” O
ameninﬂare abia voalatæ øi færæ echivoc!208
La fel øi dupæ R. Muller, aceastæ declaraﬂie este claræ øi
corespunde, în intenﬂia sa, cu ceea ce tocmai s-a citat: acceptarea
convingerilor erei noi, dacæ nu, ameninﬂare fæﬂiøæ. Toleranﬂa faﬂæ
de cei care gândesc altfel se opreøte în clipa în care aceøtia nu
împærtæøesc convingerile fundamentale ale pærﬂii adverse.
Cuvintele constante ale New Age-ienilor despre sinceritate,
blândeﬂe, dragoste mutualæ între oameni øi fraternitate se dovedesc
a fi vorbe goale øi ipocrite øi - cel puﬂin printre cæpeteniile
conducætoare - induc cu bunæ øtiinﬂæ în eroare.”209
Aceastæ cerere a marii rugæciuni cætre spiritul lumii sincretice: “Øi
pecetluieøte uøa ræului”, are deja astæzi un efect deosebit. Este
208
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confesiunea electronicæ a celor care au “ræul” în gândirea lor øi care nu
vor sæ consimtæ la aceastæ fraternizare mondialæ. Este o confesiune
involuntaræ øi neobservatæ, cæci fiecare participant la o conversaﬂie
telefonicæ, la un Fax sau la un e-mail care îøi încredinﬂeazæ opiniile færæ
ezitare unui prieten, va fi supravegheat.
“Echolon” controleazæ toate formele de comunicare în aceastæ
lume. Fie fax, telefon sau e-mail, Big Brother, fratele cel mare
ascultæ întotdeauna, adicæ total øi universal. Programe de cercetæri
ale Naﬂional Security Agency (NSA - Agenﬂia de Securitate Naﬂionalæ
americanæ), sondeazæ fiecare mesaj electronic pe anumite cuvinte
cheie. Dacæ aceste cuvinte sunt gæsite, se trimite, de exemplu, mesajul
e-mail personal la Ford-Mead în statul US Maryland, unde se gæseøte
sediul NSA øi unde va fi citit personal de unul din cei 20.000 de
colaboratori de la NSA. Ceea ce era cunoscut de un anumit timp de
ziariøtii specialiøti, a fost confirmat pentru prima datæ într-un raport
de cætre un serviciu oficial al Uniunii Europene. În ediﬂia sa nr 5/
98, revista specializatæ în calculatoare “C’t” publica un raport
detaliat despre acest subiect. Potrivit acestui articol, o reﬂea
mondialæ de 52 de super-calculatoare controleazæ fiecare legæturæ
electronicæ pe acest glob. Un program special de cercetare cu
numele “Memex” analizeazæ toate datele despre cuvintele cheie.
Dupæ cum declara în faﬂa ziariøtilor deputatul european Glynn
Ford, în acest program ar exista liste specializate ale cuvintelor
cheie pentru fiecare ﬂaræ din lume: ale drogurilor din mafie, ale
terorismului, ale spælærii de bani pânæ la date despre brevete,
propuneri de negocieri sau organizaﬂii de protecﬂie a mediului
înconjurætor øi ale drepturilor omului. În fiecare minut, milioane
de date ar fi analizate. O centralæ de comunicare din sistemul
Echolon se gæseøte la Bad-Aibling, în Bavaria. Deøi este pe pæmânt
german, nici un german nu a putut sæ pætrundæ vreodatæ în centrul
Echolon de la Bad-Aibling, dupæ cum afirma revista “C’t”.
Centrala NSA din Statele Unite este un oraø ermetic închis, cu
1670 de clædiri care sunt legate între ele prin 150 km de drum.
În acest “oraø negru” træiesc 29.000 de civili øi 9.200 de militari.
Bugetul anual pentru cheltuielile NSA nu este fæcut public dar
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este evaluat de experﬂi la 15 miliarde de dolari. Un lucru ne mai
dæ de gândit: autoritæﬂile SUA nu sunt supuse nici unei instanﬂe
de control democratic. Cine hotæræøte cuvintele cheie pe care NSA
trebuie sæ le cerceteze? În definitiv, cine le dæ dreptul americanilor
sæ controleze miliarde de cetæﬂeni din toatæ lumea? Cumva
rezultatul ascultærilor aterizeazæ pe mesele unor grupuri, precum
Comisia Trilateralæ?210
Nu existæ decât puﬂine informaﬂii asupra acestui grup, deoarece
conferinﬂele sale sunt ﬂinute secrete. “Suddeutsche Zeitung” menﬂioneazæ
conferinﬂa anualæ a Comisiei Trilaterale care s-a ﬂinut de aceastæ datæ la
Berlin, de la 21 la 23 martie 1998, aøa cum aræta în câteva rânduri øi
ziarul berlinez “Morgenpost”. Au participat forﬂele de vârf ale tuturor
partidelor politice din lumea întreagæ. Membrii acestei organizaﬂii
internaﬂionale se împart în trei grupe:
1 - Experﬂi economici øi financiari, mari industriaøi øi bancheri
2 - Profesori de universitæﬂi øi directori ai centrelor de cercetare
3 - Oameni politici, membrii de guverne øi înalﬂi funcﬂionari
Rezultatele acestor deliberæri sunt puse la dispoziﬂia guvernelor øi
lumii economice pentru a le ajuta în deciziile lor.
Aceastæ Comisie Trilateralæ a fost creatæ în iulie 1973 øi constituie
un pas important pentru constituirea unui Guvern Mondial. Conferinﬂele
sale sunt interzise publicului øi mass-media pæstreazæ tæcerea asupra lor.
În mai 1954, la hotelul Bilderberg d’Osterbeck, în Olanda, s-a iniﬂiat
o conferinﬂæ de cætre Prinﬂul Bernard, din ﬁærile de Jos, numitæ dupæ
numele hotelului, Bilderberger, care se întâlneøte de douæ sau de trei ori
pe an. Øedinﬂele strict secrete sunt protejate de dispozitive severe de
securitate.
Membrii vin din lumea marii finanﬂe øi se ocupæ în mod special de
problemele americano-europene. Un comitet director este compus din
24 de europeni øi 15 americani. Ei completeazæ øi pun în practicæ deciziile
Trilateralei.
La 19 mai 1919 s-a næscut la Paris “Council on Foreign Relations”,
un Minister al Afacerilor Externe al Guvernului Mondial proiectat. Din
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aceøtia, aproximativ 3000 de politicieni øi bancheri sunt aleøi dintre cei
mai de seamæ din toate guvernele lumii. 47 din aceøtia au inventat planul
“Naﬂiunilor Unite, ONU” øi alﬂi 19 au aparﬂinut, de exemplu, guvernului
lui Jimmy Carter. Ei hotæræsc nu numai politica Statelor Unite, ci øi
aceea a tuturor statelor lumii.211
În iunie 1998, experﬂi ONU din 150 de ﬂæri au pregætit “Curtea
internaﬂionalæ de Justiﬂie”, care a fost creatæ în aceeaøi varæ la Roma. Ea
trebuie sæ intre în acﬂiune când anumitor state nu le mai este posibil sæ
declanøeze o urmærire judiciaræ. Astfel, cetæﬂenii lumii vor fi reuniﬂi
într-o “familie mondialæ”, potrivit constituﬂiei “Statului Federal Pæmânt”,
cu ajutorul poliﬂiei mondiale, formatæ din unitæﬂi ale armatelor americane
øi ruse cu o “valutæ mondialæ” unicæ øi un “sistem fiscal mondial unic”.
Alæturi de ONU øi de comitetele de creaﬂie semnalate mai sus, o
serie de societæﬂi aparﬂin constructorilor “Noii Ordini Mondiale”.
“Planetary Citizens” - Cetæﬂenii lumii, un grup internaﬂional de
personalitæﬂi foarte apreciate, care au drept scop promovarea
unitæﬂii familiei umane øi conøtiinﬂa planetaræ globalæ. În plus,
s-a deschis un teren mai vast de acﬂiune, adicæ “mediul nostru
mai mare” care include fiinﬂe øi inteligenﬂe cu care omenirea
trebuie încæ sæ se acomodeze. Aceste fiinﬂe øi aceste inteligenﬂe
includ fiinﬂe din alte dimensiuni: creøtinii le numesc îngeri,
“Devas” la hinduøi, sau “Consiliul Luminii”, dar nu ne gândim
numai la aceste fiinﬂe aflate cu mult deasupra oamenilor, ci øi la
regnul animal, de exemplu delfinii, balenele... pentru a garanta
trecerea pæmântului øi a oricærei forme de viaﬂæ de pe el într-o
nouæ eræ productivæ.212
Îngerii, “Devas” sau “Consiliul Luminii” sunt îngeri cæzuﬂi cu Lucifer
în frunte, pe care Dumnezeu i-a surghiunit pe acest pæmânt øi care, într-o
altæ dimensiune invizibilæ pentru noi, fac un joc sinistru øi mincinos pe
aceastæ planetæ. Este bætætor la ochi faptul cæ se face aici aluzie øi la
regnul animal. Încæ din Paradis, Lucifer a folosit un animal, øarpele,
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pentru a-i înøela pe oameni. Cu ocazia celei de-a 93-a convenﬂie catolicæ,
între 10 øi 14 iunie 1998 de la Mainz, ca simbol al speranﬂei nu a apærut
crucea, ci delfinul tipærit pe invitaﬂie ca simbol al întâlnirii catolice. Se
putea citi: “Delfinul emanæ o bucurie nestævilitæ. El este un tovaræø fidel
øi un sprijin în situaﬂiile critice. Are nevoie de colectivitate pentru a-øi
putea dezvolta capacitæﬂile pe deplin”.
În aceastæ privinﬂæ, revista “Topic” a scris: “În literatura New Age,
‘strategia delfinilor’ øi ‘conøtiinﬂa delfinilor’ sunt date ca modele pentru
o strategie a vieﬂii optimale, în noua eræ (New Age). Contactul spiritual
(orice ar putea însemna el) cu aceste dræguﬂe animale ale mærii trebuie
sæ conducæ chiar la ‘o senzaﬂie de pace interioaræ profundæ’ øi la o
concentrare care activeazæ o medicinæ curativæ øi sporesc bunæstarea
generalæ, pretind New Age-ienii.213 Cu toate acestea, ceea ce papa criticæ
în felul de a gândi al New Age este cæ Dumnezeul personal va fi înlocuit
printr-un sistem de energie cosmicæ. Dar preøedintele american Clinton
a fost sfætuit cu regularitate ani de zile de reprezentanﬂii New Age”.214
Societatea “World Federalist Movement”
Movement”, al cærei sediu este la
Amsterdam øi la New York, în calitate de consilieræ a ONU, a
fost fondatæ în 1947. Scopul sæu este o Nouæ Ordine Mondialæ cu
o cetæﬂenie mondialæ.
“Asociation of World Citizens” a luat naøtere în 1975 la San
Francisco øi susﬂine ONU în crearea unei cetæﬂenii mondiale.
Robert Muller care se consideræ un catolic convins øi care este o
persoanæ cheie în programul noii ordini mondiale, propagæ un
management planetar øi transformarea ONU într-o adeværatæ
comunitate mondialæ. Într-o importantæ reuniune a ONU, un
vorbitor declara referitor la aceastæ transformare:
“Au fost elaborate proiecte astfel încât ONU sæ fie dizolvatæ pentru
a face loc unui “Tribunal Mondial”, care va pune stæpânire pe
toate proprietæﬂile, pe toate economiile øi pe toate depozitele
bancare.
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Fiecare om, fiecare femeie øi fiecare copil va primi un numær øi o
anumitæ sumæ de bani. Aceastæ monedæ de schimb este deja
pregætitæ øi nu aøteaptæ decât momentul în care va putea fi folositæ.
Fiecare fiinﬂæ umanæ ar trebui sæ fie activæ ori în administraﬂie,
ori în comerﬂ, ori în industrie, ori în lucrarea pæmântului.
Acest proiect øi acest plan prevæd o unire completæ a Bisericii øi
a Statului, precum øi o singuræ formæ de închinare. Pentru toate
popoarele øi naﬂiunile, ziua stabilitæ va fi duminica. Când fiecare
îøi va fi primit numærul - øi fiecare va primi unul - el va avea în
acest fel garanﬂia cæ va putea cumpæra øi vinde”.
În acest moment, un creøtin prezent la reuniune se ridicæ øi îl
întreabæ pe vorbitor: “Ce se va întâmpla minoritæﬂilor care se opun
acestui plan?” El primi ræspunsul urmætor: “Numærul lor va fi
barat cu o linie neagræ pentru a li se lua dreptul de a cumpæra sau
vinde; astfel, inevitabil, ei vor fi daﬂi pradæ distrugerii”.215
În plus, este limpede cæ în posturile cheie ale miøcærii New Age
existæ relativ mulﬂi reprezentanﬂi activi ai Bisericii catolice. Sæ ne amintim
numai cæ M. Ferguson constata, desigur cu satisfacﬂie, cæ Biserica
catolicæ suferæ de un sindrom care s-ar putea descrie ca o dezintegrare a
stabilitæﬂii sale...
Din nefericire infiltrarea tuturor instituﬂiilor trebuie sæ fie calificatæ
drept un succes total... Este o revoluﬂie spiritualæ.216
“În rest, R. Muller spune cu o sinceritate îmbucurætoare cæ toate
acestea sunt valabile pentru orice altæ confesiune creøtinæ øi poate
cu câteva uøoare modificæri pentru toate religiile lumii. El însuøi
nu vede nici o contradicﬂie între valorile propagate aici øi
convingerile sale religioase, dimpotrivæ: “catolic” înseamnæ
“universal”; aceasta înseamnæ a fi membru în familia umanæ. În
concepﬂia sa, educaﬂia catolicæ are deci o dimensiune spiritualæ
universalæ prin ea însæøi, pe care el a regæsit-o dupæ numeroøi ani
în slujirea lumii (!), la toﬂi marii conducætori religioøi øi vizionari,
aøa cum s-a referit el explicit la Conciliul Vatican II...
215
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Dupæ cum pretinde R. Muller, catolicii ar vorbi aici despre
Dumnezeu întrupat sau despre Hristosul care este în noi øi în care
trebuie sæ ne læsæm transformaﬂi!... Pentru cæ omul a hotærât sæ
devinæ egalul lui Dumnezeu prin cunoaøtere (“World Core
Curriculum” ne trimite læmurit la arborele cunoøtinﬂei), el este în
acelaøi timp Stæpânul deciziilor sale în problema binelui øi a
ræului... Aici se spune clar cæ este vorba despre o miøcare profund
anticreøtinæ øi chiar satanicæ”. 217 Aceasta este o constatare claræ
a cærﬂii lui R. Hinrichs “Veﬂi fi ca Dumnezeu”, publicatæ de
Profesorul universitar catolic Dr. J. Bokmann.
“World Future Society” - Societatea pentru viitorul lumii - îøi
are sediul la Maryland în SUA øi numæræ printre colaboratorii
sæi, oameni de øtiinﬂæ øi sociologi reputaﬂi. Ea are ca obiectiv:
“The Great Transformation, Alternative Future for Global
Society” - marea transformare - forme alternative ale viitorului
pentru societatea mondialæ. Marea transformare constæ în
ræsturnarea celor mai importante noﬂiuni religioase øi sociale,
precum binele øi ræul, adeværul øi contrafacerea? Aceastæ
schimbare a valorilor este cea mai mare revoluﬂie pe pæmântul
nostru, mai mare decât toate cele precedente. Aceastæ revoluﬂie
spiritualæ a cuprins øi Vaticanul, da, toatæ omenirea. Instalarea
acestei Noi Ordini Mondiale este gata sæ se realizeze.

BISERICA MONDIALÆ UNIFICATÆ

În decembrie 1993, reprezentanﬂii religiilor mondiale s-au întâlnit în
India, la Rishikesh, pentru o “sæptæmânæ de muncæ meditativæ”.
Reuniunea se plasa sub egida conducætorului suprem al preoﬂilor hinduøi,
Dalai Lama, ca øef al budiøtilor din Tibet øi a sorei catolice cunoscutæ în
toatæ lumea, maica Tereza. Obiectul discuﬂiilor l-au constituit problemele
arzætoare ale lumii. La sfârøitul Congresului, a fost adresat lumii apelul
numit “de la Rishikesh”.
217

idem p.54.

189

“Învæﬂæturile fiecærei religii vor trebui sæ fie eliberate de orice
exclusivitate doctrinalæ!”
Dacæ acest apel, care se adreseazæ în primul rând ONU, apoi lumii
întregi, se va realiza, atunci aceasta va însemna sfârøitul mesajului creøtin.
În realitate, consecinﬂa comuniunii cu Isus Hristos este deasupra tuturor
religiilor, ea este descoperirea lui Dumnezeu pentru fiecare individ al
acestei planete, care cautæ adeværul øi se adreseazæ direct lui Dumnezeu.
“Noua naøtere venind de la Dumnezeu” este o realitate absolutæ pentru
cel “næscut din nou” øi îl face independent de toate instituﬂiile. Esenﬂa
acestei experienﬂe personale este caracterul sæu unic, singularitatea øi
exclusivitatea sa. Ea face dintr-un “næscut din nou” un copil al lui
Dumnezeu, care este aøezat direct în mâinile lui Dumnezeu øi nu poate
fi subordonat de nici un alt om, nici de vreo instituﬂie pæmânteascæ sau
religioasæ. În calitate de copil al lui Dumnezeu, el este plin de dragostea lui
Dumnezeu øi se stræduieøte mereu sæ-øi slujeascæ semenul, dupæ cum øi
Hristos îi slujea pe oameni. Aceastæ angajare socialæ nu poate fi ordonatæ,
nici împiedicatæ, ea înseamnæ sæ mergi de bunævoie cætre aproapele tæu,
dintr-o necesitate profundæ øi interioaræ. Chemarea unei Biserici mondiale
la “a-l înﬂelege altfel pe Hristos øi de a interpreta în mod diferit sacrificiul
Sæu pe cruce” nu înseamnæ nimic altceva decât a-l renega.
Exclusivitatea Evangheliei se manifestæ øi ca o realitate istoricæ. Ea
este într-adevær unicæ, atât în istoria universalæ øi religioasæ, cât øi în
viaﬂa øi activitatea lui Isus Hristos; mai mult de 300 de profeﬂii din
Vechiul Testament s-au împlinit. Acest fapt singur e suficient pentru a
convinge cu siguranﬂæ de aceastæ realitate a autenticitæﬂii Evangheliei
pe orice om cinstit, neîncrezætor faﬂæ de creøtinism, dacæ va studia
aprioric aceste profeﬂii. Dupæ cum o dovedeøte istoria misionarismului
øi dupæ cum autorul însuøi a putut sæ constate cu ocazia activitæﬂii sale
misionare în Africa øi Asia, numai Evanghelia îl elibereazæ pe omul
religios, oricærei religii i-ar aparﬂine el, de frica øi constrângerea interioaræ
øi de dependenﬂa de tradiﬂie øi cult. Milioane de exemple dovedesc cæ
numai prin Hristos dragostea lui Dumnezeu ia loc în inimæ øi îi acordæ
o calitate øi o convingere care nu pot fi niciodatæ atinse prin alte exerciﬂii
religioase ca meditaﬂia, misticismul, extazul, practicile spirituale sau
abnegaﬂia eticæ øi moralæ.
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La aceasta se adaugæ o altæ realitate. Cel care studiazæ în profunzime
viaﬂa øi activitatea lui Hristos, va cunoaøte cæ nici un om nu putea sæ
inventeze sau sæ fabrice în întregime istoria vieﬂii lui Hristos; ea este cu
mult deasupra oricærei fantezii omeneøti øi a oricærei minﬂi umane, ea
este cu adeværat o descoperire a lui Dumnezeu Însuøi. Imposibilitatea
de a-L inventa pe Hristos este dovada divinitæﬂii Sale.
Astfel profeﬂia øi istoria, ca øi experienﬂa personalæ ne aratæ
autenticitatea øi exclusivitatea Adeværului lui Isus Hristos. Aceasta
ræmâne o realitate biblicæ:
“În nimeni altul nu este mântuire, cæci nu este sub cer alt nume
dat oamenilor, în care trebuie sæ fim mântuiﬂi!”... Astfel vorbea
Petru fiind plin de Duh Sfânt (Fapte 4:12).
Programul contra Bisericii, al Bisericilor cu aparenﬂæ creøtinæ, în
clubul Bisericii mondiale unificate, formulat în apelul de la Rishikesh,
este contra Bibliei atunci când proclamæ:
“Sæ facem în fiecare ﬂaræ øi în fiecare oraø academii internaﬂionale
øi multi-religioase pe lângæ care oamenii vor fi formaﬂi sæ devinæ
maeøtri spirituali, care se consacræ slujirii întregii omeniri. Sæ
încercæm sæ îmbunætæﬂim structura vibraﬂiilor care sunt prezente
peste tot pe planeta noastræ, în timp ce trimitem în lume unde
creatoare, noi energii spirituale. Sæ creæm în lumea întreagæ reﬂele
de cæutætori spirituali øi pelerini”.218
Pe scaræ mondialæ este în miøcare schimbarea istoricæ a unei imagini
teocentrice a lumii într-o imagine antropocentricæ.
“Este vorba despre o miøcare de despærﬂire de Dumnezeu care,
prin New Age, are ca ﬂintæ sæ-l înalﬂe pe omul nou, homo divinus,
da, sæ punæ omenirea pe tron. Se poate citi la David Spangler:
“Omenirea se consideræ ea însæøi drept o fiinﬂæ divinæ”, iar puﬂin
mai departe: “pentru cæ este Fiul lui Dumnezeu prin cunoaøterea
de sine, omul se poate uni conøtient, cu bunæ øtiinﬂæ cu prezenﬂa
lui Dumnezeu. Omul devine Dumnezeu; vechea promisiune
mincinoasæ “Veﬂi fi ca Dumnezeu” pare sæ se realizeze.”219
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“Era nouæ în creøtinism” este titlul unei cærﬂi influente care are trei
coautori: fostul cælugær dominican M. Fox, scriitorul New Age F. Capra
øi cælugærul kamaldulian T. Matus øi are ca subiect reeducarea spre noile
valori ale New Age.
Institutul Esalen din California øi institutul Findhorn din Scoﬂia sunt
centrele planetare ale “Reﬂelei Luminii”. Un colaborator apropiat al
centrului Findhorn este pærintele Steindl-Rast, OSB, care mai este numit
øi “Vaticanul miøcærii New Age”. Scopul comunitæﬂii Findhorn este
“restructurarea omenirii” printr-o schimbare paradigmaticæ, o ræsturnare
a valorilor. Pærintele Steindl-Rast insista: “Adeværata schimbare
paradigmaticæ vine din interior.”
Dominicanul M. Fox pune în evidenﬂæ interpretarea total diferitæ a
noﬂiunilor creøtine: “Este vorba aici despre ræstignirea øi învierea pæmântului.
Pæmântul însuøi, planeta noastræ, joacæ rolul lui Hristos ræstignit.”
“Comunitatea Findhorn consideræ munca sa ca “o muncæ
misionaræ”. Este convingerea noastræ cæ aceastæ contra-bisericæ
ræspânditæ de mult timp în toatæ lumea este de fapt o adeværatæ
încercare satanicæ de a distruge creøtinismul din interior”220
În aceastæ comunitate se citeøte Noul Testament øi se vorbeøte despre
o “conøtiinﬂæ a lui Hristos”, “omul autonom este propriul sæu legiuitor,
judecætor øi Dumnezeu”.
Iezuitul E. de Breubery spune: “Ca preot, constat o cvasi suprapunere
între scopurile Naﬂiunilor Unite øi cele ale religiei mele”.
Preotul catolic P. Luis Dolan care reprezenta pe lângæ ONU
“Miøcarea pentru o lume mai bunæ”, considera cæ documentele lor sunt
o sursæ modernæ de revelaﬂie, ca øi scrierile sfinte.
“ONU este împæræﬂia lui Dumnezeu pe pæmânt øi fiecare om
trebuie sæ fie educat astfel încât sæ se poatæ bucura de dreptul de
cetæﬂenie în aceastæ împæræﬂie. Aceastæ împæræﬂie a lui Dumnezeu
pe pæmânt, care, prin ONU devine o realitate, aceastæ nouæ
Bisericæ, zæmislitæ din toate religiile øi grupærile spirituale, va
pune capæt ereziei dezbinærilor, prin unitatea sa”... Încetul cu
încetul, în faﬂa ochilor noøtri se desfæøoaræ caricatura unei Biserici,
cu toate elementele constitutive unei Biserici. “Existæ o revelaﬂie,
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un sistem de precepte care va fi comunicat de slujitori numiﬂi
“credincioøi” øi care revendicæ pentru ei o autoritate infailibilæ.
Existæ un pæcat, suntem tentaﬂi s-o spunem, un singur pæcat contra duhului nesfânt, acela de a persista în a spune cæ existæ un
adevær absolut. Øi acest pæcat nu poate fi iertat.”221
Autoritatea din interior rezultæ din experienﬂele træite în spiritism.
Reprezentanﬂii responsabili ai New Age primesc deci instrucﬂiuni din
cealaltæ lume, cum primeøte, de exemplu, E. Caddy printr-un spirit care
se numeøte Jean. Autorul New Age, R. Muller, catolic foarte cunoscut,
vorbeøte despre Hristos în el, dar acesta nu este adeværatul Hristos.
“Adepﬂii New Age pretind cæ se roagæ conform accepﬂiei tuturor
marilor religii, printr-o asociaﬂie spiritualæ cu milioane de fiinﬂe
pentru a-l chema pe “Hristos cel divin”, ceea ce în realitate
înseamnæ propagarea unei puteri demonice.”222
“David Spangler, filozoful institutului Findhorn, mærturiseøte
categoric cæ primeøte instrucﬂiuni spiritiste: “Adeværata Luminæ
a marii fiinﬂe (Lucifer) poate sæ fie recunoscutæ numai dacæ proprii
noøtri ochi væd lumina soarelui interior cu lumina lui Hristos.
Lucifer munceøte în fiecare dintre noi ca sæ ne conducæ la un Stat
perfect. Dacæ vom intra într-un secol nou, era perfecﬂiunii
oamenilor, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul “va ajunge la
punctul pe care îl voi desemna drept iniﬂiere lucifericæ”.223
La New York existæ societatea “Temple of Understanding” (Templul
Cunoøtinﬂei), care este în relaﬂie cu catedrala episcopalæ “St. John the
Divine”. Ea a fost creatæ în 1960 øi øi-a transferat sediul în catedrala
numitæ mai sus în 1984. Aici este punctul de întâlnire ecumenicæ øi
locul de meditaﬂie pentru toate religiile lumii. Fondatorii acestui templu
au fost, printre alﬂii, Patriarhul Athenagoras, Dalai Lama, Thomas
Merton, Nehru, papa Ioan al XXIII-lea, papa Paul al VI-lea, A.
Schweitzer øi U. Thant. De la amvon, David Spangler predica despre
iniﬂierea lucifericæ: “Lucifer lucreazæ în fiecare dintre noi”. Aici este
vorba fæﬂiø, de revelaﬂia øi închinarea la Lucifer.
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Un templu asemænætor a fost proiectat de preotul catolic Steindl-Rast,
la Dallas, în Texas. O altæ construcﬂie de acest gen a apærut în 1989 la
Paris, “Marea Arcæ”, o catedralæ a noii gândiri. Chiar în clædirile ONU,
la New York, existæ o salæ de meditaﬂie în acelaøi scop.
Biserica mondialæ unificatæ va lua naøtere sub presiunea viitorului
guvern mondial, dar ea va obﬂine øi o bazæ solidæ prin apariﬂiile
supranaturale. Numeroasele aøa-zise apariﬂii mariale aparﬂin acestor
fenomene. Pânæ în prezent s-au înregistrat 900 de asemenea manifestæri,
care intervin în aproape fiecare ﬂaræ din lume. Aici este vorba, dupæ
cum s-a spus mai sus, de apariﬂii spiritiste. Îngeri cæzuﬂi care, conduøi
de Lucifer, îøi au locaøul pe planeta noastræ, în dimensiunea invizibilæ,
înøealæ sufletele credincioase, luând forma Mariei. Acesta este rezultatul
examinærii acestor apariﬂii în lumina Bibliei, a Scrierilor Sfinte.
Nici chiar papa Ioan Paul al II-lea nu a fost cruﬂat de aceste amægiri.
El a consacrat întreaga lume inimii Mariei. Præbuøirea comunismului a
fost prevestitæ de aøa-zisa Maria, øi a fost realizatæ cu ajutorul papei øi
al serviciilor secrete americane. Acesta este un nou exemplu de acﬂiune
combinatæ a spiritismului øi politicii. Papa precizeazæ în scrisoarea sa
pastoralæ “Dies Domini” din iulie 1998:
“86. Încredinﬂez intensa øi zeloasa acceptare a acestei scrisori
apostolice mijlocirii sfintei fecioare. Ea este prezentæ la Bisericæ
în fiecare duminicæ, færæ a fi un obstacol pentru locul central al
lui Hristos øi al Duhului Sæu... Când credincioøii privesc spre
Maria, aud cuvântul spus în timpul messei de duminicæ, învaﬂæ
de la ea sæ-l pæstreze în inima lor... øi sæ se gândeascæ la el...
Duminicæ de duminicæ, poporul pelerin merge pe urmele
Mariei...” Este evident cæ aøa-zisa Maria este descrisæ aici ca
prezentæ la fiecare messa în Bisericæ. Prin aceasta, se afirmæ
omniprezenﬂa sa, deøi numai Dumnezeu singur este omniprezent.
Ea este deci prezentatæ ca egala lui Dumnezeu. Aceasta ne aminteøte
cuvântul ispititorului din Paradis: “Veﬂi fi ca Dumnezeu.”
Aici avem de-a face cu adeværat, nu numai cu o mariomanie, ci øi cu
un cult demonic. Aparent, actualul papæ, în bonomia sa, nu øtie, evident,
cæ este înøelat prin aceste false apariﬂii ale fecioarei Maria.
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APARIﬁIILE MARIALE SUPRANATURALE ÎN LUME

Maria este desemnatæ drept “profeteasæ aleasæ a secolului nostru”
(T.& M. Flynn, the Tunder of Justice p.4). Este vorba de un întreg potop
de apariﬂii ale Mariei. Într-adevær sunt mai mult de 900 de manifestæri
supranaturale, cu ocazia cærora vizionarii sunt convinøi cæ le-a apærut
Maria. Acestea sunt întotdeauna aøa-zise revelaﬂii personale. Thomas
d’Aquino (1224-1274) scria deja în “Summa Theologica”, opera care
are o influenﬂæ puternicæ asupra învæﬂæmântului catolic øi protestant, ca
în toate secolele, oamenii deosebiﬂi aveau darul profeﬂiei. Este vorba de
profeﬂii individuale, pe care nimeni nu este obligat sæ le accepte. Biserica
îl lasæ pe fiecare liber sæ creadæ în ele sau sæ nu creadæ, dupæ cum o
consideræ adeværatæ sau neadeværatæ. Fiecare are dreptul, dar øi datoria
sæ examineze aceste apariﬂii. Cele mai importante, din mai multe sute
de apariﬂii ale Mariei, au fost alese dupæ cum urmeazæ, potrivit ordinii
cronologice, locului øi persoanei “vizionare”:
1846 - La Salette, Franﬂa, Melanie Calvat øi Maximin Giraud.
1858 - Lourdes, Franﬂa, Bernadette Soubirous.
1871 - Pontmain, Franﬂa, Eugene øi Joseph Barbadette.
1879 - Knock, Irlanda, 15 persoane.
1904 - Polonia, pærintele Maximilian Kobbe.
1917 - Fatima, Portugalia, copiii Lucia, Francesco, Jacinta.
1932 - Beurain, Belgia, copiii Voisin, Degeimbre.
1932 - Banneux, Belgia, Mariette Beco.
1937 - Polonia, sora Faustina.
1940 - Ungaria, Maria Natalia.
1945 - Zagreb, Iugoslavia, Julka.
1945 - Amsterdam, Olanda, Ida Perleman.
1947 - Marienried, Germania, Barbara Reuss.
1947 - Tre Fontana, Italia, Bruno Cornacchiola.
1953 - Sabana Grande, Porto-Rico, trei copii.
1954 - Seredne, Ucraina, Anna Hanya.
1954 - Fostoria, Ohio, Statele Unite, Mildred Mary.
1961 - Garabandal, Spania, patru copii.
1963 - Vietnam, Rosa Maria.
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1968 - Zeitoun, Egipt, mai multe sute de mii.
1972 - Milano, Italia, pærintele Stefano Gobbi.
1973 - Akita, Japonia, Agnes Sasagawa.
1974 - Canada, pærintele Joseph Francis.
1976 - Betania, Venezuela, Maria Esperanza øi alﬂii.
1980 - Cuapa, Nicaragua, Bernardo Martinez.
1980 - Taiwan, cinci persoane.
1981 - Kibeho, Rwanda, Africa, øapte copii.
1981 - Medjugorje, Iugoslavia, øapte copii.
1982 - Eisenberg, Austria, Aloisia Lex.
1982 - Damas, Siria, Mirna Nazzour.
1985 - Elveﬂia, Vassula Ryden.
1985 - Surrey, Anglia, Patricia.
1990 - Melbourne, Australia, Josefina Maria.
1991 - Mossul, Irak, Dina.
Aceasta nu este decât o micæ selecﬂie dintr-un potop de apariﬂii în
aproape toate ﬂærile lumii. Mai multe milioane de persoane cred în aceste
apariﬂii, færæ sæ-øi dea seama cæ sunt înøelate.
Totuøi, destul de des s-a dovedit cæ aceste apariﬂii sunt în realitate
minciuni. În 1846 la La Salette cei doi copii, pæstoraøii Melanie Calvat
øi Maximin Giraud au fost înøelaﬂi de cætre douæ femei care au vrut sæ-øi
ascundæ identitatea, deoarece se întorceau acasæ dimineaﬂa devreme la
bærbaﬂii lor, dupæ ce petrecuseræ noaptea cu amanﬂii lor; væzând pe cei doi
pæstoraøi, ele øi-au acoperit capul øi obrazul cu un voal øi-au împreunat
mâinile ca la rugæciune, fæcând astfel sæ se creadæ cæ sunt mesagere ale
sfintei fecioare Maria, dupæ care a urmat o convorbire înælﬂætoare.
Bruno Cornacchiola, væzætorul celor Tre Fontane (localitate lângæ
Roma unde, dupæ tradiﬂie ar fi fost decapitat Pavel) e un ventriloc
[persoanæ care poate rosti cuvintele færæ a miøca buzele øi færæ a deschide
gura...] (bine cunoscut de cætre colegii lui romani conducætori de
tramvai) care folosea glasul lui fin, asemænætor cu glasul unei femei
pentru a distra copiii. Mai târziu a pretins cæ era vorba de vocea Mariei,
care îi apæruse în grota celor Tre Fontane øi care i-a spus sæ pæræseascæ
Biserica cæreia aparﬂinea. Dupæ “viziune”, Cornacchiola a minﬂit mai
departe, øi vindea sæculeﬂi cu ﬂærânæ luatæ din grota “viziunii”.
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Cât priveøte viziunile de la Medjugorje, Mgr. Pavao Zauie, atunci
Episcop la Mostar, în a cærui diocezæ se afla Medjugorje, declaræ: “Am
cerut ca evenimentele din Medjugorje sæ fie uitate øi încet, încet sufocate,
însæ totul a ræmas ca înainte: e o mare ruøine!” (vezi cartea preotului
Angelo Gramaglia, “L’equivoco di Medjugorje”).
Maria este foarte des numitæ “profeteasa timpului sfârøitului” øi
“Regina profeﬂilor”. Cu toate acestea, Isus îndeamnæ la mare prudenﬂæ:
“Pæziﬂi-væ de proorocii mincinoøi. Ei vin la voi îmbræcaﬂi în haine
de oi, dar pe dinlæuntru sunt niøte lupi ræpitori. Îi veﬂi cunoaøte dupæ
roadele lor…Nu oriøicine-Mi zice: “Doamne, Doamne!” va intra în
Împæræﬂia cerurilor, ci cel ce face voia Tatælui Meu care este în ceruri.
Mulﬂi Îmi vor zice în ziua aceea: “Doamne, Doamne! N-am proorocit
Noi în Numele Tæu? N-am scos noi draci în Numele Tæu? øi n-am fæcut
noi multe minuni în Numele Tæu?” Atunci le voi spune curat: “Niciodatæ
nu v-am cunoscut; depærtaﬂi-væ de la Mine, voi toﬂi care lucraﬂi
færædelegea.”(Matei 7:15-23). “Se vor scula mulﬂi prooroci mincinoøi,
øi vor înøela pe mulﬂi. Atunci, dacæ væ va spune cineva: “Iatæ, Hristosul
este aici, sau acolo”, sæ nu-l credeﬂi. Cæci se vor scula Hristoøi mincinoøi
øi prooroci mincinoøi; vor face semne mari øi minuni, pânæ acolo încât
sæ înøele, dacæ va fi cu putinﬂæ, chiar øi pe cei aleøi.” (Matei 24:11,23,
24). Din acest motiv, apostolul Pavel ne avertizeazæ: “Cercetaﬂi toate
lucrurile!” (1Tesaloniceni 5:21). Øi apostolul Ioan ne avertizeazæ: “Prea
iubiﬂilor, sæ nu daﬂi crezare oricærui duh, ci sæ cercetaﬂi duhurile, dacæ
sunt de la Dumnezeu; cæci în lume au ieøit mulﬂi prooroci mincinoøi.”
(1 Ioan 4:1).
Avem deci obligaﬂia sæ verificæm aceste apariﬂii ale Mariei. Maria
care apare diferiﬂilor vizionari øi se dæ drept profet, este un prooroc
adeværat sau mincinos?

APARIﬁIILE MARIALE SUB LUPÆ

Ar fi prea mult sæ-i numim impostori pe toﬂi vizionarii cu apariﬂiile
lor. Dar trebuie sæ-i întrebæm dacæ au verificat evenimentele træite
de ei, dupæ cum ne sfætuieøte Isus. Hristos ne-a spus dinainte cæ
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aceste amægiri vor semæna atât de mult cu adeværul încât pânæ øi slujitorii
pe care El øi i-a ales pot fi înøelaﬂi. “…chiar Satana se preface într-un
înger de luminæ” (2Corinteni 11:14). El se declaræ cæ este Hristos, iar
oamenii pot gândi atunci cæ le-a apærut Hristos. În aøa-zisele apariﬂii ale
morﬂilor, el îøi lasæ demonii sæ se prezinte ca prooroci. Poate el sæ aparæ
øi sub înfæﬂiøarea Mariei? Ea a murit cu adeværat øi a fost pusæ în
mormântul care se gæseøte la Efes, în actuala Turcia øi pe care autorul
l-a vizitat. Este posibil ca îngerii cæzuﬂi care, ca extratereøtri øi fiinﬂe
planetare cu OZN-urile lor înøealæ lumea, sæ poatæ sæ o imite pe Maria
atât de bine încât oamenii sæ creadæ cæ este adeværata Maria?
Hristos l-a învins pe Satana prin Cuvântul Sfintelor Scripturi. Când
duømanul l-a ispitit, Hristos a ræspuns fiecæreia dintre cele trei ispitiri
prin “Stæ scris”. Numai Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-l alunga
pe duøman. Este motivul pentru care apostolul Pavel spune cæ acest
Cuvânt este “sabia Duhului” cu care putem demasca duhurile înøelætoare
(Efeseni 6:10-17).
O doamnæ din ﬂinutul Renania cunoscuse Biblia. Ea stætea în bucætæria
sa øi o citea. Brusc, o luminæ puternicæ a inundat încæperea øi a væzut în
aceastæ luminæ o femeie tânæræ, foarte frumoasæ, îmbræcatæ în albastru
deschis. Ea a surâs øi i-a spus cu o voce blândæ øi prietenoasæ: “Eu sunt
Sfânta Fecioaræ øi am venit pentru a te împiedica sæ o iei pe drumul
greøelii. Aøeazæ-te în genunchi, fiica mea, vreau sæ te binecuvântez øi
sæ-ﬂi aduc un mesaj din partea Domnului”. Cu toate acestea, aceastæ
femeie cunoøtea deja puterea înøelætoare a demonilor øi amægirile
religioase ale epocii noastre, dupæ cum prevestise mai dinainte Biblia.
Ea nu crezu cæ frumoasa fecioaræ este Maria. Atunci a fæcut ceva care
este singurul mijloc prin care putem demasca întotdeauna înøelætoriile
demonilor. Ea a spus: “Îﬂi poruncesc, în numele lui Isus sæ-mi spui cine
eøti cu adeværat!”
Astfel, ea s-a aøezat sub puterea protectoare a Domnului Isus Hristos,
care a promis cæ este cu noi pânæ la sfârøitul timpurilor, pânæ la sfârøitul
lumii. Dacæ ne adresæm Lui pentru a-I cere ajutorul, El este cu noi prin
prezenﬂa Sa invizibilæ. În acel moment demonii nu au nici o putere øi
sunt obligaﬂi sæ recunoascæ adeværul. Brusc, aceastæ fecioaræ de o
frumuseﬂe minunatæ s-a transformat într-un demon respingætor, a înjurat,
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a trecut în vitezæ prin faﬂa ei, i-a dat o lovituræ neaøteptatæ care a fæcut-o
sæ sufere mult timp øi a dispærut. Acest incident a fost relatat de pastorul
Wittig. În acest fel sunt înøelate mii de persoane credule, atrase de
miracole, dar care nu cred cu adeværat în Hristos. Ele s-au încrezut în
sentimentele øi în raﬂiunea lor øi nu în cuvântul lui Dumnezeu, în puterea
omeneascæ øi nu în puterea lui Dumnezeu.

REGULA CELOR ZECE PORUNCI

În predica de pe munte Isus declarase cæ în ziua din urmæ, mulﬂi
vor veni la El, numindu-L Hristos øi Domn øi îi vor cere sæ-i ia cu El
în Împæræﬂia veønicæ. Motivul lor nu era harul lui Hristos ci propriile
lor fapte bune: “Nu am proorocit noi în Numele Tæu, nu am vindecat
bolnavii, nu am scos demonii?” Dar Isus le-a dat verdictul:
“Niciodatæ nu v-am cunoscut!” (Matei 7:21,23). El le mai dæ o
explicaﬂie: “Nu aﬂi pæzit poruncile Mele” (în greacæ, onomia, cælcarea
legii).
Cele zece porunci sunt expresia dragostei lui Dumnezeu, de aceea
ele sunt de neschimbat øi întotdeauna valabile (Romani 13:8-10; 1
Ioan 5:3; Ioan 14:21). Iatæ de ce Isus declara: “Este mai uøor sæ
treacæ cerul øi pæmântul decât sæ cadæ o singuræ frânturæ de literæ
din Lege” (Luca 16:17). De aceea este bine sæ se citeascæ în întregime
cele zece porunci complete øi neschimbate, aøa cum se gæsesc în
Exodul 20:1-17.
Acesta este etalonul dupæ care trebuie sæ judecæm pretinsele apariﬂii
ale Mariei. Dacæ analizæm în ansamblu declaraﬂiile acestor apariﬂii,
suntem surprinøi de faptul cæ cele zece porunci sunt abia menﬂionate
sau deloc. Dimpotrivæ, constatæm cæ cele zece porunci au fost modificate
de foarte mult timp. În timpul lui Constantin s-a împlinit profeﬂia din
Daniel 7:25, prin care s-a prezis cæ legea øi vremurile vor fi schimbate
de oameni, în mod nelegiuit. Aceasta a devenit limpede în apariﬂia Mariei
la Subbock în Texas, la 1 august 1988 când s-a pretins cæ Dumnezeu
vorbea prin Maria:
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“Eu, Domnul Dumnezeu, creez din nou... un nou Sabat. Vechiul
Sabat trebuie sæ disparæ... “ Aflæm dupæ aceea cæ noi nu mai suntem sub
legea Vechiului Testament øi cæ acum respectæm duminica.224
Duminica era ziua de særbætoare a zeului soare, ziua cultului lui
Mythras, în Roma anticæ øi a fost impusæ Bisericii printr-o lege din 7
martie 321 de cætre împæratul pægân Constantin.
Nu gæsim nici mæcar o singuræ datæ în Biblie cuvântul duminicæ; de
la prima pânæ la ultima paginæ a ei, Sfintele Scripturi nu vorbesc decât
de Sabat, care aparﬂine Domnului Isus Hristos. Lucifer s-a aflat mereu
în spatele cultului soarelui, iar acum, prin falsele apariﬂii ale Mariei, el
încredinﬂeazæ miracolelor justificarea schimbærii legii (1Corinteni
10:20-22; Ezechiel 8:16;2 Împæraﬂi 23:5-11; Ieremia 5:8-10,18). Aici
Astarteea, soﬂia zeului soare Baal, este desemnatæ ca regina cerului.

CULTUL MARIAL CA ÎNLOCUITOR PENTRU
ÎNCHINAREA LA HRISTOS

Sfânta Scripturæ ne aratæ cæ Maria era o femeie delicatæ, credincioasæ
øi respectuoasæ, un model pentru toate femeile. Dupæ moartea lui Isus,
ea a locuit cu Ioan la Efes, unde a murit øi a fost înmormântatæ. Chiar øi
astæzi oricine poate sæ-i vadæ mormântul. Ea a crezut cu tærie în cuvintele
lui Isus din Ioan 5:28-29; 6:39,40,44,54:
“… vine ceasul când toﬂi cei din morminte vor auzi glasul Lui, øi
vor ieøi afaræ din ele. Cei ce au fæcut binele, vor învia pentru
viaﬂæ; iar cei ce au fæcut ræul, vor învia pentru judecatæ. Øi voia
Celui ce M-a trimis, este sæ nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El,
ci sæ-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatælui Meu este ca oricine
vede pe Fiul, øi crede în El, sæ aibæ viaﬂa veønicæ, øi Eu îl voi
învia în ziua de apoi… Eu îl voi învia în ziua de apoi.”.
Sæ ne amintim cæ în anul 431 a avut loc conciliul de la Efes, chiar în
acelaøi loc în care se aducea închinare zeiﬂei fecunditæﬂii Diana sau
Astarteea. Dupæ aceea, ea a fost înlocuitæ prin Maria cu micul Isus în
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braﬂe. Astfel se næøtea cultul Mariei, desigur færæ suportul Sfintei
Scripturi, ba chiar direct împotriva ei. “Învæﬂæturile despre draga noastræ
fecioaræ nu sunt conﬂinute în Sfânta Scripturæ, ci au sosit la noi prin
Sfânta tradiﬂie”. Acest lucru se mærturiseøte deschis.225
Cel care îl întâlneøte pe marele ispititor færæ Sfânta Scripturæ, care este sabia
Duhului, va fi înøelat prin viclenie øi învins de el. Isus Hristos ne-a avertizat
clar despre aceastæ inducere în greøealæ, dar mulﬂi i-au uitat cuvintele.
Nu se poate sæ nu remarcæm înlocuirea dragostei pentru Hristos prin
cultul Mariei. Deseori Hristos a fost prezentat ca judecætorul sever al
luminii, pe care numai mama Sa îl poate influenﬂa în favoarea noastræ.
Astfel, se uitæ invitaﬂia cælduroasæ øi plinæ de dragoste, pe care Isus o
adreseazæ celor care sunt întristaﬂi: “Veniﬂi la Mine, toﬂi cei trudiﬂi øi
împoværaﬂi øi Eu væ voi da odihnæ. Luaﬂi jugul meu asupra voastræ øi
învæﬂaﬂi de la Mine, cæci Eu sunt blând øi smerit cu inima; øi veﬂi gæsi
odihnæ pentru sufletele voastre. Cæci jugul meu este bun øi sarcina mea
este uøoaræ” (Matei 11:28-29).
Declaraﬂiile urmætoare sunt în direcﬂie opusæ cuvintelor lui Isus øi îøi
trædeazæ astfel adeværata lor origine. La 22 noiembrie 1992, aceastæ
pretinsæ apariﬂie a Mariei spunea pærintelui Gobbi cæ ea, Maria, ar fi
profetul ultimelor zile ale pæmântului. Alte titluri apar dupæ aceastæ
convorbire: Imaculata Concepﬂie, mama Bisericii, noua Eva, regina
cerului øi a pæmântului, regina pæcii, calea spre cer, regina rozariului,
regina øi mama familiei, co-mântuitoare, mijlocitoarea între Dumnezeu
øi oameni øi în cele din urmæ, parakleitos, ceea ce, în Noul Testament
este un nume dat Duhului Sfânt. În alte apariﬂii ea îøi spune: “fiinﬂa cea
mai perfectæ øi færæ de pæcat”, în alte locuri “mijlocitoarea harului”,
care pregæteøte lumea pentru a doua venire iminentæ a lui Hristos, parusia
lui. “Eu sunt mama celei de-a doua veniri a lui Isus, eu væ pregætesc
pentru venirea Sa”. Prin aceste false apariﬂii ale Mariei, vorbirea,
cuvintele care îl privesc exclusiv pe Isus, sunt transferate asupra aøa-zisei
Marii. Hristos este înlocuit øi aceastæ pretinsæ Maria este înælﬂatæ:
- Isus este singurul mijlocitor între Dumnezeu øi oameni (1Timotei
2:5). În prezent, Maria este desemnatæ ca mijlocitoare între
Dumnezeu øi oameni.
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- Hristos este singurul care ne mântuieøte, în nimeni altul nu existæ
mântuire (Fapte 4:12).
Acum, oamenii se adreseazæ Mariei, ca unei co-mântuitoare.
- “Hristos este Împæratul împæraﬂilor øi Domnul tuturor domnilor”
(Apocalipsa 19:16).
Dar acum Maria este numitæ regina cerului øi a pæmântului.
- Singur Hristos este færæ de pæcat, nimeni altul (Evrei 7:26-27;
Romani 3:10-12).
Maria se numeøte singuræ cea perfectæ, puræ øi færæ pæcat.
- Harul øi adeværul au venit numai prin Hristos (Ioan 1:6-7).
Acum Maria este numitæ mijlocitoarea harului, deøi ea însæøi are
nevoie de har.
În Luca 1:30 îngerul o anunﬂæ cæ a gæsit har la Dumnezeu
- Hristos este Pæstorul cel bun, va fi o turmæ condusæ de un singur
Pæstor bun (Ioan 10).
În apariﬂia de la 31 mai 1976 de la Zagreb, se spune cæ turma cea
micæ (Luca 12:32) “va fi împæræﬂia prea sfintei mele Mame”
(Flynn opera citatæ p.362)
- Conform Genesei (Genesa 3:15), Hristos trebuie sæ zdrobeascæ
capul øarpelui.
Maria a apærut cælugæriﬂei Natalia din Ungaria, cu mesajele lui Isus
despre o lume nouæ øi despre un New Age în care omenirii i se va înapoia
ceea ce pierduse în Paradis: “Atunci Imaculata Mea Mamæ va zdrobi
capul øarpelui øi porﬂile iadului se vor închide” (Flynn opera citatæ p.365).
- Hristos a spus cæ El este poarta oilor øi cæ nimeni nu va veni la
Tatæl decât prin El. (Ioan 10:7-11; 14:6.)
Apariﬂiile Mariei pretind:
“Maria este poarta cerului prin care Eu vin la voi øi prin care voi
veniﬂi la Mine... Cel care o iubeøte pe Mama mea, Mæ iubeøte øi
pe Mine”. “Maria, fecioara binecuvântatæ este Mama Mea øi
Mama voastræ, regina tuturor sfinﬂilor, regina îngerilor øi regina
cerului øi a pæmântului. Ea væ va conduce la cer dacæ o veﬂi læsa
sæ acﬂioneze în acest sens”226
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Isus Hristos, El Însuøi va reveni cu o mare putere øi în glorie
(1Tesaloniceni 4).
La 24 decembrie 1978, pretinsa Maria se adreseazæ “Congregaﬂiei
mariale a preoﬂilor” de care aparﬂineau mai mult de 50.000 de preoﬂi:
“La a doua venire, Fiul va veni la voi prin Mama Sa”. Maria îi apæru
Theresei Lopez din Denver Colorado SUA, cu urmætoarele cuvinte:
“Când blândul meu Isus va reveni pentru a doua oaræ pe acest pæmânt...
el va reveni prin Maria”227
Comparaﬂia ar mai putea continua, totuøi aceste exemple ne aratæ
clar cæ Lucifer care Îl invidia deja pe Hristos în cer, se stræduieøte la
sfârøit sæ acapareze toatæ cinstirea care îi aparﬂine lui Hristos. În acest
scop apariﬂiile simulate ale Mariei îi vor servi de medium lui Lucifer.

PROFEﬁII FALSE ØI CONTRADICTORII

La 17 iunie 1989, pretinsa Maria a apærut “congregaﬂiei mariale a
preoﬂilor” øi a adus o interpretare escatologicæ a textelor din Apocalipsa
12 øi 13. În aceste texte, explicaﬂia claræ a Bibliei, datæ prin Isus,
desemneazæ mai întâi Imperiul roman, apoi statele care îl urmeazæ, puteri
terestre øi religioase. Cu toate acestea, “Mama binecuvântatæ” declara
cæ Lucifer, øarpele vechi, Diavolul sau Satana, balaurul roøu este
antichrist. Dupæ aceea se mai spune cæ icoana fiarei este antichristul.
Numærul 666 din Apocalipsa 13:18 ar exprima anul 1998. Dupæ aceea,
francmasonii vor înælﬂa un fals Hristos øi o falsæ Bisericæ cu imaginea
fiarei. Aproape toﬂi îl vor urma pe acest fals Hristos øi aceastæ falsæ
Bisericæ mondialæ. Atunci, uøa este deschisæ pentru apariﬂia lui antichrist.
Aici sunt numiﬂi patru antichriøti diferiﬂi, dar sunt trecute sub tæcere
cele 15 caracteristici din Daniel 7 care îl desemneazæ distinct pe
adeværatul antichrist.
Într-o alta viziune din 13 ianuarie 1991, i s-a arætat lui Jim Singer
din Ontario, Canada, cæ lui Satana i s-au mai acordat încæ øapte ani
pentru ca sæ continuie atacurile øi mânia sa. Aceasta ne aduce din nou la
anul 1998.
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La 18 septembrie 1988, o apariﬂie a Mariei anunﬂa preotului Gobbi,
în Italia, cæ dupæ zece ani, deci în 1998, ar fi trebuit sæ înceapæ timpul
marii strâmtoræri care preceda întoarcerea lui Isus. Toate secretele
comunicate prin Maria îøi vor gæsi împlinirea.
La 1 ianuarie 1990, lui Jim Singer i s-a prezis cæ urmætorii doi ani,
1990 øi 1991 vor fi hotærîtori pentru copiii pæmânteøti ai Mariei. Apoi
urmeazæ o ameninﬂare teribilæ: “Fiecare cæmin în care nu voi fi invitatæ,
va fi umplut cu øapte noi duhuri rele, care vor fi mai rele decât primul”.
La La Salette, în secolul trecut, Maria prezicea cæ “Roma avea sæ-øi
piardæ credinﬂa øi cæ va deveni locaøul lui antichrist”. 228
S-a mai prezis un al III-lea ræzboi mondial, apoi în opoziﬂie cu ac
easta, un nou guvern mondial øi pe deasupra, din nou un mare miracol
în lumea creøtinæ. Poate cæ evanghelizarea comunæ a lumii de cætre
protestanﬂi øi catolici din urmætorii ani, constituie un asemenea miracol.
“Eu sunt mama evanghelizærii”, anunﬂa Maria.
În aceste apariﬂii, euharistia este pusæ în evidenﬂæ færæ încetare. Maria
este “Mama euharistiei”. Se face astfel referinﬂæ la pretinsa
transsubstanﬂiere care se realizeazæ în timpul Sfintei Cine, când se afirmæ
cæ pâinea øi vinul se transformæ cu adeværat în corpul øi sângele lui
Hristos øi cæ astfel Hristos, prin mâna preotului, este sacrificat din nou,
færæ værsare de sânge, în timpul messei. În acest caz se neglijeazæ faptul
cæ Noul Testament, chiar dupæ aceastæ transsubstanﬂiere, numeøte încæ
pâinea pâine øi vinul vin (1 Corinteni 11,23-26). În timpul Sfintei Cine,
Isus folosise pâinea øi vinul ca simboluri pentru corpul Sæu care trebuia
sæ fie oferit ca jertfæ pe cruce. În acea searæ nu a existat nici o aøa zisæ
transformare.
De altfel, Isus s-a oferit El Însuøi pe cruce øi nu prin intermediul
unei bucæﬂi de pâine, care nu era decât un simbol, o comparaﬂie pentru
corpul lui Hristos. De aceea Bisericile protestante, bazându-se pe Biblie,
au refuzat învæﬂætura transsubstanﬂierii, ca fiind nebiblicæ: “Hristos s-a
jertfit o singuræ datæ... Øi nu ca sæ se aducæ de mai multe ori jertfæ pe
Sine Însuøi... Noi am fost sfinﬂiﬂi prin jertfirea trupului lui Isus Hristos
odatæ pentru totdeauna... Oferind o singuræ jertfæ, El a fæcut desæværøiﬂi
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pentru totdeauna pe cei sfinﬂiﬂi... Acolo unde este iertare de pæcate, nu
mai este jertfæ pentru pæcate” (Evrei 9:25, 27; 10:10, 12, 18). Aceasta
ne aræta clar cæ Isus s-a jertfit o singuræ datæ øi cæ nu mai sunt repetiﬂii,
sângeroase sau nu, ale jertfei Sale. În prezent Maria apare øi anunﬂæ
victoria: “Euharistia va fi din nou inima øi centrul întregii vieﬂi a Bisericii.”
Acestei “vieﬂi a Bisericii” îi aparﬂin øi Bisericile Consiliului Mondial
al Bisericilor øi Bisericile Grupurilor de Studiu al Bisericilor Creøtine
din Germania (ACK), care, în prospectul lor din 1994, scrie la pagina 8:
“Unitatea Bisericii la care suntem chemaﬂi, okoinonia (gr.), care
este datæ øi exprimatæ în profesiunea comunæ a credinﬂei
apostolice, printr-o viaﬂæ sacramentalæ comunæ, în care intræm
prin botezul unic øi pe care o celebræm împreunæ într-o unicæ
comunitate EUHARISTICÆ... Scopul cæutarii unei depline
comuniuni este atins când fiecare Bisericæ poate sæ recunoascæ în
celelalte Biserici singura Bisericæ sfântæ øi apostolicæ, în toatæ
plenitudinea sa. Aceastæ deplinæ comuniune se va exprima la nivel
local ca øi la nivel universal, într-o formæ conciliaræ a vieﬂii øi
acﬂiunilor.”
Cu ocazia Congresului sinodal al Bisericii protestante germane de la
München din 1993, catolici øi protestanﬂi au participat împreunæ la
procesiunea Corpus Domini (særbætoare catolicæ în mai-iunie)
“Særbætoarea lui Dumnezeu”. În aceastæ særbætoare, jertfa messei este
punctul central; ostia trebuie sæ se transforme în corpul lui Hristos, care,
în prezent, trebuie sæ fie jertfit a doua oaræ de cætre preot. Odinioaræ
acest fapt era stigmatizat de protestanﬂi ca o idolatrie, astæzi participæ ei
înøiøi la ceremonia de instituire a acestei jertfe în slujba idolatriei. Astfel,
din acest motiv, aceastæ sesiune a fost numitæ congresul catolic al
protestanﬂilor.
“În ecumenism noi am descoperit cæ EUHARISTIA face parte în
mod firesc din evlavia creøtinului. Acesta este un lucru care nu
se mai poate anula” spunea preøedintele EKD (Sinodul Bisericilor
Protestante din Germania), Engelhardt într-un interviu în revista
catolicæ “Weltbild” din 6 iunie 1997, pagina 13. Congresul
ecumenic al anului 2003 este deja planificat. Cele douæ pærﬂi
(comitetul central al catolicilor germani øi congresul sinodal al
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Bisericii protestante germane) îøi confirmæ hotærârea de a se
strædui ca protestanﬂii øi catolicii sæ ia parte la un unic serviciu de
Sfânta Cinæ cu ocazia sinodului ecumenic.
“Ansamblului vieﬂii Bisericii” dupæ cum spune aøa zisa Maria, îi aparﬂin
nu numai celelalte Biserici creøtine, ci øi religiile necreøtine care trebuie sæ
fie incluse, conform planului Vaticanului øi Consiluilui ecumenic.
Secretara generalæ a Centrului de Studii al Bisericilor Creøtine, Barbel
Warkemberg-Potter, s-a opus cu hotærâre în 1997 contra pretenﬂiei de
absolutism a creøtinismului øi a cerut suprimarea condamnærilor
doctrinale între religii. Mesajul cæ numai Hristos, Creator øi Mântuitor,
a murit pentru pæcatele noastre øi cæ ne-a mântuit, este condamnat aici
ca “gândire rasistæ”. Printre participanﬂii la aceastæ conferinﬂæ interculturalæ,
gæsim pe reprezentanﬂii ACK, Grupa de Studii al Bisericilor creøtine, adicæ
toate Bisericile protestante germane, aproape toate Bisericile libere,
Bisericile catolice øi ortodoxe, ca øi reprezentanﬂii invitaﬂi ai budiøtilor,
evreilor øi musulmanilor (IDEA-SPEKTRUM, 34/1997).
La 27 octombrie 1986, papa invitase deja toate religiile mondiale la
o întâlnire comunæ de rugæciune, la Assissi. Aceasta s-a særbætorit ca o
“zi istoricæ mondialæ”. În 1993 øi în 2002 s-a reînnoit aceastæ zi mondialæ
la Assissi, cu delegaﬂi din toate religiile lumii øi din toate confesiunile
creøtine. Aceasta face parte din pregætirile pentru crearea unei Biserici
mondiale, sub conducerea papei. Astfel, papa a consacrat lumea întreagæ
“Inimii Mariei”. Pentru a atinge acest scop, iezuiﬂii sunt la lucru, ca
“armata secretæ a papalitæﬂii”.
“Primul obiectiv a fost puterea politicæ mondialæ, al doilea construirea unei Biserici mondiale... În acest scop iezuiﬂii s-au
pus pe treabæ pentru a infiltra în secret toate grupurile protestante...
Astæzi, iezuiﬂii aproape cæ øi-au încheiat misiunea. Biblia
încredinﬂeazæ conducerea Bisericilor locale în mâna unor pæstori
pioøi, totuøi, cu anii, maøinaﬂiile iezuiﬂilor au avut drept consecinﬂæ
devierea acestei puteri cætre centrele de decizie ale denominaﬂiunilor,
introducerea în Biserici a ceea ce aparﬂine lumii øi împingerea, în
acest fel a grupærilor protestante în braﬂele Vaticanului.
“Scopurile papalitæﬂii øi ale armatei sale secrete sunt identice cu
cele pe care le-a avut întotdeauna: dominarea lumii, cæreia trebuie
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sæ i se supunæ fiecare om. Miøcarea ecumenicæ nu a fost întemeiatæ
pe mesajul protestant liber øi pe reværsarea Duhului Sfânt; ea a
fost construitæ pe culoarele întunecate ale Vaticanului de
cardinalul iezuit Bea,” scrie M. Semlyen.230
Se aøteaptæ a doua sosire a Rusaliilor. Aceste Rusalii au fost prezise
cam acum o sutæ de ani de mediumii spiritiøti. Miøcarea harismaticæ,
unind pe catolici øi protestanﬂi, reprezintæ împlinirea acestor profeﬂii
spiritiste øi mariale. Consiliul ecumenic øi Centrul de Studii al Bisericilor
creøtine vor sæ restabileascæ comunitatea euharisticæ. Maria îøi atinge
obiectivul. Reforma øi Contrareforma s-au sfârøit. Transformarea
creøtinætæﬂii, care fusese prezisæ de spiritism (vezi mai sus), a devenit o
realitate:
“42 de cardinali øi aproape 500 de episcopi, cu 4,5 milioane de
catolici din 157 de state, cer o nouæ dogmæ. Chiar înainte de anul
2000, “Mama lui Dumnezeu” trebuie sæ fie recunoscutæ drept
co-mântuitoare
co-mântuitoare!” În acest sens petiﬂia cere trei principii noi de
credinﬂæ:
1 - Cæ Maria a participat personal la mântuire, prin Fiul sæu.
2 - Cæ tot harul care a decurs din suferinﬂæ øi din moarte nu este
eficace færæ mijlocirea Mariei.
3 - Cæ toate rugæciunile credincioøilor nu ajung la Isus decât prin
intermediul Mariei.
La cel de-al II-lea Conciliu al Vaticanului (1962-1965), episcopii
ceruseræ deja ca “Mama lui Dumnezeu” sæ fie recunoscutæ drept
Co-Redemptorix (Co-mântuitoare) øi “Mediatrix” (mijlocitoare)...
Pentru creøtinii care recunosc numai autoritatea Sfintelor Scripturi,
nu existæ nici o dezbatere despre acest subiect: “Cæci este un singur
Dumnezeu øi este un singur mijlocitor între Dumnezeu øi oameni:
Omul Isus Hristos (1Timotei 2:5). Nimeni sæ nu se lase pæcælit.
Strategiile ecumenismului vor vorbi, cu siguranﬂæ, despre o întoarcere
în urmæ, dar nu vor înceta sæ împingæ ecumenismul înainte, chiar
dacæ, între timp “trinitatea” va trebui sæ fie lærgitæ cu Maria la o
“cvartinitate” (Zeitspiegel, Kassel, 4 septembrie, 1997, 168).
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Oamenii sunt adeseori orbi în ceea ce priveøte ispitirile lui Lucifer,
faﬂæ de care Isus ne-a avertizat cu atâta fermitate (Matei 24:11, 23-26).
Contradicﬂiile în prevestirile din apariﬂiile Mariei, au, de asemenea,
aceleaøi træsæturi spiritiste ale spiritelor mincinoase, împotriva cærora
nu exista nici o reﬂinere la spiritiøti. “Marile spirite ne înøealæ pentru
mai binele nostru!” (vezi mai sus).
Pentru cæ fiecare greøealæ vine dintr-o scânteie de adevær care træieøte
în ea, ræmâne astfel un adevær care transpare în toate aceste mesaje
îndoielnice ale aøa-ziselor apariﬂii; este constatarea cæ træim foarte
aproape de revenirea lui Hristos. Aceastæ realitate vorbeøte atât de tare,
încât nimeni nu poate sæ nu o audæ. Pentru lumea noastræ care este pe
punctul de a trece, eliberarea care vine din univers, din centrul
universului, prin Hristos, Domnul universului, este iminentæ. Aceastæ
minunatæ speranﬂæ permite tuturor sæ respire øi sæ gæseascæ consolarea,
care nu se gæseøte nicæieri în altæ parte în lume.

VIZIUNI DE IAD

Copiii de la Fatima ca øi copiii de la Medjugorje au fost înspæimântaﬂi
de îngrozitoare viziuni de iad în care pretinsele suflete ale morﬂilor
nemântuiﬂi trebuie sæ suporte veønic suferinﬂele teribile ale unui foc.
Hristos spusese deseori øi repetase foarte clar cæ oamenii se odihnesc
în mormânt pânæ la înviere, atât cei care au fæcut binele, cât øi cei care
au fæcut ræul (Ioan 5:28-29). Cele douæ categorii de oameni se odihnesc
în acelaøi loc, adicæ în mormânt øi ambele vor fi înviate în ultima zi de
Hristos, Creatorul øi Restauratorul lumii; ei vor ieøi din mormânt, creaﬂi
din nou. Dupæ cum Hristos l-a creat prima datæ pe om, el va fi creat a
doua oaræ, la învierea sa. Pânæ atunci mortul poate sæ se odihneascæ øi
sæ doarmæ, el nu mai øtie nimic de nici o suferinﬂæ. Când în ultima zi,
chemarea lui Hristos la trezire îl va învia din mormânt pentru o nouæ
viaﬂæ, i se va pærea cæ nu a dormit decât un scurt moment.
Învæﬂætura unui iad veønic de suferinﬂæ nu este biblicæ øi nu este
conﬂinutæ nici mæcar într-un pasaj al Sfintelor Scripturi. Ea este în mod
grosolan contraræ dragostei plinæ de îndurare a lui Dumnezeu.
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Suntem revoltaﬂi de cruzimea faﬂæ de animale øi chemæm în ajutor
Societatea pentru Protecﬂia Animalelor, mai ales contra experienﬂelor
îngrozitoare din laboratoarele medicale. “Amnesty international”
intervine contra torturii oamenilor, pe plan mondial, pentru a o împiedica.
Putem sæ ne imaginæm un Dumnezeu al dragostei øi un Tatæ care sæ-i
facæ sæ sufere veønic pe oamenii pe care i-a creat, în torturæ øi în chinuri
færæ sfârøit?
Sæ presupunem cæ unicul fiu al unei mame cucernice a comis o faptæ
rea øi cæ din acest motiv trebuie sæ suporte pedeapsa în aøa-zisul foc al
iadului. Zi øi noapte el ar îndura suferinﬂe cumplite. Dupæ un an, mama
îi cere lui Dumnezeu sæ-i opreascæ chinul. Ræspunsul ar fi:
“Nu, trebuie sæ mai sufere!”
Dupæ zece ani, mama imploræ din nou milæ pentru fiul ei, dar primeøte
acelaøi ræspuns. Dupæ o sutæ de ani, ea se prezintæ din nou în faﬂa lui
Dumnezeu øi se roagæ pentru fiul ei. Dar acesta trebuie sæ continue sæ
sufere. Dupæ o mie de ani, acelaøi ræspuns, apoi dupæ zece mii de ani øi
aøa mai departe.
Dacæ aceastæ învæﬂæturæ îngrozitoare ar fi adeværatæ, s-ar mai putea
crede în dragostea lui Dumnezeu? Ar fi cerul un loc de odihnæ øi de
bucurie pentru mama care øtie cæ fiul ei trebuie sæ sufere îngrozitor? O
asemenea învæﬂæturæ este o invenﬂie a diavolului, care vrea sæ discrediteze
dragostea lui Dumnezeu faﬂæ de oameni.
Hristos ne-a spus exact contrariul în Biblie: nu existæ suferinﬂæ veønicæ
în iad. Hristos îi iubeøte atât de mult pe oameni, chiar øi pe cei ræi, încât
îøi dæ El însuøi viaﬂa pentru a-i mântui. A preferat sæ moaræ El însuøi,
decât sæ piardæ un singur om. Acela care crede în dragostea Sa, care se
încrede în Hristos ca Mântuitorul sæu øi care îl urmeazæ, acela este salvat.
Totuøi Dumnezeu nu forﬂeazæ pe nimeni, cæci El respectæ øi libertatea
de alegere a omului, deoarece dragostea poate sæ existe numai în libertate.
În cartea despre apariﬂiile Mariei (Flynn opera citatæ p. 302) se afirmæ
totuøi cæ Isus a vorbit de aproximativ cincisprezece ori despre o suferinﬂæ
veønicæ în iad. Este evident cæ este vorba de o confuzie deoarece 130 de
texte biblice spun clar cæ cei ræi vor fi øterøi din existenﬂæ: “Ei vor fi ca
øi cum n-ar fi fost niciodatæ” (Obadia 16); “cei ræi vor fi ca cenuøa”
(Maleahi 4:3). Ei vor arde în focul ce va purifica pæmântul în ultima zi.
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Acest foc nu se va stinge înainte ca toﬂi cei ræi sæ fie distruøi. El
dureazæ deci mai mult timp decât cei ræi. Este, dupæ cum scrie Petru, un
foc atomic: “...trupurile cereøti se vor topi de mare cælduræ, øi pæmântul,
cu tot ce este pe el, va arde.” (2 Petru 3:10).
La revenirea lui Hristos øi credincioøii vor fi de asemenea transformaﬂi
pânæ în atom øi vor primi un corp nou øi veønic. Cât despre nelegiuiﬂi, ei
vor dispærea pânæ la atom øi nu vor mai exista (Apocalipsa 20:9-15;
1Corinteni 15:52). Limba greacæ spune: “en atomo” = în atom. El este
numit focul de nestins dar øi focul veønic pentru cæ el arde mult mai
mult timp decât nelegiuiﬂii care mor în el øi pentru cæ efectul lui este
veønic, dar nu suferinﬂa. Aceastæ realitate a fost întotdeauna øi este
învæﬂatæ de Biblie, dar, din nefericire, ræu înﬂeleasæ de ignoranﬂi, pentru
cæ nu cunosc semnificaﬂia cuvintelor greceøti øi ebraice. Satan profitæ
de aceastæ ignoranﬂæ pentru a-i înspæimânta pe oameni øi a le ræpi credinﬂa
în dragostea lui Dumnezeu. Pentru a atinge acest obiectiv, el se foloseøte
øi de falsele apariﬂii ale Mariei.

CEA MAI MARE ÎNØELÆCIUNE DIN ISTORIA UNIVERSALÆ

Astæzi, cel mai mare semn printre noi este cel al “Mamei
binecuvântate” Ea însæøi este mesagera (lui Dumnezeu) pentru
timpul nostru. În mesajul din 8 decembrie 1990 cætre preotul
Gobbi, Maria declara în termeni preciøi cæ ea a fost aleasæ de
Sfânta Trinitate, pentru a deveni “Mama celei de a doua veniri a
lui Hristos”. “Astfel, este de datoria mea sæ pregætesc Biserica øi
toatæ omenirea sæ-l primeascæ pe Isus, care va reveni la voi, în
slavæ”... Vizionarii de la Medjugorje ne-au comunicat douæ puncte
importante: 1) apariﬂiile de la Medjugorje vor fi ultimele apariﬂii
pe pæmânt ale Mamei binecuvântate... 2) potrivit cuvântærii
Mariei, se va ivi un semn vizibil la locul apariﬂiilor de la
Medjugorje øi lumea întreagæ îl va vedea... Dupæ apariﬂia acestui
semn vizibil, supravieﬂuitorii nu vor mai avea decât foarte puﬂin timp
pentru a se converti... Acest timp este mai aproape decât crezi.
Ceea ce se va petrece este atât de important, încât va depæøi tot ce
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s-a întâmplat pe pæmânt de la crearea lumii. Va fi ca la judecata
din urmæ, la scaræ mai redusæ øi fiecare îøi va vedea personal
propria viaﬂæ øi tot ceea ce a fæcut, direct în lumina lui Dumnezeu.
Aceasta se va întâmpla înainte ca o perioadæ de zece ani sæ treacæ,
pornind de la anul 1998.231
Aceste indicaﬂii privind timpul sunt, de obicei, puﬂin credibile øi nu
servesc decât la a-i înspæimânta pe oameni. Falsa Maria este græbitæ sæ
pregæteascæ lumea pentru cel mai mare eveniment de la creaﬂie, falsa
întoarcere a lui Hristos. În Apocalipsa 3:10, Isus ne prevesteøte aceastæ
imitare a revenirii Sale, ca fiind ceasul marii încercæri pentru toﬂi oamenii
de pe acest pæmânt: “Dacæ cineva væ va spune atunci: ‘Iatæ, Hristosul
este aici sau acolo’ sæ nu-l credeﬂi” (Matei 24:23).
Satana va putea cu siguranﬂæ sæ imite splendoarea øi lumina
strælucitoare a lui Hristos øi chiar asemænarea Lui, dar nu va putea imita
alte evenimente concomitente: coborârea miliardelor de îngeri, învierea
morﬂilor, trâmbiﬂa lui Dumnezeu, distrugerea întregului pæmânt,
transformarea credincioøilor øi primirea lor în oraøul de sus al lui
Dumnezeu, pentru întâlnirea cu Hristos.
Satana va imita revenirea lui Hristos. Aceastæ înøelætorie va fi atât
de reuøitæ, încât aproape nimeni nu-i va scæpa. Numai dacæ vom acorda
atenﬂie cuvintelor lui Hristos, în care El îøi descrie revenirea pe pæmânt,
vom putea fi la adæpost øi pæziﬂi de înøelætoria falsului Hristos.

ÎMPÆRÆﬁIA LUI DUMNEZEU

Isus precizase dinainte cum, când øi pentru ce avea sæ revinæ,
astfel încât sæ nu putem fi înøelaﬂi dacæ vom acorda atenﬂie deosebitæ
cuvintelor sale.
1 - El vine personal
El nu apare prin intermediul unui reprezentant, al unei organizaﬂii
sau numai simbolic. El însuøi prezice: “Voi veni din nou øi væ voi lua cu
Mine, ca acolo unde sunt Eu sæ fiﬂi øi voi” (Ioan 14:3). El spune prin
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apostolul Pavel: “Cæci însuøi Domnul, cu un strigæt, cu glasul unui arhanghel
øi cu trâmbiﬂa lui Dumnezeu, va coborî din cer” (1 Tesaloniceni 4:16).
Prin intermediul lui Ioan, spune: “Iatæ, El vine pe nori øi orice ochi Îl
va vedea... Eu sunt Alfa øi Omega,... Cel dintâi øi Cel din urmæ, zice
Domnul Dumnezeu, Cel care este, Cel care era øi Cel care vine, Cel
Atotputernic... nu te teme. Eu sunt Cel dintâi øi Cel de pe urma, Cel
Viu. Am fost mort øi iatæ, sunt viu în vecii vecilor. Iatæ, Eu vin curând...
Eu sunt Alfa øi Omega, Cel dintâi øi Cel de pe urma, începutul øi
Sfârøitul... Da, eu vin curând!” Apocalipsa 1:7,8,18; 22:13,20.
2 - Revenirea Sa va fi vizibilæ
“Iatæ cæ El vine pe nori. Øi orice ochi Îl va vedea, øi cei ce L-au

stræpuns. Øi toate seminﬂiile pæmântului se vor boci din pricina
Lui!”. “Atunci îl vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului
cu putere øi cu o mare slavæ...” “Vegheaﬂi dar în tot timpul, øi rugaﬂivæ, ca sæ aveﬂi putere sæ scæpaﬂi de toate lucrurile acestea, care se vor
întâmpla, øi sæ staﬂi în picioare înaintea Fiului omului. (Apocalipsa 1:7
Matei 24:30 Luca 21:36)
El va fi vizibil din toate pærﬂile lumii, pentru fiecare om în acelaøi
timp. Cortina care mai separæ încæ astæzi vizibilul de lumea invizibilæ,
va fi datæ la o parte cu un zgomot asurzitor. În acel moment va fi datæ la
ivealæ o dimensiune de ordin superior dimensiunii lumii noastre, ceva
ca o a patra dimensiune, din care cele trei dimensiuni ale noastre,
lungime, læﬂime øi înælﬂime nu constituie decât o parte. Putem sæ ne
reprezentæm matematic aceastæ a patra dimensiune, dar nu o putem
înﬂelege, pentru cæ noi nu cunoaøtem decât manifestærile lumii noastre
tridimensionale. În a patra dimensiune se poate concepe ca o sferæ sæ
poatæ deveni un cerc plat în aøa fel, cæ pe globul pæmântesc, fiecare va
putea sæ vadæ revenirea Domnului din orice punct s-ar afla. Ioan a væzut
dinainte aceste lucruri în viziune øi le-a descris dupæ cum urmeazæ:
“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 stâncilor: “Cædeﬂi peste noi, øi ascundeﬂi-ne de faﬂa Celui ce
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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 6:14-16)

3 - El vine cu o mæreﬂie întreitæ
“Cæci Fiul omului are sæ vinæ în slava Tatælui Sæu, cu îngerii Sæi; øi
atunci va ræsplæti fiecæruia dupæ faptele lui.”
“Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toﬂi sfinﬂii îngeri, va øedea
pe scaunul de domnie al slavei Sale.”
“Atunci va trimite pe îngerii Sæi øi va aduna pe cei aleøi din cele
patru vânturi, de la marginea pæmântului pânæ la marginea cerului.”
Mæreﬂia Tatælui este mai luminoasæ decât mii de sori. Biblia spune
cæ El locuieøte într-o luminæ de care nu poﬂi sæ te apropii. Nici mæcar
lumina soarelui nu poate fi privitæ o clipæ færæ a fi orbit de ea.
Slava Fiului lui Dumnezeu s-a manifestat o singuræ datæ pe muntele
schimbærii la faﬂæ, în aøa fel încât ucenicii care au væzut aceastæ luminæ
venind de la Hristos, au cæzut orbiﬂi la pæmânt. Slava îngerilor s-a
manifestat în timpul învierii lui Hristos. Un înger cobora din cer ca un
fulger, veømântul sæu era alb ca zæpada, încât soldaﬂii de lângæ mormânt
au cæzut dintr-odatæ la pæmânt. Un cutremur a zguduit grædina iar piatra
a zburat de pe mormânt, atinsæ de puterea unui singur înger.
Ne putem imagina cum va fi zguduit întregul pæmânt când toﬂi îngerii
luminoøi vor coborî ca niøte fulgere!
4 - El revine cu un strigæt întreit de bucurie
“Cæci Însuøi Domnul, cu un strigæt, cu glasul unui arhanghel øi cu
trâmbiﬂa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer…!”
Luther traduce: “Cu un strigæt de adunare sau un strigæt de ræzboi!”
Într-o bætælie din Evul Mediu, armatele s-au ciocnit într-un strigæt de
ræzboi ieøind din gâtul tuturor soldaﬂilor. Tot astfel øi îngerii cerului îi
vor aduna pe cei aleøi cu un strigæt de victorie. Corul “Aleluia”, din
oratoriul “Mesia” de Händel, este numai o imagine palidæ a acestuia.
“El va coborî din cer cu strigætul de luptæ al unui arhanghel”. Printre
cele 130 de nume pe care I le dæ Biblia, Hristos îl poartæ øi pe cel de
Michael sau Mihail care înseamnæ “cine este ca Dumnezeu”.
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Mihail este arhanghelul, comandantul øef al tuturor îngerilor, cel
care conduce armata lor. Strigætul Sæu de luptæ se adreseazæ morﬂii,
ultimul duøman despre care vorbeøte Biblia. Strigætul Sæu de viaﬂæ va
învinge moartea øi va pætrunde în mormintele morﬂilor ca un strigæt de
creaﬂie, iar ei vor ieøi preschimbaﬂi în fæpturi noi. “Cei morﬂi în Hristos
vor învia primii”
“El va coborî din cer la sunetul trâmbiﬂei lui Dumnezeu”. Odinioaræ
trâmbiﬂa ræsuna când apærea un rege. Acum Hristos revine ca Rege,
având în mânæ toatæ puterea cerului øi a pæmântului øi se va aræta
pæmântului øi va îndrepta privirile fiecærui om spre Cel care apare vizibil
în faﬂa lor, Domnul Universului, Isus Hristos.
Cât vom putea cuprinde cu privirea, vom vedea cerul plin de îngeri
care vor coborî în zbor, cu cântec de bucurie. Ei vin de la ræsærit øi de la
apus, de la nord øi de la sud, de la un capæt al cerului la altul. Un singur
cântec de bucurie, luminos ca un fulger øi pur ca sunetul de clopot, va
umple tot cerul. Universul întreg, cu nenumæratele lui lumi locuite
participæ cu înflæcærare la acest eveniment. În sfârøit, revolta acestei
planete împotriva lui Dumnezeu va lua sfârøit. Armonia, pacea øi fericirea
Universului lui Dumnezeu vor fi restabilite din nou pe acest pæmânt.
În aceastæ clipæ, îngerul pæzitor pe care Dumnezeu l-a aøezat lângæ
fiecare om de-a lungul întregii sale vieﬂi øi care, din sfera sa invizibilæ øi
supradimensionalæ îl însoﬂeøte în fiecare zi, va apærea în mod vizibil
lângæ noi øi ne va purta cu mare bucurie spre întâlnirea cu Isus, care va
ura cu satisfacﬂie bun venit fiecærui individ. El va spune: “Veniﬂi
binecuvântaﬂii Tatælui Meu; intraﬂi în stæpânirea împæræﬂiei care v-a fost
pregætitæ de la întemeierea lumii.”
5 - El revine cu un cutremur de pæmânt general
“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.” (Apocalipsa 6:13)
Iatæ vine ziua Domnului, o zi færæ milæ, zi de mânie øi furie aprinsæ,
care va preface tot pæmântul în pustiu øi va nimici pe toﬂi pæcætoøii de pe
el. Cerurile se cutremuræ, pæmântul se clatinæ din locul sæu în faﬂa mâniei
Domnului oøtirilor în ziua mâniei Sale aprinse... pæmântul se rupe,
pæmântul se sfærâmæ, pæmântul se crapæ, pæmântul se clatinæ ca un om
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beat, tremuræ ca o colibæ pentru noapte; pæcatul lui îl apasæ, cade øi nu
se mai ridicæ... Într-adevær, Domnul pustieøte pæmântul, îl face de
nerecunoscut øi îi împræøtie pe locuitorii sæi... pæmântul va fi complet
gol, total pustiit. Cu adeværat, Domnul a pronunﬂat aceste cuvinte...
pæmântul a fost profanat de locuitorii sæi, cæci ei au modificat legile
Mele, au încælcat poruncile Mele, au cælcat legæmântul veønic. De aceea
blestemul este peste ﬂaræ øi locuitorii suferæ pedeapsa nelegiuirii lor.
De aceea, locuitorii ﬂærii sunt distruøi øi nu mai ræmân decât puﬂini
dintre ei.
Aici nu este nicidecum vorba despre o împæræﬂie a pæcii, înælﬂatæ de
oameni sau despre o domnie milenaræ pe acest pæmânt. Aceste
interpretæri næscocite ﬂin de utopia puræ, de himere øi de fantezie. Ideea
unui guvern mondial øi a unei religii mondiale nu se potriveøte cu aceastæ
profeﬂie a lui Dumnezeu privind revenirea lui Hristos. Acest pæmânt va
face loc unui alt pæmânt, într-o nouæ creaﬂiune.
Pe acest pæmânt vechi, fæcut de oameni aproape de nelocuit, nu va
fi nici o domnie veønicæ a pæcii, nici era nouæ.
Profetul Daniel a putut sæ vadæ toatæ istoria omenirii într-o statuie
mare cu formæ omeneascæ. Capul de aur reprezintæ Imperiul babilonian,
pieptul de argint, Imperiul medo-persan, pântecele de aramæ, Grecia,
picioarele de fier, Imperiul roman. Imperiul roman trebuie sæ fie împærﬂit
în zece pærﬂi care vor forma Statele Europene øi care vor exista pânæ la
sfârøitul lumii. O piatræ vine de sus, distruge întreaga statuie care se
face praf øi îøi gæseøte sfârøitul spulberat de vânt. Piatra îl reprezintæ pe
Isus Hristos, Stânca. Întoarcerea Sa pune capæt istoriei universale. Este
împæræﬂia viitoare aøa cum explicæ Dumnezeu profetului Daniel în al
doilea capitol al cærﬂii sale. Prin cutremurul de pæmânt universal, la
întoarcerea lui Hristos, întregul pæmânt va fi distrus. Dar Dumnezeu
creeazæ un nou pæmânt øi ceruri noi, Împæræﬂia Sa veønicæ.
6 - Învierea morﬂilor
“Dar acum, Hristos a înviat din morﬂi, pârga celor adormiﬂi. Cæci
dacæ moartea a venit prin om, tot prin om a venit øi învierea morﬂilor.
Øi dupæ cum toﬂi mor în Adam, tot aøa, toﬂi vor învia în Hristos...”
(1Corinteni 15:20-22)
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Hristos este primul rod, apoi cei care îi aparﬂin Lui, la revenirea Sa.
“Nu væ miraﬂi de lucrul acesta; pentru cæ vine ceasul când toﬂi cei
din morminte vor auzi glasul Lui, øi vor ieøi afaræ din ele. Cei ce au
fæcut binele, vor învia pentru viaﬂæ; iar cei ce au fæcut ræul, vor învia
pentru judecatæ.” (Ioan 5:28,29)
“Iatæ, în adevær, ce væ spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii,
care vom ræmâne pânæ la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea
celor adormiﬂi. Cæci însuøi Domnul, cu un strigæt, cu glasul unui
arhanghel øi cu trâmbiﬂa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, øi întâi
vor învia cei morﬂi în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi ræmas, vom
fi ræpiﬂi toﬂi împreunæ cu ei, în nori, ca sæ întâmpinæm pe Domnul în
væzduh, øi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaﬂi-væ dar unii
pe alﬂii cu aceste cuvinte.” (1Tesaloniceni 4:15-18)
“Tot aøa øi voi: acum, sunteﬂi plini de întristare; dar Eu væ voi vedea
iaræøi, inima vi se va bucura, øi nimeni nu væ va ræpi bucuria voastræ”.
Învierea morﬂilor, apariﬂia tuturor îngerilor cerului, cutremurul universal
pe pæmânt, ridicarea aleøilor în væzduh, în întâmpinarea Domnului øi
crearea unui nou pæmânt, pe toate acestea Satana nu le poate imita atunci
când va imita revenirea lui Hristos, ca sæ pæcæleascæ øi înøele lumea
întreagæ, pentru a face sæ-i fie acceptatæ Noua Ordine Mondialæ prin
care vrea sæ domine lumea.
7 - Împæræﬂia veønicæ a lui Dumnezeu
Toate profeﬂiile Bibliei privesc împæræﬂia lui Dumnezeu. Petru, plin
de Duh Sfânt scrie: “Ziua Domnului însæ va veni ca un hoﬂ. În ziua
aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereøti se vor topi de mare
cælduræ, øi pæmântul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcæ toate
aceste lucruri au sæ se strice, ce fel de oameni ar trebui sæ fiﬂi voi, printro purtare sfântæ øi evlavioasæ, aøteptând øi græbind venirea zilei lui
Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, øi trupurile cereøti se vor
topi de cældura focului? Dar noi, dupæ fægæduinﬂa Lui, aøteptæm ceruri
noi øi un pæmânt nou, în care va locui neprihænirea.” (1 Petru 3:10-13)
“Cæci voi crea ceruri noi øi un pæmânt nou; nu-øi vor mai aminti
lucrurile trecute... Mai degrabæ bucuraﬂi-væ øi veseliﬂi-væ pentru ceea ce
voi crea... Cæci dupæ cum cerurile cele noi øi pæmântul cel nou, pe care
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le voi face, vor ræmâne înaintea Mea, zice Domnul, aøa va ræmâne øi
sæmânﬂa voastræ øi numele vostru. Øi în fiecare lunæ nouæ øi în fiecare
Sabat orice fæpturæ va veni sæ se închine înaintea Mea, Zice Domnul”.232
În ultimele douæ capitole ale Bibliei, Apocalipsa 21 øi 22, împæræﬂia
lui Dumnezeu este descrisæ atât de splendid, încât nu mai doreøti decât
ca ea sæ înceapæ acum, astæzi. Pæmântul va fi centrul Universului.
Viaﬂa pe noul pæmânt va avea o calitate total diferitæ. Toate
capacitæﬂile noastre vor putea sæ se dezvolte, toate talentele noastre vor
înflori. Însuøirea de noi cunoøtinﬂe nu ne va mai obosi minﬂile, nu va
mai consuma energia noastræ. Cele mai înalte aspiraﬂii vor fi satisfæcute,
cele mai sublime ambiﬂii se vor realiza. Øi cu toate acestea, vor fi
întotdeauna noi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi adeværuri de
aprofundat, solicitând toate capacitæﬂile minﬂii, sufletului øi corpului.
Comorile inepuizabile ale universului vor fi propuse spre studiu celor
ræscumpæraﬂi de Dumnezeu. Desfætæri de nedescris îi aøteaptæ pe copiii
noului pæmânt, lângæ fiinﬂe care n-au pæcætuit niciodatæ øi cu care vor
împærtæøi bucuria øi înﬂelepciunea. Eliberaﬂi de obstacolul morﬂii, vor fi
luaﬂi într-un zbor neobosit spre lumile îndepærtate care s-au cutremurat
la priveliøtea necazurilor omeneøti øi vor învæﬂa ce înseamnæ viaﬂa într-o
lume neatinsæ de pæcat. Aceøti aleøi vor participa cu ei la comorile de
øtiinﬂæ øi inteligenﬂæ acumulate în cursul veacurilor prin contemplarea
lucrærilor lui Dumnezeu. Pe mæsuræ ce se vor desfæøura, veacurile veønice
vor aduce cu ele revelaﬂii tot mai glorioase ale lui Dumnezeu øi ale
Fiului. Progresul în dragoste øi fericire va merge paralel cu cel al
cunoøtinﬂelor. Cu cât oamenii vor învæﬂa sæ-L cunoascæ pe Dumnezeu
mai mult, cu atât mai mare va fi admiraﬂia lor faﬂæ de caracterul Sæu. Øi
pe mæsuræ ce Isus va dezvælui oamenilor misterele mântuirii øi rezultatele
marelui conflict cu Satana, inimile lor vor tresælta de dragoste øi bucurie.

232

Ioan 14,1-3. 1.Tesaloniceni 4,16. Apocalipsa 1,7.8.17. 22,12.13. Matei 24,30.
2Tesaloniceni 2,8. Luca 21,27.36. Apocalipsa 6,14-17. Matei 16,27. 1 Tesaloniceni
4,15-17. Matei 25,34. Isaia 13,6.13. 24,1-20. 1Corinteni 15,20-23. Ioan 5,28.29.
16,22. 2Petru 3,10-13. Isaia 65,17. 66,22.23.

217

Marea luptæ s-a sfârøit. Pæcatul øi pæcætoøii nu mai existæ. Universul
întreg este curat. O singuræ vibraﬂie de armonie øi bucurie stræbate prin
vasta creaﬂiune. De la Acela care a creat toate se revarsæ viaﬂa, lumina øi
fericirea prin domeniile spaﬂiului nemærginit. De la atomul cel mai mic
pânæ la lumile cele mai vaste, toate lucrurile însufleﬂite øi neînsufleﬂite,
în frumuseﬂea lor neumbritæ øi cu bucurie desævârøitæ, declaræ cæ
DUMNEZEU ESTE IUBIRE”233

ULTIMA INVITAﬁIE CÆTRE ACEASTÆ PLANETÆ

Înaintea marilor catastrofe intervenite pe acest pæmânt, Dumnezeu
i-a avertizat întotdeauna pe oamenii Sæi iubiﬂi pentru a-i mântui.
La începutul omenirii, El i-a avertizat pe primii oameni de pe acest
pæmânt despre moarte (Genesa 1:16-17).
Înaintea primei crime, El trezeøte conøtiinﬂa primului ucigaø (Genesa
4:6-7).
Înaintea potopului, Dumnezeu a trimis tuturor oamenilor un mesaj
de salvare prin Noe (Genesa 6).
Înaintea distrugerii Sodomei øi Gomorei, doi îngeri au fost trimiøi
pentru a încerca sæ-i salveze pe locuitori (Genesa 19:1-29).
Înaintea plægilor din Egipt, Dumnezeu a trimis pe Moise pentru a-l
determina pe Faraon sæ acﬂioneze cu dreptate (Exodul 4).
În tot cursul istoriei sale, poporul Israel a fost avertizat cu regularitate
de profeﬂi øi de îngerii lui Dumnezeu. Însuøi Isus a încearcat sæ-Øi câøtige
poporul ræzvrætit pentru calea dreptæﬂii øi dragostei. Înaintea celei mai
mari catastrofe, El a avertizat despre distrugerea Ierusalimului, în timpul
cæreia mai mult de un milion de persoane au fost ucise. Printre victime
nu s-a gæsit nici un creøtin, pentru cæ aceøtia luaseræ în serios mesajele
de avertizare ale Domnului lor øi fugiseræ la timp (Matei 24:20). Astæzi,
înainte de distrugerea lumii, El trimite trei îngeri pentru a avertiza
omenirea:
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“Øi am væzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o
Evanghelie veønicæ pentru ca s-o vesteascæ locuitorilor
pæmântului, oricærui neam, oricærei seminﬂii, oricærei limbi øi
oricærui norod. El zicea cu glas tare: “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!” Apoi a
urmat un alt înger, al doilea, øi a zis: “A cæzut, a cæzut Babilonul,
cetatea cea mare, care a adæpat toate neamurile din vinul mâniei
curviei ei!” Apoi a urmat un alt înger, al treilea, øi a zis cu glas
tare: “Dacæ se închinæ cineva fiarei øi icoanei ei, øi primeøte
semnul ei pe frunte sau pe mânæ, va bea øi el din vinul mâniei lui
Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; øi va fi
chinuit în foc øi în pucioasæ, înaintea sfinﬂilor îngeri øi înaintea
Mielului. Øi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Øi
nici ziua, nici noaptea, n-au odihnæ cei ce se închinæ fiarei øi
icoanei ei, øi oricine primeøte semnul numelui ei! Aici este
ræbdarea sfinﬂilor, care pæzesc poruncile lui Dumnezeu øi credinﬂa
lui Isus.” (Apocalipsa 14:6-12
Primul înger anunﬂæ judecata lui Dumnezeu. Al doilea înger arætæ
Biserica apostaziatæ, o Bisericæ descrisæ în Apocalipsa 17 øi 18. Al treilea
înger avertizeazæ în privinﬂa fiarei, a icoanei sale øi a semnului fiarei. În
Apocalipsa 13 øi 17 gæsim explicaﬂia acestor simboluri, în relaﬂie cu
guvernul mondial øi cu religia universalæ viitoare.
Comentatorii creøtini, au recunoscut în cursul celor 2000 de ani de
la origini pânæ la împlinirea istoricæ din Apocalipsa, cæ este vorba aici
despre puterea Statului roman care øi-a impus dominaﬂia øi metodele
asupra Bisericii. Timp de douæ secole, împæraﬂii romani au domnit asupra
Bisericii, sub cezaro-papism, pânæ la “întunecatul Ev Mediu”, când,
potrivit profesorului catolic Karl Adam, “la pæstorul cel mai înalt al
Bisericii a apærut o beﬂie demonicæ de putere øi abuzul pângæritor a
ceea ce era Sfânt.”234
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Toﬂi catolicii adeværaﬂi care vor sæ-l slujeascæ pe Domnul Isus Hristos
regretæ aceastæ succesiune a faptelor, ocazionate de împæratul roman.
Arhiepiscopul Eberhard de Salzburg, teologii din timpul marii Schisme,
împæraﬂii în lupta lor cu papa pentru putere, teologii catolici care au
devenit reformatori protestanﬂi, preoﬂii de astæzi øi episcopii, recunosc
cæ Biserica este subminatæ øi dominatæ de un spirit pe care Isus Hristos
îl descrie în Apocalipsa 13:2-4. Astæzi, ei væd în Martin Luther profetul
trimis de Dumnezeu pentru a salva Biserica de la decædere. Adeværaﬂii
protestanﬂi recunosc, alæturi de adeværaﬂii catolici, cæ Bisericile Reformei
s-au læsat contaminate de acest spirit, aspirând prin ecumenie, cu
Vaticanul, la dominaﬂia mondialæ.
Semnul care leagæ cele douæ categorii este sfinﬂirea duminicii, care
nu este bazatæ pe Biblie, ci pe împæratul roman øi pe tradiﬂia Evului
Mediu. Consideræm cæ duminica va fi impusæ tuturor oamenilor de pe
acest pæmânt, ca zi de închinare obligatorie pentru principiile noului
guvern mondial øi ale religiei universale.
În scrisoarea sa apostolicæ din 7 iulie 1998, papa Ioan Paul al II-lea
sublinia sfinﬂirea duminicii:
“Duminica creøtinæ este cu totul altceva decât o distracﬂie! În afara
semnificaﬂiei sale religioase, latura socialæ øi eticæ a duminicii
este de o mare importanﬂæ. În vecinætate øi în cercul prietenilor
existæ probabil bolnavi, persoane vârstnice sau refugiaﬂi, care îøi
resimt øi mai dureros singurætatea, nefericirea, starea lor de
suferinﬂæ. Træitæ astfel, duminica va deveni o øcoalæ mæreaﬂæ a
dragostei fraterne, a dreptæﬂii øi a pæcii”... Prin odihna duminicii,
lucrurile materiale cedeazæ locul valorilor spirituale. În ziua a
øaptea te vei odihni, îndeamnæ Biblia, dupæ cum øi Dumnezeu
s-a odihnit dupæ crearea lumii. Ziua soarelui (Dies Solis)... a avut
repercusiuni asupra vieﬂii mondene: împæratul Constantin I a
ordonat, în 321, odihna duminicii øi a interzis în acea zi “treburile
casnice.”235
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Aceastæ lege a duminicii instituitæ de împærat va juca un rol important
øi în noua ordine mondialæ economicæ a papei, deøi cele zece porunci
nu vorbesc decât despre Sabat ca a øaptea zi de odihnæ a lui Dumnezeu.236
“Ziua Soarelui” pægân este capabilæ sæ uneascæ religiile pægâne ale
lumii øi sæ le sudeze într-o religie mondialæ. Legile corespunzætoare ale
Noului Guvern Mondial vor pregæti drumul.
În scrisoarea sa apostolicæ “Dies Domini” din 8 iulie 1998 (articolele
73 øi 83), papa Ioan Paul al II-lea pune de douæ ori accent pe faptul cæ
duminica este o øcoalæ de educaﬂie socialæ. Ne putem imagina cæ toﬂi
credincioøii, din toate religiile lumii, vor trebui educaﬂi în principiile
noii religii universale. Duminica se va potrivi bine ca zi de instruire.
Astfel, noua ordine mondialæ, ca dictaturæ mondialæ, se orienteazæ direct
împotriva celor zece porunci, prin urmare, contra lui Isus Însuøi.
Dimpotrivæ, toﬂi creøtinii adeværaﬂi se vor uni, se vor aduna øi vor
deveni “turma cea micæ sub conducerea unui singur pæstor”, Isus Hristos,
dupæ cum este prezis de cele 20 de semne distinctive ale Bisericii
ultimelor zile din Apocalipsa 13 øi 14. Ei se pregætesc pentru întoarcerea
lui Hristos, care acum este foarte aproape, este la uøæ.
Mesajul celor trei îngeri, ca ultimæ invitaﬂie cætre omenire, va fi øi
mai accentuat de un mesaj din centrul universului:
“Dupæ aceea, am væzut coborându-se din cer un alt înger, care
avea o mare putere, øi pæmântul s-a luminat de slava lui. El a
strigat cu glas tare, øi a zis: “A cæzut, a cæzut Babilonul cel mare!
A ajuns un locaø al dracilor, o închisoare a oricærui duh necurat,
o închisoare a oricærei pæsæri necurate øi urâte, pentru cæ toate
neamurile au bæut din vinul mâniei curviei ei, øi împæraﬂii
pæmântului au curvit cu ea, øi negustorii pæmântului s-au îmbogæﬂit
prin risipa desfætærii ei.” Apoi am auzit din cer un alt glas, care
zicea: “Ieøiﬂi din mijlocul ei, poporul Meu, ca sæ nu fiﬂi pærtaøi la
pæcatele ei, øi sæ nu fiﬂi loviﬂi cu urgiile ei!” (Apocalipsa 18:1-4).
În aceste zile hotærâtoare pentru fiecare om, Biserica mondialæ va
forma o “mare turmæ” iar restul “turma cea micæ” ( Apocalipsa 12:17;
13:16; Luca 12:32). În prezent, cerul îi avertizeazæ încæ o datæ pe toﬂi
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locuitorii pæmântului; pæmântul întreg este luminat øi primeøte o
cunoaøtere claræ øi precisæ. Biserica mondialæ s-a desprins de Hristos
pentru a deveni un teatru de operaﬂiuni al îngerilor cæzuﬂi. Trei puteri
lanseazæ o dictaturæ mondialæ: Religia mondialæ - Babilon, puterea lumii
- împæraﬂii pæmântului; comerﬂul mondial - negustorii pæmântului.
Dumnezeu însuøi - vocea venind din cer - cere credincioøilor sæi sæ se
despartæ de aceastæ miøcare. Ei se vor întâlni, din toate religiile øi vor
forma turma cea micæ: “Aici este ræbdarea sfinﬂilor, care pæzesc
poruncile lui Dumnezeu øi credinﬂa lui Isus” (Apocalipsa 1:12).
Apocalipsa Domnului Isus Hristos (Apocalipsa = descoperire) începe
prin cuvintele:
“Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca sæ
arate robilor Sæi lucrurile care au sæ se întâmple în curând. Øi lea fæcut-o cunoscutæ, trimiﬂând prin îngerul Sæu la robul Sæu Ioan,
care a mærturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu øi despre mærturia
lui Isus Hristos, øi a spus tot ce a væzut. Ferice de cine citeøte, øi
de cei ce ascultæ cuvintele acestei proorocii, øi pæzesc lucrurile
scrise în ea! Cæci vremea este aproape!” (Apocalipsa 1,1-3).
Ultima carte a Bibliei se terminæ cu urmætoarele cuvinte:
“Øi îngerul mi-a zis: “Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare øi
adeværate. Øi Domnul Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimis
pe îngerul Sæu sæ arate robilor Sæi lucrurile, care au sæ se întâmple
în curând. Øi iatæ, Eu vin curând! Ferice de cel ce pæzeøte cuvintele
proorociei din cartea aceasta!” Eu, Ioan, am auzit øi am væzut
lucrurile acestea. Øi dupæ ce le-am auzit øi le-am væzut, m-am
aruncat la picioarele îngerului, care mi le aræta, ca sæ mæ închin
lui.
Cel ce adevereøte aceste lucruri zice: “Da, Eu vin curând.” Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Harul Domnului Isus Hristos sæ fie cu voi cu toﬂi! Amin”
(Apocalipsa 22:6-8 øi 20-21).
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POSTFAﬁÆ

Teologi catolici øi din alte denominaﬂiuni creøtine s-au întâlnit într-o
mânæstire din Wurttemberg pentru a discuta subiectul: Ce se petrece în
ecumenism? Unde este locul dureros? Fiecare participant putea sæ se
exprime liber despre unificarea Bisericilor øi despre religia mondialæ
viitoare. Autorul acestei cærﬂi a vorbit despre concepﬂia lui Luther privind
profeﬂiile din Daniel 7, 2 Tesaloniceni 2 øi din Apocalipsa 13 øi 17 având
legæturæ cu papalitatea. Reformatorul væzuse împlinirea acestor profeﬂii
în rangul papei care se gæseøte în fruntea Bisericii øi în locul lui Hristos.
În limba greacæ “ante” înseamnæ “în locul lui...”. Autorul a atras atenﬂia
asupra celor 15 semne distinctive care, în ansamblu, sunt întrunite într-o
singuræ instituﬂie øi anume papalitatea. În comentariile catolicilor acest
mic corn este numit foarte clar “antichristul” care se va manifesta în
viitor. Dar aceste comentarii nu fac decât sæ atingæ uøor øi parﬂial aceste
semne distinctive ale cornului mic.
Autorul a încercat sæ atenueze puﬂin aceastæ declaraﬂie “papa =
antichrist”, printr-o privire asupra Bisericii mondiale unificate viitoare
care vrea sæ-i contopeascæ pe toﬂi oamenii într-o singuræ confesiune.
“În vederea acestei dictaturi religioase care se va produce în viitor øi
noi, în calitate de cler al diferitelor Biserici, trebuie sæ luæm o hotærâre.
Avem de ales între a aparﬂine micii turme a lui Hristos, sau de a læsa sæ
ni se impunæ religia mondialæ care s-a depærtat de Hristos. Pentru cæ
nici unul din ascultætorii prezenﬂi nu doreøte aceasta, noi vom aparﬂine
toﬂi micii turme a Bisericii catolice de la sfârøit, care va trebui sæ se
despartæ de Biserica mondialæ romanæ øi care va fi proscrisæ de ea. Atunci
noi vom aparﬂine micii turme a lui Isus, reprezentanﬂi ai diferitelor religii,
ca fraﬂi øi surori. Pentru aceasta, ne bucuræm deja de astæzi cæ suntem
adunaﬂi aici, ca adeværaﬂi ucenici ai lui Isus.”
Nici unul dintre ecleziaøtii catolici nu au avut resentimente faﬂæ de
autor øi faﬂæ de punctul sæu de vedere (exprimat foarte deschis) referitor
la papalitate, dupæ cum s-a putut constata în zilele urmætoare, cu ocazia
numeroaselor întrevederi.
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Astfel, el doreøte ca nimeni sæ nu-øi facæ o pærere rea despre ceea ce
s-a scris în aceastæ carte, ci ca fiecare cititor sæ fie condus spre dragostea
lui Hristos, care a murit pentru toﬂi oamenii øi care ar vrea sæ salveze pe
fiecare. El nu va forﬂa pe nimeni, cæci dragostea nu cunoaøte
constrângerea, iar El este dragostea lui Dumnezeu în persoanæ.
Aceastæ carte se distinge prin douæ puncte importante de celelalte
cærﬂi critice scrise despre Bisericæ øi papalitate: mai întâi, desemneazæ
rædæcina dezvoltærii defectuoase a creøtinismului deformat, anunﬂat prin
profeﬂie în persoana împæratului roman, pægân, care s-a folosit în mod
condamnabil de creøtinism. Lui îi revine greøeala. În al doilea rând,
aceastæ carte nu conﬂine nici o criticæ lipsitæ de dragoste faﬂæ de Bisericæ
øi papalitate, dar constituie o consolare plinæ de dragoste pentru toﬂi cei
care suferæ urmærile acestor evoluﬂii greøite. Mica turmæ care va primi
împæræﬂia lui Dumnezeu, prezisæ de Hristos, va fi o consolare prin
unitatea øi triumful tuturor credincioøilor din toate Bisericile øi religiile.
Profesorul catolic øi reformator Martin Luther, citat în introducerea
acestei cærﬂi, va avea øi cuvântul de sfârøit: “Dumnezeu vrea sæ-øi pæstreze
Biserica Sa creøtinæ. Chiar atunci când toﬂi îl pæræsesc pe Hristos,
împæraﬂii, regii, papii, episcopii, cei puternici øi cei instruiﬂi din aceastæ
lume, Dumnezeu vrea sæ pæstreze o mânæ de oameni care trebuie sæ
aibæ Duhul Sæu øi care trebuie sæ îl mærturiseascæ în faﬂa lumii”. În acelaøi
mod, aceastæ carte aøeazæ pe fiecare în faﬂa unei hotærâri pentru sau
contra lui Hristos! Nu este vorba aici de opinii sau de concepﬂii, nici
despre biserici sau instituﬂii, nici despre putere, despre bani sau despre
onoare, ci de dragostea pentru Hristos care ni se adreseazæ: “Eu sunt
calea, adeværul øi viaﬂa, nimeni nu vine la Tatæl decât prin Mine” (Ioan
14:6)... “Cæci færæ Mine nu puteﬂi face nimic” (Ioan 15:5).
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ANEXA A

“Apoi unul din cei øapte îngeri, care ﬂineau cele øapte potire, a venit
de a vorbit cu mine, øi mi-a zis: “Vino sæ-ﬂi aræt judecata curvei celei
mari, care øade pe ape mari. Cu ea au curvit împæraﬂii pæmântului, øi
locuitorii pæmântului s-au îmbætat de vinul curviei ei!” Øi m-a dus, în
Duhul, într-o pustie. Øi am væzut o femeie øezând pe o fiaræ de culoare
stacojie, plinæ cu nume de hulæ, øi avea øapte capete øi zece coarne.
Femeia aceasta era îmbræcatæ cu purpuræ øi stacojiu; era împodobitæ
cu aur, cu pietre scumpe øi cu mærgæritare. ﬁinea în mânæ un potir de
aur, plin de spurcæciuni øi de necuræﬂiile curviei ei. Pe frunte purta
scris un nume, o tainæ: “Babilonul cel mare, mama curvelor øi
spurcæciunilor pæmântului.” Øi am væzut pe femeia aceasta îmbætatæ
de sângele sfinﬂilor øi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am væzut-o,
m-am mirat minune mare. Øi îngerul mi-a zis: “De ce te miri?” Îﬂi voi
spune taina acestei femei øi a fiarei care o poartæ, øi care are cele
øapte capete øi cele zece coarne. Fiara, pe care ai væzut-o, era, øi nu
mai este. Ea are sæ se ridice din Adânc, øi are sæ se ducæ la pierzare. Øi
locuitorii pæmântului, ale cæror nume n-au fost scrise de la întemeierea
lumii în cartea vieﬂii, se vor mira când vor vedea cæ fiara era, nu mai
este, øi va veni. Aici este mintea plinæ de înﬂelepciune. Cele øapte capete
sunt øapte munﬂi, pe care øade femeia. Sunt øi øapte împæraﬂi: cinci au
cæzut, unul este, celælalt n-a venit încæ, øi când va veni, el va ræmâne
puﬂinæ vreme. ‘Øi fiara, care era, øi nu mai este, ea însæøi este al optulea
împærat: este din numærul celor øapte, øi merge la pierzare. Cele zece
coarne, pe care le-ai væzut, sunt zece împæraﬂi, care n-au primit încæ
împæræﬂia, ci vor primi putere împæræteascæ timp de un ceas împreunæ
cu fiara. Toﬂi au acelaøi gând, øi dau fiarei puterea øi stæpânirea lor.
Ei se vor ræzboi cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru cæ El este
Domnul domnilor øi Împæratul împæraﬂilor. Øi cei chemaﬂi, aleøi øi
credincioøi, care sunt cu El, de asemenea îi vor birui. Apoi mi-a zis:
“Apele, pe care le-ai væzut, pe care øade curva, sunt noroade, gloate,
neamuri øi limbi. Cele zece coarne, pe care le-ai væzut, øi fiara, vor urî
pe curvæ, o vor pustii, øi o vor læsa goalæ. Carnea i-o vor mânca, øi o
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vor arde cu foc. Cæci Dumnezeu le-a pus în inimæ sæ-I aducæ la
îndeplinire planul Lui: sæ se învoiascæ pe deplin øi sæ dea fiarei
stæpânirea lor împæræteascæ, pânæ se vor îndeplini cuvintele lui
Dumnezeu. Øi femeia, pe care ai væzut-o este cetatea cea mare, care
are stæpânire peste împæraﬂii pæmântului.” Apocalipsa 17
1. Îngerul
“Unul din cei øapte îngeri care ﬂineau cele øapte potire” care sunt
descrise în capitolul 16. A øaptea plagæ atinge øi “Babilonul cel mare”,
care mai este numit “cetatea cea mare” în capitolul 14:8. Despre care
cetate este vorba aici? Aceasta nu i s-a explicat pânæ acum lui Ioan,
vizionarul. Atunci unul din cei øapte îngeri soseøte pentru a-i aræta despre
ce este vorba: “Vino, îﬂi voi aræta judecata marii desfrânate. “
2. Judecata
În mod vædit, nu este vorba despre o judecatæ executivæ, cæci
aceasta este descrisæ deja în Apocalipsa 16:9, ci este vorba despre
dosare judiciare care au condus la condamnare - de la grecescul
“KRIMA” (judecarea faptelor inculpatului). Poliﬂia criminalæ a
reﬂinut, pentru a spune astfel, faptele criminale în dosare penale.
Deci, aceasta înseamnæ: “Vino, îﬂi voi aræta crimele înregistrate în
actele acestei femei”. Pentru judecata executivæ, limba greacæ
foloseøte cuvântul “KRISIS” = hotærâre, crizæ, tribunal, este punctul
culminant al dezbaterii judiciare, pronunﬂarea judecæﬂii, sentinﬂa care
în Apocalipsa 18:10, 20 øi 19:2 este numai indicatæ, în timp ce
“KRIMA” nu este decât motivul judecæﬂii.
3. Femeia
Marea cetate a Babilonului este numitæ aici “marea prostituatæ”.
Despre ce oraø este vorba? În Apocalipsa 17:9, 18, îngerul declaræ cæ
este oraøul construit pe øapte coline. Apostolul Petru desemna deja, în
mod simbolic, oraøul Roma ca fiind Babilonul. (1Petru 5:13). Toate
comentariile catolice øi protestante sunt de acord cu el: oraøul cu øapte
coline este Roma. Comentariile catolice o aplicæ Romei împæraﬂilor din
trecut, în timp ce interpreﬂii protestanﬂi o explicæ biblic: conform cu
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Efeseni 5:23, 32 øi 2 Corinteni 11:2 øi cu Matei 25:1-13, femeia este
Biserica lui Isus. În Vechiul Testament, Israel este, de asemenea, numit
logodnica sau soﬂia Domnului. (Ieremia 2, Ezechiel 16 øi Osea 1-3).
Despærﬂirea sa de Dumnezeu øi legætura cu împæraﬂii pægâni a fost marcatæ
cu fier înroøit, ca o prostituatæ. Roma imperialæ nu era creøtinæ, ci pægânæ
øi datoritæ acestui fapt, nu a fost niciodatæ logodnica lui Hristos. Din
acest motiv, aici nu poate fi vorba decât despre Roma creøtinæ sau papalæ.
Roma creøtinæ s-a unit cu împæraﬂii, Hristos nu fæcea obiectul iubirii,
nici al tæriei øi speranﬂei lor, ci numai politicæ. Hristos numeøte aceastæ
deviere “apostazie”, prostituﬂie sau desfrânare.
Originea istoricæ a acestei prostituﬂii dateazæ din vremea împæraﬂilor
romani. Împæratul era regentul absolut al statului øi în acelaøi timp “sol
invictus”, soarele de neînvins, Fiul lui Dumnezeu pe pæmânt,
reprezentantul zeului soare, “Pontifex Maximus”, marele preot. Statul
øi religia formau o unitate. Când împæraﬂii au devenit creøtini, au pæstrat
aceste principii, împæratul a devenit în acelaøi timp conducætorul
Bisericii. Timp de douæ secole, împæraﬂii au domnit asupra Bisericii
creøtine pe care o transformaseræ în Bisericæ de stat. Se vorbeøte aici
despre cezaro-papism, când Cezarul sau împæratul era în acelaøi timp øi
papæ, pærintele Bisericii. Era o tradiﬂie atât de puternicæ, încât papa,
succesor al împæratului la Roma, nu a admis nimic altceva decât Biserica
de stat øi a acceptat ca pe un lucru firesc aceastæ stare de fapt, aceastæ
uniune a statului cu Biserica. Adulterul se sævârøise.
4. Beﬂia
Îngerul a arætat cæ unirea prostituatei Babilon cu regii pæmântului
este o prostituﬂie. El vorbeøte despre “vinul desfrânærii ei”, care a îmbætat
pe toﬂi locuitorii pæmântului. Îmbætarea împiedicæ gândirea øi reduce
judecata, chiar øi capacitatea de a acﬂiona este restrânsæ øi conduce la
acﬂiuni necontrolate, la agresiuni, la imoralitate, la cruzime øi se terminæ
prin iresponsabilitate totalæ. O stare disperatæ, care nu permite o
ameliorare. Este starea pe care o au regii, guvernele øi populaﬂiile din
cauza “vinului desfrânærii ei”, care îøi are originea în Statul Bisericæ.
Unirea Statului øi a Bisericii a fost consideratæ o evidenﬂæ, o demonstraﬂie
a adeværului øi cei care s-au opus au fost izolaﬂi øi masacraﬂi.
227

Un om beat nu poate nici sæ iubeascæ. De aceea Hristos prezice cæ
“dragostea celor mai mulﬂi se va ræci” (Matei 24:12). Într-un om beat
nu poﬂi sæ-ﬂi pui încrederea, nici sæ îl crezi. Hristos a prezis: “Dar când
va veni Fiul Omului, va gæsi El credinﬂæ pe pæmânt?” (Luca 18:8). Un
om beat nu este nici liber, este legat øi træieøte sub constrângere. Fiecare
constrângere exercitatæ de un grup, de un grup mare sau chiar mic este
un semn de beﬂie. Numai Hristos elibereazæ cu adeværat. (Ioan 8:36).
5. Sediul sæu pe ape mari
Îngerul explicæ semnificaﬂia acestui simbol în Apocalipsa 17:15:
“Apele, pe care le-ai væzut, pe care øade curva, sunt noroade, gloate,
neamuri øi limbi.”. Prin urmare, aici este vorba despre o mare Bisericæ
mondialæ popularæ, care este condusæ din oraøul Roma.
6. Deøertul
Biblia explicæ noﬂiunea de deøert ca fiind “pustia popoarelor øi acolo
Eu voi judeca faﬂæ în faﬂæ cu voi” (Ezechiel 20:35). Este vorba aici despre
o judecatæ, despre o întâlnire cu Dumnezeu în calitate de judecætor. Mai
departe în Osea 2:14, 19 este scris: “De aceea, iatæ, o voi ademeni øi o
voi duce în pustie øi voi vorbi inimii ei. Te voi logodi cu Mine pentru
totdeauna; te voi logodi cu Mine în dreptate, în judecatæ, în mare bunætate
øi în îndurare.” În deøert, unde nu este nimeni øi nimic nu te poate
îndepærta de Dumnezeu, se desfæøoaræ întrevederea dintre Dumnezeu,
soﬂul, øi logodnica Sa, Biserica. Hristos Însuøi pronunﬂæ judecata asupra
Bisericii Sale apostaziate. Nu este vorba aici de o interpretare sau de
opinii omeneøti, ci numai de Cuvântul lui Hristos; El ne vorbeøte acum
prin îngerul Sæu care Îi este mesager. Fiecare individ este aøezat în faﬂa
hotærârii de a alege: libertatea în Isus Hristos sau constrângerea
comunitæﬂii tradiﬂionale; frica de grup sau dragostea pentru Hristos,
Dumnezeu sau lume.
7. Femeia pe fiaræ
Femeia descrisæ mai sus este Biserica logoditæ cu Domnul Isus
Hristos. Dar ea Îl pæræseøte øi acum este purtatæ de o fiaræ. În versetele
9-11, aceasta fiaræ este numitæ o putere de stat, o împæræﬂie. Ioan vede
228

Biserica printr-o femeie aøezatæ pe o fiara, statul. Ea nu este nici særacæ,
nici desconsideratæ, nici persecutatæ. Veømintele sale de purpuræ øi
stacojiu sunt cele ale împæraﬂilor acestei lumi. Aurul, pietrele preﬂioase
øi perlele ne aratæ bogæﬂia sa. Ea apare aici ca o suveranæ purtatæ de
puterea statului. Potirul de aur din mâna sa conﬂine vinul care conduce
la desfrânare øi la unirea intimæ a Bisericii cu statul. Un nume misterios,
pe care nimeni nu-l înﬂelege, stæ pe fruntea sa: “Babilonul cel mare,
mama prostituatelor øi a urâciunilor pæmântului”. Mama are fete care
procedeazæ ca øi ea, deci care sunt Bisericile de stat a cæror origine se
gæseøte în Biserica romanæ. Toate urâciunile sau ororile comise pe acest
pæmânt îøi au izvorul în ea.
8. Îmbætat de sânge
Cel care nu se supune puterii sale este asasinat. Mai existæ deci
credincioøi øi martori ai lui Isus pe acest pæmânt, dar ei vor trebui sæ
plæteascæ cu viaﬂa credincioøia lor faﬂæ de Hristos. Inchiziﬂia sau poliﬂia
Bisericii predæ statului victimele torturate, pentru execuﬂia pe rug.
Istoricii estimeazæ numærul lor între 50-100 milioane. Ioan vede aceste
crime øi este îngrozit de o asemenea cruzime: “øi væzând-o, am fost
cuprins de o mare uimire”.
9. Mama prostituatelor
“Prostituﬂie” este sinonim cu “legæturæ”, “unitate”. 1 Corinteni
6:16: “Cel care se lipeøte de o prostituatæ este un singur trup cu ea”;
cæci este scris: “Cei doi vor fi un singur trup”. Cu cine s-a legat
aceastæ Bisericæ apostatæ? Apocalipsa 18:3: “împæraﬂii pæmântului
au comis adulter cu ea”. Biserica øi statul s-au unit, Bisericile de
stat øi Bisericile naﬂionale s-au creat. Mai întâi Biserica catolicæ în
Italia, în Spania, în Franﬂa, în Germania, în America de Sud etc.
Urmeazæ în istoria contemporanæ, Bisericile ortodoxe: Biserica
ortodoxæ greacæ, rusæ øi coptæ.
În Anglia, Biserica Anglicanæ întemeiatæ de regele Henric al VIII-lea.
Bisericile protestante: Øi aici guvernatorul “Landului” era capul Bisericii.
Aranjamentul gæsit între catolici øi protestanﬂi “Cuius regio, eius religio”
- religia este a celui care dominæ - îi obliga pe supuøi sæ accepte religia
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stæpânului lor. La fel au stat lucrurile øi cu Utrachiøtii din Boemia, unde
regele Podiebrad a jucat un rol hotærâtor.
10. Mama tuturor urâciunilor pæmântului
10. 1. Nu existæ libertate religioasæ. Constrângerea øi persecuﬂia au
costat viaﬂa a 100 de milioane de persoane. Aceastæ libertate lipseøte øi
în Islam, unde libertatea de conøtiinﬂæ nu existæ decât pentru musulmani
(exemplul epocii noastre). Comunismul, un înlocuitor al religiei, a fæcut
în toate ﬂærile în care a domnit, 50 de milioane de victime prin persecuﬂiile
creøtinilor. Comunismul s-a dezvoltat ca o consecinﬂæ a oprimærii, rezultat
din alianﬂa tronului cu altarul.
10. 2. Aspiraﬂia spre dominaﬂia mondialæ. (Apocalipsa 13:7)
“Stæpânire peste orice seminﬂie, peste orice norod, peste orice limbæ øi
peste orice neam”. Politica oricærei ﬂæri trebuie sæ fie condusæ de Biserica
catolicæ, la fel øi de islam, de comunism, iar odinioaræ de nazism øi
fascism. Imperialismul s-a næscut la Roma, ea este mama acestei
nelegiuiri. Este consecinﬂa unirii Bisericii cu statul, devenitæ Biserica
de stat din vremea cezaro-papismului.
10.3. Economie. (Apocalipsa 18:3) “Negustorii pæmântului s-au
îmbogæﬂit prin risipa desfætærii ei”. Crize economice mondiale, colaps
global al finanﬂelor, industrializare øi øomaj drept consecinﬂæ.
Abandonarea satelor, urbanizare, lipsa de locuinﬂe, foamete. Iezuiﬂi care
au fæcut comerﬂ cu sclavi. Vatican øi operaﬂiuni financiare (asasinarea
celor care vor sæ pæræseascæ vaporul). Poluarea mediului înconjurætor
drept consecinﬂæ a industrializærii. Progresism, rivalitate pe piaﬂa
mondialæ. Pronosticurile calculatoarelor ne aratæ: scæderea materiilor
prime, creøterea populaﬂiei. Conferinﬂa pe tema populaﬂiei la Cairo, rolul
Bisericii catolice... Særæcirea populaﬂiei, foamete, “Noua ordine
economicæ mondialæ a papei, nu færæ værsare de sânge”. Iatæ o serie de
cuvinte cheie, ca exemplu al împlinirii cuvintelor profetice ale lui Isus
Hristos.
10. 4. Educaﬂie. Educaﬂia creøtinæ idealæ: “Învæﬂaﬂi de la Mine, cæci
Eu sunt blând øi smerit cu inima” (Matei 11:29). “Cel care vrea sæ fie
cel dintâi între voi, sæ fie robul vostru, dupæ cum nici Fiul Omului nu a
venit sæ I se slujeascæ, ci El sæ slujeascæ øi sæ-øi dea viaﬂa ca ræscumpærare
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pentru mulﬂi” (Matei 20:27-28). Aceastæ învæﬂæturæ este opusæ practicii
educaﬂiei care îøi are rædæcinile în sistemul educativ al Bisericii:
concurenﬂa în øcoli, notarea. Scopul: sæ fii cel mai bun. Premii pentru
cei mai buni. Incitaﬂie la egoism øi dorinﬂa de a domina. Sinucideri ale
numeroøilor elevi pentru note, pentru examene, presiune pentru
randament, neadaptare în funcﬂie de talente, încurajare minimæ pentru
cei mai puﬂin dotaﬂi, nu simﬂul slujirii ci mai degrabæ spirit de dominare.
Repercusiuni în politicæ, în economie øi culturæ. Øcoalæ a iezuiﬂilor.
Insuficienﬂæ educativæ în toate ﬂærile. Principii anticreøtine.
10. 5. Bisericæ øi ræzboi. Lupte între împæraﬂi øi papi. Cruciade,
ræzboiul Husiﬂilor, ræzboiul de 30 de ani, Valdenzii, Hughenoﬂii, Irlanda,
Iugoslavia; cea mai mare persecuﬂie fæcutæ de creøtini a avut loc în
Polonia øi în Rusia Albæ. Hitler a ajuns la putere datoritæ Vaticanului,
etc. În Africa, Ruanda este aproape în întregime catolicæ øi totuøi ræzboiul
civil bântuie. Preoﬂii sunt ucigaøi de mulﬂimi de oameni. Vezi cærﬂile
lui: Deschner,“Bisericæ øi ræzboi”, “Primii servitori ai lui Dumnezeu”;
a lui Avro Manhattan: “Dolarul øi miliardul Vaticanului”; a lui Emil
Revynk, “Atrocitæﬂi în Ucraina”; øi cartea “Asasini în numele lui
Dumnezeu” de la Editions de la Vigie, etc.
10. 6. Libertatea presei. Cenzura catolicæ. Istoria se scrie dupæ
interpretarea catolicæ. Numai învingætorii scriu istoria. Dogmatizarea
scrierii istoriei produce o imagine istoricæ modificatæ.
10. 7. Diplomaﬂie øi politicæ. Diplomaﬂia vaticanæ este cea mai bunæ
din lume: “Nu poﬂi deveni diplomat decât la Roma”. Minciuna este
formulatæ în aøa fel încât ea devine veridicæ, fie cæ este vorba de jumætate
de adevær, de aparenﬂæ de adevær sau de adevær deformat.
10. 8. Principiu de bazæ: A domni prin teroare. Terorizarea populaﬂiei
cu purgatoriul øi cu iadul. Teama de defæimare, de degradare øi
dezonoare. Biserica catolicæ aspiræ pretutindeni la conducerea Statului.
11. Fiara
Acest simbol este explicat de Hristos prin îngerul Sæu. Este o
împæræﬂie, versetele 9 la 11. Ea are øapte capete care sunt explicate pe
de o parte, ca fiind cele øapte coline ale Romei, øi pe de alta parte, în
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acelaøi timp, ca fiind øapte regi care vor domni succesiv, cæci este scris:
cinci au cæzut, unul este, celælalt încæ nu a venit. Dar al optulea rege
este fiara însæøi. Anumiﬂi comentatori væd împlinirea celor patru regate
din Daniel 2 øi 7 prin Babilon, Medo-Persia, Grecia øi Roma. Pentru a
ajunge la cifra 5, ei mai adaugæ Egiptul. Cel care este ar fi deci împæratul
Romei øi cel care încæ n-a venit ar reprezenta Exarhatul de Ravenna
(Italia) øi al optulea, papa. Dar aceastæ explicaﬂie nu ﬂine cont de faptul
cæ femeia aøezatæ pe fiara cu øapte capete este oraøul Roma. Dar nici
Egiptul, nici Babilon, nici Medo-Persia, nici Grecia nu aveau Roma
drept capitalæ. Egiptul avea Memphis øi Teba drept capitale pe vremea
când Roma încæ nu exista. Când Babilonul era metropola de aur a
regatului babilonian, Roma træia de azi pe mâine, ca mic sat pe malul
Tibrului. Când Susa era reøedinﬂa guvernului atotputernicului regat
Persia, nimeni în lume nu cunoøtea minuscula Romæ. Atena, capitala
Greciei, îøi avea de asemenea colonii în Italia øi domina neînsemnata
Romæ øi nu invers. Cine sunt atunci primele cinci capete printre cele
øapte peste care este aøezat oraøul Roma?
Câﬂiva comentatori væd în acestea, cele cinci regate, sau forme de
guvern ale Imperiului roman, adicæ Regii, Consulii, Dictatorii,
“Triumvirii” øi “Decemvirii”, printre care regatul împæraﬂilor reprezintæ
a øasea forma de guvernæmânt, exarhatul Ravennei, viaﬂa scurtæ a celei
de-a øaptea formæ øi papalitatea ca Stat-Bisericæ fiind a opta formæ a
Imperiului roman, dar, în calitate de succesor al împæratului, a luat drept
moøtenire tot Imperiul roman devenind astfel fiaræ în totalitatea ei, adicæ
Statul Bisericæ ca putere mondialæ, fiara. Aceastæ interpretare este
susﬂinutæ de majoritatea comentatorilor protestanﬂi øi se bazeazæ pe
istorie.
Explicaﬂia cuvintelor misterioase “fiara care era, nu mai este øi se
ridicæ din abis”, abisul mormântului, este datæ în Apocalipsa 13:3. Ea
primeøte o ranæ mortalæ, dar care se va vindeca: “Øi tot pæmântul se
mira dupæ fiaræ”. În capitolul 17:8 gæsim aproape aceleaøi cuvinte
“locuitorii pæmântului se vor mira”. Împlinirea istoricæ ne este datæ prin
ræzboiul Statului Bisericæ împotriva lui Napoleon, care l-a învins pe
papa øi l-a luat prizonier în Franﬂa, unde a murit. Statul Bisericæ a decæzut
øi a fost proclamatæ Republica romanæ. Când Napoleon a trebuit sæ
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pæræseascæ scena lumii, fiara urca degrabæ din abis øi Statul Bisericæ a
fost restabilit.
12. Cele zece coarne
Isus explicæ acest simbol prin îngerul Sæu: “Cele 10 coarne pe care
le-ai væzut sunt zece împæraﬂi” - versetul 12. Deja în capitolele 2 øi 7 din
Daniel ca øi în cartea Apocalipsei, capitolele 12 øi 13, aceste regate apar
ca cele zece state care au înlocuit Imperiul roman din dominaﬂia sa øi au
devenit statele europene. Asupra acestui punct, comentatorii sunt de
acord încæ din timpul Reformei. Hristos traseazæ tabloul epocilor istoriei
Europei øi relaﬂia lor cu Statul Bisericæ.
12.1. Timpul originii
“Cele zece coarne... sunt zece împæraﬂi care n-au primit încæ împæræﬂia,
dar care primesc autoritate împæræteascæ un ceas împreunæ cu fiara”
Apocalipsa 17:12. Pe vremea lui Ioan, popoarele marilor invazii nu
cuceriseræ încæ Imperiul roman, dar pærinﬂii Bisericii, în virtutea
profeﬂiilor lui Daniel 2 øi 7, aøteptau cæderea Imperiului roman øi
dominaﬂia imperiilor germanice. Cu mai multe secole înainte, ei dæduseræ
deja un nume acestor popoare din Nord. Aceste popoare trebuiau sæ
ajungæ la putere în acelaøi timp cu papalitatea. În greacæ este spus: “mian
horan”, ceea ce anumiﬂi traducætori au tradus prin: “timp de o oræ” sau
“un timp”. Alﬂi traducætori spun ca “mian horan” este acuzativul øi
înseamnæ “în acelaøi ceas” sau “în acelaøi moment”, ceea ce este susﬂinut
de gramatica greacæ. Pe de altæ parte, profeﬂia din Daniel 7 susﬂine
interpretarea lor, menﬂionând cæ, cornul cel mic, simbol al Bisericii de
Stat va ieøi dintre cele zece coarne care reprezintæ popoarele invaziilor
barbare. Chiar istoria le dæ dreptate, cæci marile invazii barbare în vederea
cuceririi Imperiului roman au durat de la 375 la 565 dupæ Isus Hristos.
Roma a fost cuceritæ în 476. Papalitatea a venit la putere dupæ plecarea
goﬂilor din oraøul Roma, în 538. Se constatæ deci cæ cei zece regi øi
“fiara”, Statul Bisericæ, au sosit la putere chiar “în acelaøi timp”
12. 2. Relaﬂia cu Statul Bisericæ
“Ei au acelaøi gând (scop) øi dau fiarei atât puterea cât øi autoritatea
lor” - versetul 13. De la apariﬂia Statului Bisericæ în anul 538, pânæ la
cucerirea sa de cætre Napoleon în 1798 sunt exact 1260 de ani. Aceasta
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este indicaﬂia de timp datæ de øapte ori în profeﬂie. (Daniel 7:25; 12:7;
Apocalipsa 11:2-3; 12:6 øi 14; 13:5). 1260 de zile=42 de luni sau 3 ani
øi jumætate (o vreme, vremi øi jumætate de vreme): într-adevær, trebuie
sæ ﬂinem cont cæ o zi profeticæ reprezintæ un an în istorie. Vezi Numeri
14:34 øi Ezechiel 4:6, printre altele.
În acest timp, Statele din Europa s-au plecat sub dominaﬂia papalæ.
În toate Statele din Europa, religia catolicæ era religia de Stat. Numeroøi
regi øi împæraﬂi au fost încoronaﬂi de papa, care era considerat Domnul
Europei.
12.3. Lupta contra lui Hristos
“Ei se vor ræzboi cu Mielul” - versetul 14. Mielul este simbolul pentru
Hristos. Lupta contra lui Hristos îi priveøte în special pe creøtinii care
si-au pus încrederea numai în Hristos, cæci El spune în Matei 25:40:
“Ori de câte ori aﬂi fæcut aceste lucruri unuia din aceøti foarte neînsemnaﬂi
fraﬂi ai Mei, Mie Mi le-aﬂi fæcut”. Masascrarea a mai mult de 50 de
milioane de vieﬂi omeneøti în timpul Inchiziﬂiei, era într-adevær o luptæ
contra lui Hristos, care dæ øi pæstreazæ viaﬂa fiecærei fiinﬂe. (Faptele
Apostolilor 17:25; Evrei 1:3).
12.4. Revoluﬂia în Statul Bisericæ
“Cele zece coarne, pe care le-ai væzut, øi fiara, vor urî pe curvæ, o
vor pustii, øi o vor læsa goalæ. Carnea i-o vor mânca øi o vor arde cu
foc” - verset 16. Cele zece State europene øi Statul Bisericæ se vor
întoarce împotriva Romei. Cum va fi aceasta posibil? Traducerea englezæ
King James consideræ aceasta drept o imposibilitate øi a tradus cuvântul
“øi” prin cuvântul “pe”, øi a scris: “Cele zece coarne pe care le-ai væzut
pe fiaræ...”, deøi toate manuscrisele textului grecesc precizeazæ “øi”, în
plus, cuvântul “fiaræ” ar trebui sæ se gæseascæ în acest loc la genitiv, nu
la nominativ. Este clar cæ Isus prezice aici cæ va fi o revoluﬂie în Statul
Bisericæ, în acelaøi timp cu revoluﬂiile din Europa. Toﬂi se vor ridica
împotriva Romei. Roma este mai întâi oraøul cu øapte coline, apoi ea
este øi Biserica “având stæpânire peste împæraﬂii pæmântului” - versetul
18. Astfel Roma este localæ øi universalæ; binecuvântarea pe care papa
o pronunﬂæ “urbi et orbi” se adreseazæ oraøului øi pæmântului întreg.
Existæ deci o Romæ localæ øi o Romæ universalæ. Hristos explicæ prin
îngerul Sæu: “Øi femeia pe care ai væzut-o este cetatea cea mare care are
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stæpânire peste împæraﬂii pæmântului” Apocalipsa 17:18. Aici oraøul nu
este descris în limitarea sa localæ, în greacæ “polis”, ci în dimensiunea
sa universalæ, în greacæ “basileia”, ce se extinde pe întregul pæmânt.
Fiara reprezintæ astfel Roma, dar ca fiaræ, cu alte cuvinte, ca stat
pæmântesc. Mai întâi a fost Roma imperialæ, care a devenit apoi Roma
papalæ, Statul Bisericæ. În “Leviathan”, Thomas Hobbes scrie:
“Papalitatea nu este nimic altceva decât spiritul Imperiului roman
dispærut, pe al cærui mormânt ea s-a aøezat, încoronatæ”.237
Statul Bisericæ øi Statele europene vor distruge Biserica mondialæ
din Roma sau numai oraøul local Roma? Revoluﬂiile europene de la
1830, 1848 øi 1870 nu au smuls Bisericii mondiale decât oraøul Roma.
Noul Stat naﬂional italian a fæcut din Roma capitala sa, astfel Roma ca
oraø al papei nu mai existæ. Dar regatul mondial al Bisericii nu a fost
afectat. Judecata sa viitoare a fost descrisæ în capitolul 18. Faptul cæ
Roma nu va mai fi oraøul papei, trebuie sæ persiste pânæ la sfârøitul
lumii: “Pânæ ce cuvintele lui Dumnezeu se vor împlini” versetul 17.
Astfel se terminæ discursul îngerului pe care l-a trimis Hristos pentru
a-i aræta lui Ioan de ce Babilonul cel mare a apostaziat øi de ce va cædea
la judecatæ. El a væzut istoria Babilonului, dar nu a descoperit încæ
pedeapsa descrisæ în ultimele øapte plægi despre care este vorba încæ
din capitolul 17. Sfârøitul Romei, ca oraø al Bisericii, nu este încæ judecata
celei de-a øaptea plægi. Aceasta este descoperitæ lui Ioan de cætre un alt
înger numai în capitolul 18 din Apocalipsa øi priveøte judecata Bisericii
mondiale.
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Peter de Rosa, Gottes Erste Diener, Knaur TB. 1991, p.85.
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ANEXA B

Soarta Bisericii Universale romane:
“Dupæ aceea, am væzut coborându-se din cer un alt înger, care avea
o mare putere, øi pæmântul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas
tare, øi a zis: “A cæzut, a cæzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaø al
dracilor, o închisoare a oricærui duh necurat, o închisoare a oricærei
pæsæri necurate øi urâte, pentru cæ toate neamurile au bæut din vinul
mâniei curviei ei, øi împæraﬂii pæmântului au curvit cu ea, øi negustorii
pæmântului s-au îmbogæﬂit prin risipa desfætærii ei.” Apoi am auzit din
cer un alt glas, care zicea: “Ieøiﬂi din mijlocul ei, poporul Meu, ca sæ nu
fiﬂi pærtaøi la pæcatele ei, øi sæ nu fiﬂi loviﬂi cu urgiile ei! Pentru cæ
pæcatele ei s-au îngræmædit, øi au ajuns pânæ în cer; øi Dumnezeu øi-a
adus aminte de nelegiuirile ei. Ræsplætiﬂi-i cum v-a ræsplætit ea, øi
întoarceﬂi-i de douæ ori cât faptele ei. Turnaﬂi-i îndoit în potirul în care
a amestecat ea! Pe cât s-a slævit pe sine însæøi, øi s-a desfætat în risipæ,
pe atât daﬂi-i chin øi tânguire! Pentru cæ zice în inima ei: “Øed ca
împæræteasæ, nu sunt væduvæ, øi nu voi øti ce este tânguirea!” Tocmai
pentru aceea, într-o singuræ zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea øi
foametea. Øi va fi arsæ de tot în foc, pentru cæ Domnul Dumnezeu, care
a judecat-o, este tare. Øi împæraﬂii pæmântului care au curvit øi s-au
dezmierdat în risipæ cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, vor plânge
øi o vor boci. Ei vor sta departe, de fricæ sæ nu cadæ în chinul ei, øi vor
zice: “Vai! vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o
clipæ ﬂi-a venit judecata!” Negustorii pæmântului o plâng øi o jelesc,
pentru cæ nimeni nu le mai cumpæræ marfa.
Dupæ aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloatæ multæ, care
zicea: “Aliluia! A Domnului Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava,
cinstea øi puterea! Pentru cæ judecæﬂile Lui sunt adeværate øi drepte. El
a judecat pe curva cea mare, care strica pæmântul cu curvia ei, øi a
ræzbunat sângele robilor Sæi din mâna ei.” Øi au zis a doua oaræ:
“Aliluia!... Fumul ei se ridicæ în sus în vecii vecilor!” Øi fiara a fost
prinsæ. Øi împreunæ cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care fæcuse
înaintea ei semnele, cu care amægise pe cei ce primiseræ semnul fiarei,
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øi se închinaseræ icoanei ei. Amândoi aceøtia au fost aruncaﬂi de vii în
iazul de foc care arde cu pucioasæ. Øi Moartea øi Locuinﬂa morﬂilor au
fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.”
(Apocalipsa 18:1-11; 19:1-3; 20; 20:14).
1. Un alt înger
Misiunea primului înger s-a terminat. El trebuia sæ-i descopere
apostolului Ioan natura øi lucrarea teribilæ a Babilonului apostat, precum
øi sfârøitul oraøului Roma, capitalæ a Statului Bisericæ. El venise special
pentru a vorbi cu Ioan, care a notat tot ce i s-a spus øi arætat. Acum, un
alt înger coboaræ din cer, cu o putere universalæ, cæci acum este vorba
despre Biserica universalæ øi nu de oraøul local Roma, ci de Roma
universalæ care dominæ pretutindeni.
2. Pæmântul s-a luminat de slava Sa
Misiunea acestui înger constæ în a lumina tot pæmântul øi prin urmare,
sæ dea tuturor oamenilor de pe pæmânt o cunoøtinﬂæ interioaræ, o
conøtientizare luminatæ privind Babilonul, Biserica apostatæ.
“Lumina aceasta era adeværata Luminæ, care lumineazæ pe orice om,
venind în lume” este Isus Hristos. (Ioan 1:9). El este lumina lumii.
Conform acestei profeﬂii, toﬂi oamenii din aceastæ lume se vor întoarce
spre aceastæ Luminæ, vor dobândi o cunoaøtere claræ a lui Hristos. Toﬂi
credincioøii sinceri Îl vor accepta pe Hristos în inima lor, în lumina
mæreaﬂæ øi în adeværul Sæu. Faﬂa lor va reflecta lumina lui Hristos. Toﬂi
credincioøii sinceri din aceastæ lume vor face o experienﬂæ nouæ øi
deosebitæ cu Hristos Însuøi. Ei se vor întoarce numai cætre El øi nu spre
alt om sau instituﬂie terestræ, spre nici un preot, episcop sau papæ, spre
nici un sfânt, spre nici o Marie, ci numai spre Hristos, singura øi adeværata
luminæ a acestei lumi. Ei Îl vor vedea pe Hristos în totalæ opoziﬂie cu
promisiunile mincinoase ale noii Biserici universale. Hristos Însuøi îøi
va trimite Duhul Sfânt, care lumineazæ priceperea noastræ. (Efeseni
1:17-18). Aceastæ acﬂiune a Duhului Sfânt a fost anunﬂatæ de Hristos în
(Ioan 16:7-15). “Øi când va veni El, va dovedi lumea vinovatæ în ce
priveøte pæcatul, neprihænirea øi judecata... Când va veni Mângâietorul,
Duhul adeværului, are sæ væ cælæuzeascæ în tot adeværul.” Mângâietorul
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este reprezentantul personal al lui Hristos pe acest pæmânt (în greacæ,
paracleitos paraclet, asistent, avocat). “ Lumea înseamnæ toﬂi oamenii
din aceastæ lume. Cuvântul grec tradus cu “a pedepsi, a convinge, a
mustra ” înseamnæ literalmente “a conduce la crizæ, la hotærâre”. Îngerul
anunﬂæ aceastæ iluminare prin acﬂiunea interioaræ a Duhului Sfânt asupra
întregului pæmânt. Aceastæ acﬂiune mondialæ a Duhului Sfânt mai este
numitæ în Biblie ca “reværsarea Duhului Sfânt prin ploaia târzie”.
2. Ultimul mesaj de avertizare (18:1-2)
Puterea acestui înger este scoasæ în evidenﬂæ de douæ ori: “Dupæ aceea
am væzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere... el
a strigat cu glas tare, si a zis: ‘A cæzut, a cæzut Babilonul cel mare! A
ajuns un locaø al dracilor”. Apostazia, desprinderea totalæ de Hristos se
împlineøte. Toﬂi oamenii acestei lumi recunosc cæ Roma nu mai este
Biserica lui Hristos, ci a lui Satana øi cæ este dominatæ de prinﬂul acestei
lumi. Aici demonii sunt la lucru. Îngerul nu vizeazæ numai apostazia
spiritualæ a Bisericii, ci aratæ de asemenea cæ ea s-a aliat nu numai cu
puterile acestei lumi, ci øi cu negustorii întregului pæmânt. Acest nou
aspect privind comerﬂul mondial al Romei constituie, în continuare,
conﬂinutul capitolului.
4. Vocea venind din cer
“Ieøiﬂi din mijlocul ei, poporul meu” zice glasul care vine direct din
cer øi ajunge la fiecare fiinﬂæ omeneascæ de pe acest pæmânt. Este glasul
lui Hristos, cæci El zice: “Poporul meu”. În Bisericile din Babilon sunt
mulﬂi oameni care-L urmeazæ în mod cinstit pe Isus, care regretæ din
toatæ inima apostazia Bisericii lor. În prezent ei nu øtiu unde sæ se
adreseze. Hristos le dæ instrucﬂiuni: “Pæræsiﬂi Biserica voastræ apostaziatæ,
ca sæ nu aveﬂi parte de urgiile care o vor atinge acum”. Isus Hristos le
aratæ øi locul spre care vor trebui sæ se întoarcæ. În Apocalipsa 14:12, El
numeøte ultima Bisericæ în care se vor aduna toﬂi credincioøii sinceri:
“Aici este ræbdarea sfinﬂilor - potrivit Noului Testament este vorba aici
de toﬂi credincioøii adeværaﬂi - care pæzesc poruncile lui Dumnezeu øi
credinﬂa lui Isus”. Conform cuvintelor lui Isus din Apocalipsa 12:13 øi
14:17, ultima Bisericæ prezintæ 20 de semne distinctive, care permit
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oricui sæ o identifice. Este locul de adunare al tuturor credincioøilor din
toate Bisericile care se pregætesc pentru revenirea lui Isus Hristos øi
care nu acordæ nici o încredere persoanelor guvernului øi religiei
mondiale.
5. Greøeli strigætoare la cer
Ca urmare a celor trei revoluﬂii, papalitatea a pierdut oraøul Roma.
Totuøi, Biserica spune: “Stau ca împæræteasæ, nu sunt væduvæ øi nu voi
vedea întristarea “ Apocalipsa 18:7. În Apocalipsa 18:12-24, Isus Hristos
enumeræ bogæﬂia, comerﬂul øi relaﬂiile economice globale ale Romei. În
faﬂa foamei din lume, în faﬂa øomajului, a suferinﬂei fizice øi psihice a
omenirii, acest contrast în raport cu ierarhia romanæ, atârnæ greu. Profeﬂia
lui Isus Hristos privind apostazia øi pæræsirea Evangheliei de cætre Statul
Bisericæ al lui Constantin, se terminæ în versetele 21 pânæ la 24, cu
apariﬂia unui al treilea înger. El ridicæ o piatræ mare asemænætoare unei
pietre de moaræ øi o aruncæ în mare pentru a aræta, astfel, simbolic,
sfârøitul Bisericii universale.
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ANEXA C

Urbi et Orbi - dubla judecatæ
Biserica San Giovanni din Laterano de la Roma are douæ portaluri.
La fiecare intrare se gæseøte inscripﬂia “SACROS LATERAN ECCLES
OMNIUM URBIS ET ORBIS ECCLESIARUM MATER ET CAPUT”
- adicæ, biserica mamæ øi øefa tuturor bisericilor oraøului øi întregului
pæmânt. Øi papa în anumite ocazii îøi dæ binecuvântarea “urbi et orbi”
adicæ, asupra oraøului Roma øi asupra întregului pæmânt. Hristos
prezisese în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, aceastæ dublæ semnificaﬂie
a Bisericii sale apostate. Prin îngerul Sæu, El descrie Roma atât ca oraø,
cât øi ca Bisericæ universalæ, deci o dublæ semnificaﬂie a femeii simbolice
din capitolele 17 øi 18.
Acelaøi înger aratæ apostolului Ioan o altæ dublæ semnificaﬂie a
adeværatei Biserici a lui Isus. Pe de o parte oraøul Ierusalim este numit
“logodnica Mielului”, noul Ierusalim, care este deja construit de
Dumnezeu øi care este numit “mama noastræ, a tuturor”. Descrierea
“locuinﬂelor din casa Tatælui meu” (Ioan 14:1-3) umple ultimele douæ
capitole ale Bibliei, în timp ce în capitolul 19, biserica este descrisæ ca
logodnica Domnului. Aici apare o dublæ semnificaﬂie a unei unice
reprezentæri. Logodnica lui Isus este prima datæ femeia din Apocalipsa
12 øi 19; apoi, în Apocalipsa 21 øi 22, ea este în acelaøi timp øi un loc
geografic, “noul Ierusalim”, capitalæ a noului pæmânt.
Prin îngerul Sæu, Hristos ne dæ a treia oaræ dubla semnificaﬂie a unui
alt termen: “cele øapte capete ale fiarei”. Dupæ declaraﬂiile inspirate ale
Bibliei, acestea sunt în primul rând, “cele øapte coline pe care este aøezatæ
femeia”. Aici se declaræ cæ “femeia este oraøul”, deci Roma localæ ca
loc geografic, în al doilea rând, se explicæ “øi aceøtia sunt øapte regi” a
cæror evoluﬂie istoricæ este descrisæ minuﬂios în continuare.
Astfel, Roma de asemenea are o dublæ semnificaﬂie: Roma ca oraø
local, Roma ca Bisericæ universalæ “urbi et orbi”. În capitolul 17 din
Apocalipsa este prezisæ prin Hristos judecata Romei ca oraø øi în capitolul
18, judecata Romei ca Bisericæ.
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Pentru a demonstra aceastæ dublæ judecatæ, Hristos trimite doi îngeri
diferiﬂi. Primul înger din Apocalipsa 17 nu are altæ misiune, decât sæ
declare ceva lui Ioan. Dar al doilea înger, în Apocalipsa 18, are o misiune
specialæ, universalæ: “El avea o mare autoritate øi pæmântul s-a luminat
de slava lui”. Aceastæ luminare a pæmântului nu trebuie înﬂeleasæ fizic,
ci ea înseamnæ, potrivit interpretærii pe care Biblia însæøi o dæ, o luminare
interioaræ a tuturor oamenilor de pe acest pæmânt. Este vorba despre
“un duh de înﬂelepciune øi de descoperire în cunoaøterea Sa øi sæ væ
lumineze ochii inimii, ca sæ cunoaøteﬂi... “ (Efeseni 1:17-18). Lumea
întreagæ devine conøtientæ despre faptul cæ religia mondialæ øi biserica
universalæ reprezintæ o apostazie de la religia originalæ a lui Hristos.
Comparæm relatarea din Apocalipsa 17 privitoare la judecata oraøului,
cu aceea din Apocalipsa 18 privind judecarea Bisericii universale:

Judecata Urbi asupra oraøului Roma

Judecata Orbi asupra Bisericii romane

Cele zece împæræﬂii europene îl
vor judeca.

Împæraﬂii întregului pæmânt o
vor cunoaøte.

Cele zece îl vor arde cu foc.

Aceøti împæraﬂi o væd de
departe.
Aceøti împæraﬂi ai pæmântului.
sunt triøti øi plâng pentru ea.
Aceøti împæraﬂi comit
desfrânare cu ea.
Însuøi Dumnezeu judecæ
Biserica universalæ.
Ea spune “nu sunt væduvæ”.

Cele zece øi fiara îl vor urî.
Cele zece îi vor consuma
carnea.
Cele zece judecæ oraøul.
Cele zece îl vor pustii.
Cele zece îi vor lua oraøul.
El pierde Roma, cæminul sæu.

Ea îøi pæstreazæ dominaﬂia
asupra lumii
Ea se laudæ cæ nu cunoaøte
suferinﬂa.
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Cucerirea este un act politic
local.
Aici, nici un mesaj nu este
anunﬂat în prealabil.
Aici nu se aude vocea venind
din cer.
“Ieøiﬂi din mijlocul ei” nu
priveøte oraøul.
Copiii lui Dumnezeu nu se
gæsesc toﬂi în oraø.
El nu este atins de plægi.

Judecata este spiritualæ øi
universalæ
Aici, lumea întreagæ este
avertizatæ.
Aici, vocea din cer vorbeøte
universal.
“Ieøiﬂi din mijlocul ei” priveøte
întregul pæmânt.
Copiii lui Dumnezeu sunt
împræøtiaﬂi pe tot pæmântul.
Plægile o vor distruge.

Aici nici un înger nu-i anunﬂæ
cæderea.
Aici împæraﬂii acﬂioneazæ
potrivit planului lui Dumnezeu.

Aici apare un înger pentru
judecata puternicæ.
Aici Dumnezeu însuøi executæ
judecata asupra ei.

Aceastæ comparaﬂie precizeazæ cæ Roma este atinsæ de o dublæ
judecatæ. Ca oraø, Roma cade în timpul revoluﬂiilor de la 1830, 1848,
1870. Ca Bisericæ, Roma va fi judecatæ de Dumnezeu Însuøi în cursul
împlinirii celor øapte plægi.
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