
Inamicul demascat

Când cineva se uita la istoria natiunilor, de la Babilon la Roma si de la
Roma la SUA este evident ca o mâna divina a protejat si a calauzit SUA.
La început, tara aceasta avea câteva colonii pe tarmul estic si a devenit
o mare natiune.

La începuturile ei, SUA era foarte puternica. Pe banii ei, încrederea sa în
Dumnezeu a fost proclamata si cele mai mari binecuvantari ale lui
Dumnezeu s-au odihnit asupra natiunii. Pe masura ce SUA crestea în
maretie, ea abandona treptat principiile care au facut-o mare pâna când
în momentul de fata se apropie de un sfârsit tragic. Procesul declinului
Americii este la fel cu caderea Imperiului Roman. Sa examinam putin din
istoria Romei antice si sa observam paralelismul:

Pe masura ce Imperiul Roman timpuriu începuse sa se dezvolte, se
construia pe premiza solida ca unitatea familiei este temelia societatii.
Moralitatea si disciplina erau fundamentele unitatii familiei. Pe masura ce
Imperiul se dezvolta, liberalismul se insinua iar moralitatea si disciplina
care protejasera societatea începusera sa dispara. Pâna la începutul
sec. 2 majoritatea familiilor cedasera tendintelor liberale iar copiilor lor li
se permitea sa faca în mare ce doresc.
Este evident ca moralitatea SUA de azi este la nivelul celei a Imperiului
Roman de acum 2000 de ani. Nu vedem oare decaderea caminului
familial, miscarea puternica pentru drepturile femeii, degradarea
sistemului de învatamânt, decaderea morala relatata de stiri si
divertisment media si la scoala si binefaceri care distrug economia
americana?

Referitor la aceasta problema cum suntem noi mai diferiti decât Imperiul
Roman în timpul declinului sau?
De ce se întâmpla aceste lucruri în SUA? Dar aceasta este întrebarea
gresita. Întrebarea ar trebui sa fie: Cine a adus SUA în pragul distrugerii
???

Cum s-a mentionat mai devreme, Providenta si-a avut ochiul sau asupra
SUA. SUA a fost pamântul oportunitatilor. Era locul unde cei ce erau
persecutati pentru credinta lor puteau sa vina si sa se inchine lui
Dumnezeu conform constiintei, liber. Era un tinut fara un rege unde
oricine pute sa vina si sa respire aerul libertatii civile. Era locul unde
oricine putea veni si câstig un trai bun pentru el si familia lui.

SUA era locul unde visele deveneau realitate. A fost odata o Mâna
Divina asupra Americii.



În 1759 s-au scurs aproape 25 de ani de la cele 13 colonii si eliberarea
lor de sub stapânirea britanica.25 de ani si cea mai mare natiune
protestanta care a existat in istoria natiunilor îsi flutura steagul. 25 de ani
si au fost puse bazele pentru Constitutie – republicanismul, au aparut
drepturile inalienabile si s-a format un guvern al oamenilor, dintre oameni
si pentru oameni. Un experiment nemaîncercat în istorie si SUA avea sa
devina cea mai puternica natiune a planetei.
Multi au spus ca un asemenea guvern nu va avea succes. Biserica
Romano-Catolica a dominat lumea în timpul Evului Întunecat si a
încercat sa o tina sub controlul sau dictatorial. Ei i-a fost si înca îi este
teama de moarte de un asemenea experiment. Pentru mai bine de 200
de ani Reformatiunea a provocat autoritatea papala. Papalitatea a
început sa-si piarda treptat puterea. Un experiment ca cel american cu
siguranta nu era în planurile Bisericii Catolice; nici unei natiuni nu i se
permite sa promoveze principii care ar detrona papalitatea.

Atunci ce putem spune despre monarhii Europei? Ei au condus cu
permisiunea papalitatii si au exercitat un control tiranic de-a lungul anilor
si aceasta fara ca cineva sa se opuna. Erau ei acum gata sa vada
dezvoltarea unui guvern al oamenilor, dintre oameni si pentru oameni?
Un raspuns mai potrivit ar fi ca ei s-ar uni cu Roma pentru a opri
experimentul ameican cu orice arma ar avea la îndemâna.

Pâna în anul 1550 Reformatiunea s-a extins atât de mult în Europa încât
papalitatea a început sa îsi dea seama ca trebuie sa faca ceva pentru a
încerca sa o opreasca. Ei si-au dat seama ca daca nu ar fi oprita ar
afecta în cele din urma pozitia Bisericii Catolice si le-ar distruge puterea
politica pe care si-o acumulasera.

Pentru a realiza distrugerea Reformatiunii a fost înfiintata o noua
organizatie secreta în interiorul Vaticanului, numita Ordinul Iezuit.

Înlaturarea protestantismului. Pentru cititorii mei trebuie sa le spun ca
iezuitii prin însasi chemarea lor, prin insasi tinta ordinului sunt facuti sa
caute prin orice mijloc, bun sau rau distrugerea protestantismului.
Aceasta este conditia existentei lor, sarcina pe care trebuie sa o
îndeplineasca sau înceteaza sa mai fie iezuiti. – G.B. Nicolini, History of
the Jesuits: Their Origin, Progress, Doctrine, and Design, Henry G.
Bohn, prefata.
Trecând primele triumfuri ale Reformatiunii, Roma aduna noi forte
sperând sa realizeze distrugerea acestei. La momentul acesta a fost
creat Ordinul Iezuit, cel mai crud, lipsit de scrupule si puternic dintre toti
campionii papalitatii…Nu exista nici o crima prea mare pentru ei s-o
comita, nici o amagire nu era prea josnica ca s-o practice, nici o



deghizare prea dificila ca s-o poata folosi. Supusi saraciei si umilintei
perpetue, a fost scopul lor bine studiat sa-si asigure bogatie si putere, sa
fie devotati înlaturarii protestantismului si restabilirii suprematiei papale.-
E.G.White,Tragedia Veacurilor, Review and Herald, p.234 (sublinieri
adaugate).
70000 ucisi într-o singura noapteIezuitii au folosit înselaciunea la extrem
în 1572 în ziua masacrului de Sf. Bartolomeu când 70000 de hughenoti
protestanti, inclusiv femei si copii au fost ucisi într-o singura noapte. Ei
au creat de asemenea, Razboiul de 30 de ani între 1618 si 1648 pentru
a distruge luteranii din Europa. Sângele care a inundat pamântul Europei
timp de secole poate fi pus în întregime pe seama criminalilor
iezuiti.Pâna la mijlocul anilor 70, Ordinul Iezuit devenise puterea de casa
a Europei. Dupa Barrett,…Ordinul Iezuit a atins în sfârsit apogeul puterii
si prestigiului sau la începutul secolului al XVIII-lea. Devenise mai
influent si mai bogat decât oricare alta organizatie din lume. Detinea un
loc în lumea afacerilor pe care nici un alt grup de barbati legati printr-un
juramânt nu l-a avut vreodata înainte sau de atunci încolo…aproape toti
regii si suveranii Europei aveau ca „directori” ai constiintei lor doar iezuiti
astfel ca întreaga Europa parea a fi guvernata doar de iezuiti. – Boyd
Barrett, The Jesuit Enigma, New York: Boni & Liveright, p.209
America sub o mâna divina. Iezuitii conduceau lumea. Monarhii Europei
si papa însusi îi aveau pe iezuiti ca si confesori. Planurile si comploturile
erau toate cunoscute lor.În afara de aceasta ei strângeau o avere mare
care le permitea sa faca ceea ce doresc. Cu ei controlând lumea, cum
puteau micile colonii americane sa tina piept monarhilor Europei
controlati de iezuiti? Într-o clipa, iezuitii puteau folosi orice armata aflata
la dispozitia lor si zdrobi coloniile.
Natiunile exclud iezuitii din 1759Era în 1759 când ceva ciudat dar divin a
început sa se întâmple. A început în Portugalia.Regele portughez, Iosif I
i-a exilat pe iezuiti de pe teritoriul sau. Franta catolica i-a dat afara în
1762. Decretul lui Louis al XV-lea si al Parlamentului Francez
spunea:Denuntam doctrinele si practicile lor ca „perverse, distrugatoare
a orice principiu religios si chiar de probitate; ofensatoare moralitatii,
letale pentru societatea civila, seditioase, periculoase pentru drepturile
persoanelor aflate în slujba monarhilor facute sa provoace cele mai mari
necazuri în State, sa formeze si sa mentina cea mai profunda coruptie în
inimile oamenilor…astfel ca institutiile iezuitilor vor înceta sa mai existe
pe întreg teritoriul regatului.” – Ibid, p. 219.Al treilea suveran care i-a
alungat pe iezuiti de pe teritoriul lor a fost regele Carlos al III-lea al
Spaniei. El i-a exilat pe iezuiti în 1767.Cele mai mari natiuni catolice ale
Europei îi alungasera pe iezuiti de pe teritoriul lor. Acesti monarhi catolici
au cerut ca Biserica Catolica sa desfiinteze organizatia iezuita. Clement
al XIII – lea, papa la acel moment a rezistat presiunii monarhilor
europeni, dar în final a capitulat. În noaptea dinaintea planificarii



desfiintarii ordinului a fost otravit mortal.4 ani mai târziu, în 1773, cu trei
ani înaintea Declaratiei de Independenta – retineti acest aspect – papa
Clement al XIV – lea a emis un ordin al carui scop era abolirea definitiva
a iezuitilor.
Înlaturarea excluderii iezuitilor 1814. Din nefericire, un alt papa (Pius al
VII-lea) a reînfiintat ordinul în 1814.Sincronizarea acestor evenimente în
Europa este fascinanta. Europa catolica era în declin. Monarhii catolici
erau preocupati cu rezolvarea problemelor cu ajutorul Ordinului Iezuit.
Iezuitii sufereau pe masura ce, una dupa alta tarile catolice îi exilau de
pe teritoriul lor. În timp ce Europa se cutremura, 13 colonii de peste
Atlantic se gândeau la un foarte posibil razboi cu Anglia. Cele 13 colonii
instituiau principii de guvernamânt nemaiauzite în analele istoriei
umanitatii. Documentele urmau sa fie scrise curând si legalizau:
drepturile inalienabile, un guvern al poporului, format din popor si creat
sa slujeasca poporului, dreptul la libertate religioasa si dreptul de a avea
si purta arme. Aceste documente deveneau în curând speranta
umanitatii dintotdeauna de a avea libertate.
Coloniile au scapat iezuitilor. Ce ar fi fost daca monarhii catolici nu ar fi
fost distrasi de treburile lor cu iezuitii? Ce ar fi fost daca iezuitii nu ar fi
suferit de pe urma excluderii lor din Europa? Monarhii si iezuitii si-ar fi
folosit averea si puterea militara pentru a zdrobi coloniile americane din
Lumea Noua iar visul protestant din America nu ar fi devenit niciodata
realitate. Fara îndoiala a fost O Mâna Divina de-asupra Americii.
Illuminati – evreii în fata (paravan). Este un lucru cert ca fondatorul
societatii moderne bavareze Illuminati a fost un iezuit scolit pe nume
Adam Weishaupt din Ingolstadt, Bavaria. Weishaupt a fost un profesor la
Universitatea din Ingolstadt, centrul Contrareformatiunii iezuite. (vezi
Enciclopedia Britanica, vol. 12, pag. 251)Ingolstadt era centrul unde
iezuitii s-au dezvoltat în 1556. (vezi Istoria Protestantismului de Wylie,
Vol. 2, pag. 413.)Apostolul lui Lucifer, Adam Weishaupt s-a nascut în
familie de evrei, s-a convertit la catolicism, apoi s-a îndreptat catre
vrajitorie în care a devenit expert si a fondat alta secta a societatii
Illuminati. Aceasta secta a Illuminati a fost fondata la data de 1 mai 1776.
– William Josiah Sutton, The New Age Movement and The Illuminati 666,
The Institute of Religious Knowledge, p. 173.Rezultatul infamului
Conciliu de la Trent, 1545-1563 a fost legea canonica. Aceasta lege
dezvaluia pozitia Bisericii Catolice împotriva Reformatiunii Protestante si
este cunoscuta ca si Contra-Reformatiunea Catolica. Acest conciliu nu
dezvaluia doar ostilitatea bisericii la adresa Reformatiunii dar si
modalitatile de a o ataca si a o distruge.
Fronturile secrete ale iezuitilor. Weishaupt a infiintat Illuminati astfel incat
sa fie o organizatie de frunte in spatele careia iezuitii se puteau ascunde.
Dupa ce a fost dizolvat in 1773 de Clement al XIV-lea, Ordinul Iezuit s-a
folosit de Illuminati si alte organizatii pentru a-si aduce la indeplinire



obiectivele. Astfel, organizatiile scoase in fata vor fi vinovate de
problemele cauzate de iezuiti. Avand atat de multe organizatii in fata au
provocat confuzie intre oameni astfel incat ar fi aproape imposibil de stiut
cine manipuleaza in realitate razboaiele, politicile economice, politica si
problemele cauzate de iezuiti. Metodele multora din aceste organizatii ca
si Illuminati sunt copii la indigo dupa metodele si tehnicile iezuite.
Credinta iudaica ca Hristos se va intoarce intr-o zi si va conduce lumea
provoaca cutremur la Vatican. Vaticanul crede ca daca ura impotriva
evreilor ar fi instigata cum a fost in Germania hitlerista, atunci evreii ar fi
eliminati fara crutare. Vaticanul crede ca daca toti evreii sunt omorati,
Hristos nu va veni si scopul Vaticanului de a conduce lumea ar ramane
intact. Avro Manhattan o spune astfel:Este important desi ar putea fi
dificil pentru unii sa recunoasca natura religioasa a configuratiei politice
comunisto-sionisto-catolica. Desi in mod voit muta in public, in spatele
banner-ului sionist s-a gasit vechea speranta mesianica pentru o
teocratie globala asa cum a fost prezisa de toti clarvazatorii si profetii din
Sion. Urma sa fie o teocratie in care Iehova si nu Hristos avea sa fie
Rege.Spectrul crearii unei asemenea teocratii a urmarit camerele
interioare ale Bisericii Catolice de la cea mai veche aparitie si inca este o
frica dominanta. – Avro Manhattan, Alianta Vatican-Moscova-
Washington, Chick Publications, pg. 169-170
Iezuitii folosesc paravan evreiesc. De ce ar folosi iezuitii inamicul lor
implacabil- evreii pentru a isi realiza planurile pentru o dominatie
mondiala? Iezuitii nu fac nimic la vedere unde pot sa fie expusi. Daca ei
sunt recunoscuti ca vinovati vor fi acuzati si vor suferi consecintele, dar
daca pot da vina pe altcineva pentru problemele lumii, in special un
dusman pe care il pot distruge pe parcurs atunci ei si-au indeplinit
simultan doua din obiectivele lor. Poporul evreu reprezinta tapul ispasitor
perfect. Datorita faptului ca Rothschilds sunt agenti iezuiti care
actioneaza sub acoperire evreiasca folosindu-i la infiintarea Illuminati in
1776 arunca efectiv sageata acestei conspiratii asupra evreilor. Cu
siguranta ca Rothschilds nu sunt singurii agenti iezuiti care actioneaza
sub masca evreiasca.
Urmatoarele surse demonstreaza ca Adam Weishaupt si Rothschilds au
fost creierele si sponsorii din spatele Revolutiei Franceze.Istoria ne
spune ca Revolutia Franceza a inceput fie in 1787 fie in 1789 in functie
de ce carti citim. Cu toate acestea, a fost de fapt planificata de dr. Adam
Weishaupt si de familia Rothschild cu aproape 20 de ani inainte de a
avea loc. – William Sutton, Miscarea New Age si Illuminati 666, Institute
of Religious Knowledge, pp.172-173
Iezuitii promoveaza comunismul. Iezuitii, Weishaupt si Rothschild au
reusit sa arunce vina pentru Revolutia Franceza asupra organizatiei lor
de frunte:Illuminati.Idealurile comuniste care veneau de la reductionistii



din Paraguay si care erau exaltate in Franta isi aveau sursa in scrierile
lui Karl Marx (iezuit).
Karl Marx, „parintele comunismului modern era invatat in privat de iezuiti
in imensa sala de lectura de la Muzeul Britanic in timp ce scria
Manifestul Comunist bazat pe cele 10 maxime pe care Ordinul si le-a
perfectionat pe reductionistii paraguayeni.
Un evreu a fost ales pentru sarcina aceasta caci Ordinul anticipase
aruncarea vinei pentru toate rautatile Inchizitiei Comuniste asupra
poporului evreu. – Eric Phelps, Vatican Assassins, Halcyon Unified
Services, p. 293.
Adam Weishaupt si familia Rothschild au creat Illuminati. Apoi atat
Weishaupt cat si Rothschild si-au unit eforturile pentru a incepe
Revolutia Franceza si crea radacinile comunismului. Mai apoi, iezuitii l-
au folosit pe Karl Marx sa scrie Manifestul Comunist care codifica
planurile organizatiei Illuminati. Invataturile lui Marx erau apoi date lui
Lenin, Stalin si Trotsky. Finantistii tuturor acestor oameni erau
Rothschilds sau agenti ai lor ca Paul Warburg, primul presedinte al
Bancii de Rezerva Federala, Jacob Schiff si Armand Hammer. Fiecare
dintre acestia, fiind iezuiti erau evrei si actionau sub un nume evreiesc.
Mai este vreo mirare de ce evreii sunt de obicei acuzati de toate
conspiratiile?
In scopul neobosit al iezuitilor de a distruge SUA, papalitatea a folosit
familia evreiasca Rothschild pentru a castiga controlul asupra sistemului
bancar american. La acest lucru ne vom intoarce in capitolul urmator.
Talharii bancari. Pentru ca papa Clement al XIV-lea si imparatii catolici
din Europa erau ocupati cu inlaturarea iezuitilor ei nu au putut sa
coopereze unii cu altii indeajuns de bine astfel incat sa opreasca
experimentul protestant american. Daca o mana divina nu ar fi intervenit
sa protejeze cele 13 colonii nu ar fi existat niciodata Statele Unite cu
constitutia lor divina.
Iezuitii au fost foarte afectati datorita expulzarii lor si s-au vazut siliti sa
lucreze in subteran. Am vazut ca ei l-au folosit pe agentul lor, Adam
Weishaupt pentru a crea Illuminati si casa iezuita Rothschild pentru a o
finanta.
Cu toate acestea, nu a fost singura ocazie cand averea Rothschild-ilor a
fost de un real folos. America devenea un gigant al afluentei financiare si
a prosperitatii. Deja, Rothschild erau implicati in schimburi extensive in
Americi.
In afara de imperiul financiar si comercial, Rothschild isi foloseau averea
pentru a castiga dominatie politica si religioasa in scopul facilitarii
scopurilor iezuite de a distruge protestantismul din lumea intreaga.
Iezuitii si-au folosit toate resursele lor in incercarea de a distruge
America. S-au folosit de puternicul imperiu financiar al familiei Rothschild
pentru a obtine control prin intermediul banilor. Biograful Frederick



Morton a ajuns la concluzia ca prin uzul efectiv al banilor, Rothschild au
cucerit cu succes lumea mai repede, mai puternic si mult mai de durata
decat toti Cezarii dinainte si toti Hitlerii dupa ei. – Frederic Morton, The
Rothschilds: A Family Portrait, Atheneum, p.14.
Rothschild credeau ca daca pot controla banii unei natiuni, atunci ei pot
controla acea tara. Acest lucru este aratat limpede in urmatoarea
afirmatie a biografului Derek Wilson.Il recomanda o mare avere. Era
international. Era independent. Guvernele regale erau deranjate pentru
ca nu puteau controla situatia. Guvernele populare urau aceasta situatie
pentru ca nu raspundea asteptarilor populatiei.- Derek Wilson,
Rothschild: The Wealth and Power of a Dynasty, Charles Scribner’s
Sons, pp 79,98,99.
Folosindu-se de imensa avere a casei Rothschild, iezuitii au finantat
armate pentru a distruge tarile care nu faceau ce le dictau ei. Ei puteau
cumpara politicieni si prin ei sa schimbe insesi legile unei natiuni. Acesta
este exact lucrul pe care l-au facut in SUA si pe care il fac inca si in
prezent. Iezuitii s-au folosit de averea Rothschild pentru a controla
evenimentele majore din lumea intreaga din spatele cortinei in ultimele
secole. Acesta a fost cazul la inceput dar acum au banci centrale in
fiecare tara, incluzand Banca de Rezerva Federala care sa le furnizeze
fonduri.
Strategia Rothschild. Pentru a ilustra cum iezuitii si Rothschild au folosit
tarile si evenimentele pentru a castiga dominatia asupra natiunilor si
pietelor financiare trebuie sa ne indreptam atentia catre batalia de la
Waterloo dintre Franta si Anglia din 19 iunie 1815.Pe masura ce ambele
mari armate se luptau pe viata si pe moarte, Nathan Rothschild avea
agentii sai lucrand cu ardoare in ambele tabere pentru a colecta cele mai
precise informatii imediat ce lupta incepuse. Alti agenti Rothschild aveau
ca sarcina sa transporte buletinele cu intelligence (rapoarte de informatii)
la un post de comanda Rothschild plasat strategic in apropiere.Sosind la
schimb printre speculatiile asupra cursului luptei, Nathan si-a reluat
pozitia obisnuita langa celebrul stalp Rothschild. Fara vreo emotie, fara
cea mai mica schimbare a expresiei impietrite a fetei, seful atotveghetor
al casei Rothschild a dat un semnal dinainte stiut agentilor sai care
stationau indeaproape.Agentii Rothschild au inceput imediat sa depuna
„consuli” pe piata. Pe masura ce consuli in valoare de sute de mii de
dolari intrau pe piata, valoarea lor incepuse sa alunece usor in jos. Apoi
a inceput sa scada vartos.Vanzarea s-a transformat intr-o panica
generala pe masura ce oamenii se grabeau sa schimbe consulii sau
bancnotele fara valoare pe aur si argint in speranta ca isi vor pastra
macar o parte din averea lor. Consulii si-au continuat trendul descendent
pana la prabusire. Dupa cateva ore de schimburi intense consulul si-a
incheiat ziua in ruina. Se vindea cu aproximativ cinci centi la paritatea
dolarului.



Nathan Rothschild, lipsit de emotii sau de vreo expresie a fetei ca
intotdeauna se sprijinea inca de stalpul sau. El continua sa ofere mesaje
subtile. Dar aceste semnale erau diferite. Aveau diferente atat de subtile
incat doar cei mai bine antrenati agenti puteau detecta schimbarea. La
semnul sefului lor zeci de agenti Rothschild si-au facut loc pana la
ghiseele din jurul schimbului si au cumparat fiecare consul la vedere
doar cu un „cantec”. Napoleon a fost invins la Waterloo. Nathan a
cumparat controlul asupra economiei britanice. Peste noapte, averea sa
vasta s-a marit de douazeci de ori. – Des Griffin, Descent into Slavery,
Emissary Publications,pp. 27,28.Pana in 1815 iezuitii aveau controlul
complet asupra Angliei. Daca un lider nu facea ce i se spunea, erau
folositi bani pentru a il ucide, distruge, santaja sau doar inlatura din
functie. Capitolele urmatoare vor arata cum aceasta tehnica este folosita
azi pentru a controla oameni ca George Bush si Tony Blair. Ceea ce s-a
petrecut in Anglia se intampla astazi in multe tari.
Banca Federala de Rezerva. Este bine sa intelegem ca bancile centrale
infiintate de iezuiti si Rothschild nu sunt la fel cu bancile din vecinatate
de care ne folosim cu totii pentru a ne gestiona banii.Sa aruncam o
privire mai atenta asupra bancii centrale ca sa vedem de ce este asa de
periculoasa.
Vom folosi Banca Federala de Rezerva ca un exemplu. Iata un scenariu
foarte simplist care explica una din operatiunile Bancii Federale de
Rezerva.
Avem nevoie sa intelegem ca Banca Federala de Rezerva nu este
detinuta de guvernul Statelor Unite cum multi cred. Banca Centrala,
Banca Federala de Rezerva este o banca privata detinuta de unii dintre
cei mai bogati si mai influenti oameni din lume.
Aceasta banca nu are nimic de-a face cu guvernul Statelor Unite in afara
de legatura care permite operatiunea descrisa mai jos. Banca Federala
de Rezerva are un monopol total, sprijinit de guvern asupra banilor.
Inainte de a avea o banca centrala, fiecare banca in parte concura cu
alte banci; clientii primeau cele mai bune profituri. Dar acum nu mai este
asa.
Noi toti stim ca astazi, guvernul Statelor Unite imprumuta bani si
opereaza sub datorii astronomice. De ce? Oricine poate spune ca o
polita care duce la o datorie atat de mare va distruge mai devreme sau
mai tarziu institutia care o practica pentru ca dobanda trebuie sa creasca
mai mult decat venitul ei, facand plata datoriei imposibila.
Acum sa ne intoarcem la scenariul nostru. Asa decurge grosso-modo
operatiunea. Sa presupunem ca guvernul Statelor Unite vrea sa
imprumute un miliard de dolari. Guvernul emite o obligatiune pentru
aceasta suma la fel cum o companie de apa o face atunci cand doreste
sa adune bani pentru o noua conducta sau un nou baraj. Guvernul da
aceasta obligatiune pentru miliardul de dolari Bancii Federale de



Rezerva. Banca Federala de Rezerva ia obligatiunea si scrie o comanda
Departamentului de Tiparire si Inregistrare de a tipari bancnote in
valoare de un miliard de dolari.
Dupa aproximativ doua saptamani, cand bancnotele sunt deja tiparite,
Departamentul de Tiparire si Inregistrare trimite bancnotele Bancii
Federale de Rezerva care scrie un cec de aproape doua mii de dolari ca
sa plateasca tiparirea bancnotelor in valoare de un miliard de dolari.
Banca Federala de Rezerva ia miliardul de dolari si il imprumuta
guvernului Statelor Unite, iar poporul tarii plateste dobanda la o rata
uriasa in fiecare an pentru acesti bani care au fost facuti din nimic.
Proprietarii Bancii Federale de Rezerva nu au facut nimic pentru acesti
bani.
De aceea, vedem ca atunci cand guvernul Statelor Unite intra in datorii
de 1 dolar, 1 dolar plus dobanda intra in buzunarele proprietarilor Bancii
Federale de Rezerva. Aceasta este cea mai mare, cea mai colosala
hotie petrecuta vreodata in istoria omenirii si este asa de subtila si
ascunsa de propaganda stirilor media ca victimele nici macar nu sunt
constiente de ceea ce se intampla. Vedeti de ce iezuitii vor ca aceasta
operatiune sa fie tinuta secreta.
Pericolele Bancii Centrale. Thomas Jefferson a inteles foarte bine ce ar fi
facut o banca centrala Americii. El a declarat:O banca centrala privata
emitand banul public este o amenintare mai mare pentru libertatile
populare decat o armata gata de lupta. – Scrierile lui Thomas Jefferson,
Vol.10, G.P. Putnam & Sons, pag. 31
Jefferson si-a dat seama ca daca o banca centrala s-ar fi creat vreodata
in SUA, bancherii ar fi dispus de sume de bani nelimitate pentru a
controla votarea legilor si media si ce spun cei ce o reprezinta. In scurt
timp, bancherii acestia ar rescrie Constitutia si Cartea Drepturilor prin
legile neconstitutionale pe care le-ar emite.
Thomas Jefferson a avut dreptate in intregime caci astazi avem destule
legi ca de exemplu Actul Patriotic al SUA si Actul Securitatii care
transforma Statele Unite intr-o politie statala cand toate amendamentele
acestor acte sunt implementate.
La fel ca vechea Banca a Americii de Nord, proaspata Banca a Statelor
Unite avea 80% din capitalul initial detinut de investitori secreti iar cu
diferenta a contribuit guvernul. Oricine erau acesti investitori secreti, ei
aveau o putere teribila in America pentru ca ei controlau banii
americanilor. Multe carti scrise despre aceasta perioada de timp ne spun
cine erau acesti oameni.
De multi ani, Rothschilds si iezuitii si-au folosit imensa avere ca sa preia
SUA prin politicienii tradatori.Iezuitii si Rotschilds nu se multumesc cu
mai putin de atat.Dupa ce Banca Centrala Hamilton a dat faliment,
iezuitii au intemeiat in 1816 o a treia banca centrala folosindu-l pe
Nicholas Biddle ca agent.Autorizatia de functionare a bancii era valabila



pana in 1836. Biddle a incercat sa reinnoiasca autorizatia acestei a treia
banci in timpul campaniei prezidentiale din 1832. Biddle credea ca
Andrew Jackson nu va indrazni sa isi riste al doilea mandat opunandu-i-
se astfel ca el se gandea ca este momentul perfect pentru a reinnoi
autorizatia bancii. Andrew Jackson a inteles pericolele bancii centrale si
a respins cererea de reinnoire a autorizatiei de functionare a bancii.
Motivul lui Jackson a fost simplu.Controland moneda noastra, primind
banii nostri publici si tinand mii de cetateni in dependenta ar fi mai
formidabil si mai periculos decat puterea militara si navala a inamicului. –
Herman E. Kross, Documentary History of Banking and Currency in the
United States, Chelsea House, pp. 26,27
Jackson se temea ca strainii care doreau sa domine si sa controleze
America vor folosi banca centrala pentru a o distruge. Rothschild si
iezuitii chiar faceau acest lucru de multi ani. Urmatorul citat
demonstreaza cum Nicholas Biddle a manipulat Congresul.
Biddle avea un avantaj puternic in fata adversarului sau. Pentru toate
scopurile practice, Congresul era in buzunarul sau. Sau mai bine zis,
produsul generozitatii sale se afla in buzunarele congresmenilor. Urmand
formula Rothschild, Biddle a fost atent sa recompenseze politicienii
complici cu succes in lumea afacerilor. Cativa dintre ei au muscat mana
care i-a hranit. Chiar si marele senator Daniel Webster s-a vazut
ingenunchind in fata tronului lui Biddle. G. Edward Griffin, The Creature
from Jekyll Island, American Opinion, p. 351
Parerea lui Webster in Congres a fost la inceput in sprijinul banilor
„sanatosi”. Dupa ce Biddle l-a „cumparat” pe Webster cu bani si alte
favoruri el a capitulat si a devenit un suporter al obiectivelor bancare
corupte ale lui Biddle. Webster a devenit unul dintre cei mai aprigi
sustinatori ai bancilor centrale. Ce trist este ca Daniel Webster nu a avut
curajul moral de a se opune mitei lui Biddle! La inceputul deceniului 4 al
sec. al XVIII – lea Congresul avea multi iezuiti care cautau sa submineze
in secret marile principii ale Constitutiei noastre.Cand Andrew Jackson l-
a respins pe Nicholas Biddle si banca centrala a trebuit sa faca fata unui
alt dusman: asasinii iezuiti.Cu aceste realizari incheiate pe culmile
victoriei asupra Bancii Centrale, presedintele si-a castigat ura nestinsa a
expertilor monetari atat in SUA cat si peste hotare. Astfel, nu este
surprinzator ca in 30 ianuarie 1835 s-a facut o incercare de asasinare
asupra sa. In mod miraculos, ambele pistoale ale atacatorului si-au gresit
tinta si Jackson a fost salvat de mana destinului. A fost prima incercare
de acest gen facuta impotriva vietii unui presedinte al SUA. – G. Edward
Griffin, The Creature from Jekyll Island, American Opinion, p. 357.
Razboiul Civil/Asasinate. Rotschild si iezuitii aveau nevoia de a se
regrupa. Pentru urmatorii 20 de ani numele jocului va fi asasinatul pentru
ca doi presedinti au fost otraviti si unul aproape ucis prin otravire. Apoi,
pistoalele razboiului au fost auzite in America cand Razboiul Civil a



inundat de sange pamantul american. Dupa cancelarul german, Otto von
Bismarck toate acestea au fost atent planificate. Divizarea Statelor Unite
in federatii cu putere egala a fost hotarata cu mult inainte de Razboiul
Civil marile puteri financiare ale Europei. Acesti bancheri se temeau ca
daca SUA va ramane intr-un singur bloc si ca o singura natiune va obtine
independenta economica si financiara care le va afecta dominatia
financiara asupra Europei si asupra lumii. Bineinteles ca in cercul
restrans al Finantelor se auzea vocea familiei Rothschild. – citat din G.
Edward Griffin, The Creature from Jekyll Island, American Opinion, p.
374.Rothschild si iezuitii au folosit razboiul Civil pentru a diviza Statele
Unite in doua tari beligerante. Aceasta ar fi slabit America si ar fi facut-o
mult mai usor de controlat.Presedintele Lincoln a inteles mana insidioasa
a familiei Rothschild si uneltirile iezuitilor in Razboiul Civil. El a inteles
puterea masiva de distrugere a acestor persoane. El stia ca ei erau fara
mila in atingerea scopului lor de a distruge Statele Unite. Lincoln s-a
temut mult pentru supravietuirea Americii si a facut tot ce i-a stat in
putinta pentru a le infrange scopurile.Lacomie, egoism si castig financiar
sunt folosite pentru a ii determina pe politicieni la compromisuri in a da
legi care sa incalce scopul Constitutiei si sa directioneze America pe o
cale niciodata gandita de catre parintii nostri fondatori. Acesti politicieni
adopta principii de guvernare identice cu cele comuniste sau din timpul
Revolutiei Franceze. Urmare a baii de sange ingrozitoare numita
Razboiul Civil, natiunea sangera si lucrurile erau in dezordine. Tara era
destul de vulnerabila la alte atacuri iezuite si ei au profitat din plin de
acest lucru.
Aruncand la gunoi Constitutia. Oricine a vazut Congresul din 1860 va
declara ca Thaddeus Stevens a fost fara dubiu vinovatul.Thaddeus
Stevens, acest radicalist a controlat Congresul si a aplicat toata maniera
sa caustica pentru a declansa una din cele mai mari revolutii din SUA
dupa 1776. Prin influenta sa, cateva modificari ascunse au fost
implementate in Amendamentele de Reconstructie care faceau mult mai
mult decat sa ofere libertate si egalitate pentru sclavi, ci mai degraba
atacau Legea Drepturilor.
Republica vs Democratie. Statele Unite ale Americii nu sunt o
democratie. Este o republica si este o mare diferenta intre cele doua. O
democratie pura este bazata exclusiv pe majoritate fara nici o restrictie.
Un exemplu excelent de democratie este o gloata gata sa linseze pe
cineva. Majoritatea vrea sa spanzure persoana iar minoritatea, persoana
ce urmeaza a fi spanzurata se opune. Ei voteaza si apoi spanzura
persoana. Intr-o democratie pura, minoritatea este victima majoritatii.In
contrast, o republica este fondata pe un set de legi care guverneaza
ceea ce majoritatea poate sau nu poate face. Legea in baza careia este
fondata Republica Statelor Unite ale Americii se numeste Constitutie.



De exemplu, Constitutia spune:Congresul nu va adopta nici o lege care
sa stabileasca o anumita religie sau sa impiedice libertatea de
inchinare;sau sa ingradeasca libertatea de exprimare sau a presei; sau
dreptul oamenilor pasnici de a se aduna si a cere guvernului o
compensare a doleantelor. – Primul amendament la Constitutie.
150 milioane de martiri/Evul Intunecat. Daca o lege a fost propusa in
Congres de a crea o religie nationala si fiecare din Congres a votat
pentru ea tot nu se poate promulga deoarece Constitutia interzice o
astfel de lege. Constitutia spune ca guvernul nu are voie sa dea nicio
lege in ceea ce priveste religia. In timpul Evului Intunecat, mai mult de
150 milioane de crestini au fost condamnati la moarte pentru ca nu s-au
supus religiei universale din acel timp. Acelasi lucru s-ar fi intamplat si in
SUA daca ar fi fost o democratie pura.Cuvantul “democratie” nu se
regaseste in Constitutie sau in Declaratia de Independenta sau in
constitutia vreunuia dintre state. Multi din fondatorii Statelor Unite au
incercat sa avertizeze asupra pericolelor unei democratii pure.Tineti
minte, democratia nu dureaza mult niciodata. In curand se epuizeaza si
se sinucide. Inca nu s-a inventat vreo democratie care sa nu sucombe. –
John Adams, The Works of John Adams, Vol.6, New Library Press,
p.484.Daca SUA ar fi fost intemeiata ca o democratie pura ar fi incetat sa
existe de mult.
100 milioane mor / Secolul 20. Revolutia Franceza a fost o sursa pentru
conceptiile comuniste, anarhiste si socialiste; conceptii care, atunci cand
au fost duse la indeplinire au rezultat in necesitatea instalarii unor
sisteme de drenaj pentru a transporta torentele de sange care au curs
siroaie din ghilotinele franceze. Aceleasi conceptii, aplicate in cursul
secolului 20 a dus la uciderea a mai bine de 100 milioane de oameni.
Este mult de invatat din Marea Revolutie. – Dee Zahner, The Secret Side
of History, LTAA Communications, p. 35.
Anarhie pe pamantul pustiu. In acelasi timp, anarhia cauta sa eludeze
orice legi nu numai divine dar si omenesti. Centralizarea bogatiei si
puterii, combinatiile vaste pentru imbogatirea catorva pe seama celor
mai multi, combinatiile claselor mai sarace pentru a isi apara interesele si
pretentiile, spiritul de neliniste, revolta si varsare de sange, imprastierea
la nivel global a acelorasi invataturi care au dus la Revolutia Franceza
toate tind sa implice intreaga lume intr-o lupta similara cu cea care a
starnit convulsiile in Franta. – E.G. White, Education, Pacific Press
Publishing Association, p. 228
Respingerea afro-americanilor. Principiile democratiei sau regula gloatei
au umplut acest pamant de sange. Thaddeus Stevens a strecurat
idealurile Revolutiei Franceze in SUA sub masca aducerii libertatii
sclavilor umiliti.Asa cum am vazut, ideile lui Karl Marx nu erau noi. El
doar a preluat ideile iezuitilor si ale lui Weishaupt si le-a codificat in
Manifestul Comunist.Principiile democratiei, comunismului si ale



Revolutiei Franceze codificate de Karl Marx se regasesc in numeroase
tari in secolul XX. De la epurarile din Rusia lui Iosif Stalin, la regimul de
teroare din China a lui Mao Tse Tung, la teroarea din Cambodgia si
multe altele, rezultatele iezuitismului au umplut aceasta lume cu mizerie,
durere, suferinta si moarte. Va cadea la fel si SUA, cel mai mare bastion
al republicanismului?A devenit clar ca libertatea si egalitatea pentru afro-
americanii liberi au fost folosite pentru a crea o cu totul noua cetatenie
care a largit puterile guvernului national si a atacat Legea drepturilor.
Aceasta este aceeasi metoda folosita in Franta, taranii se luptau cu
dificultati oribile astfel ca regimul terorii le-a oferit libertate si egalitate.
Deghizata in acestea era dorinta de a extinde puterea guvernului si a ii
tine pe tarani legati in robie.
Un profesor la Universitatea Columbia a recunoscut ca amendamentele
13,14 si 15 au adus o constitutie cu totul noua decat cea stabilita in
1787. El a declarat ca aceste amendamente au creat o noua constitutie.
Din ce am vazut din cazurile de tribunal ce au urmat dupa adoptarea
acestor amendamente este limpede ca este exact ceea ce Stevens si
Roma isi doreau.Rezumand, pana in 1868 iezuitii, cu radicalistii lor
Thaddeus Stevens si Charles Sumner au fortat al XIV-lea Amendament
asupra poporului, asupra Nordului si Sudului. Ei au creat o noua natiune
ca urmare a unei noi cetatenii. Pana in 1872, iezuitii avandu-i in
componenta Curtii Supreme pe radicalistii lor au facut absolute puterile
atat ale guvernului federal cat si ale celui statal. Aceste puteri erau
limitate doar de decizii ale autoritatilor “regale” – Curtea Suprema
Federala si de Stat. Tranzitia de la o forma prezbiteriana de guvernare la
una romano-catolica fusese realizata. Si cum au facut-o? Declarand ca
Legea Drepturilor nu consta in privilegii si imunitati ale celui de-al XIV-lea
amendament cetatenesc, astfel denuntand vechile libertati. – Eric
Phelps, Asasini la Vatican, Halycon Unified Services, p. 327.
In lumina lucrarii distructive si fara scrupule ale lui Thaddeus Stevens si
a republicanilor radicali este destul de usor sa tragem concluzia ca ei
erau uneltele Romei in distrugerea marii Constitutii protestante. Nu mai
existasera oameni asa de rai si diabolici care sa calce pe pamantul
libertatii si in casa celui brav.
Intinzand capcana. Dupa incercarile iezuite de a distruge vulnerabila
America, ei s-au concentrat pe alta tinta care le scapase timp de mai
multi ani. Ei au incercat cu disperare sa intemeieze o banca centrala sub
Robert Morris, Alexander Hamilton si Nicholas Biddle, dar fiecare
incercare a esuat. In timpul devastatorului razboi civil, Augustus
Belmont, un iezuit fanatic si agent Rothschild in acelasi timp a incercat
sa il forteze pe Lincoln sa intemeieze o banca centrala dar Lincoln a
inteles prejudiciul pe care o banca centrala l-ar aduce economiei si a
refuzat.



Cu entuziasm nou si o abordare diferita, iezuitii si Rothschild au incercat
din nou. Ei au inteles ca si Lenin ca:Intemeierea unei banci centrale
insemna 90% comunizarea unei natiuni. – Fritz Springmeier, Randuri
insangerate despre Iluminati, Ambassador House, p. 268.
La mijlocul anilor 50 ai secolului 18, familiile Rothschild si Schiff s-au
mutat in acelasi stabiliment, o casa-duplex mare din Frankfurt, Germania
unde au locuit impreuna.Dupa 100 ani de vietuire comuna in Frankfurt,
Germania s-a nascut Jacob Schiff. Era un vrajitor al finantelor si a
dezvoltat dibacia ascunsa a familiei Rothschild. In 1865, moment in care
Razboiul Civil se incheia, tanarul de 18 ani Jacob Schiff a parasit
Germania si a venit in SUA.
Imperiile financiare ale SUA. Legaturile financiare importante din Europa
ale lui Schiff erau Rothschild si reprezentantii germani, compania M.M.
Warburg din Hamburg si Amsterdam. Rastimp de 20 de ani, Rothschild
prin legatura Warburg-Schiff au oferit capitalul care l-a imputernicit pe
John D. Rockefeller sa isi extinda mult imperiul sau petrolier Standard
Oil. Ei au finantat de asemenea activitatile lui Edward Harriman (cai
ferate) si Andrew Carnegie (otel). – Des Griffin, Coborare in sclavie,
Emissary Publications, pp. 36,37.
Leaga cele de mai sus cu aceasta afirmatie:El a venit la inceput la New
York cu un singur scop: de a pune mana pe sistemul monetar american.
El a devenit in cele din urma managerul bancii Kuhn, Loeb si Compania.
El a cumparat-o ulterior cu banii lui Rothschild.Folosind caritatea pentru
a ascunde activitatile sale promovate de Illuminati, de creare a unui
guvern unic mondial, Jacob Schiff a devenit unul din cei mai importanti
succesori ai lui Albert Pike in a conduce SUA spre anarhie. Cum am citat
din spusele lui Lenin mai inainte, unul din primele scopuri ale
comunistilor este sa controleze toate sistemele monetare ale lumii. Si
aceasta avea sa fie prima realizare a lui Jacob Schiff. – William Sutton,
Miscarea New Age si Illuminati 666, Institute of Religious Knowledge, pp.
234, 235.
Control monetar absolut. Astfel, vedem cum coalitia Iezuiti-Rothschild l-
au trimis pe Jacob Schiff in SUA la sfarsitul Razboiului Civil pentru a
castiga control sufficient asupra sistemului financiar American astfel incat
sa fie imposibil pentru SUA de a refuza o banca centrala.
Schiff a folosit banii iezuito-Rotschild pentru a finanta pe J.P. Morgan,
John D. Rockefeller, Edward Harriman si Andrew Carnegie.
Prin companiile detinute de acesti patru indivizi: transporturi
maritime,energie, petrol, transporturi auto, cai ferate, importuri, exporturi
si otel, prin asociatii sai de afaceri era si el implicat. Acesti giganti
financiari s-au impartit in atat de multe firme de afaceri incat te zapacesc.
Pentru a spune cel mai putin, puterea financiara castigate de Jacob
Schiff pana la 1900 era absolute ametitoare. Trebuie sa tinem minte
afirmatia lui F. Tupper Saussy, care spune:



Gardianul trezoreriei Vaticanului. Constienti de faptul ca Rothschild sunt
o familie evreiasca importanta. I-am cautat in Enciclopedia Iudaica si am
descoperit ca poarta titlul de “gardieni ai trezoreriei
Vaticanului”…Numirea lui Rothschild I-a dat papalitatii intunecate
discretie si secretomanie financiara totala. Cine ar cauta la o familie de
evrei ortodocsi pentru a gasi cheia care deschide tezaurul Bisericii
Romano-Catolice? – F. Tupper Saussy, Conducatori ai celui rau, Osprey
Bookmakers, pp. 160,161.
Referinta lui Saussy la papalitatea neagra (intunecata) este o referire la
iezuiti. Seful iezuitilor, generalul iezuit este numit destul de frecvent ca
papa negru.In dorinta lor neincetata de a inlatura libertatea in SUA, fara
sa traga un singur glonte, iezuitii si-au folosit agentii financiari pentru a
domina astfel mediul de afaceri American si sistemul bancar astfel incat
sa poata promova idea unei banci centrale poporului American fara a fi
banuiti. De aceasta data, idea unei banci centrale nu a mai dat gres.
Panica bancara ruineaza mii si mii. De timpuriu, in 1907, Jacob Schiff,
patronul de la Kuhn, Loeb & Co al lui Rothschild a avertizat intr-un
discurs tinut in fata Camerei de Comert din New York ca, “daca nu se va
crea o banca centrala cu resurse adecvate de control al creditului acea
tara va trece prin cea mai severa si cea mai intinsa panica monetara din
istorie.”La putin timp dupa, Statele Unite au intrat intr-o criza monetara
care avea toate semnele unei actiuni bine planificate a lui
Rothschild.Panica ce a urmat a ruinat financiar zeci de mii de oameni
naivi din intreaga tara si a imbogatit elita bancara. Scopurile crizei
erau:sa realizeze o “crima” financiara pentru cei dinauntru si sa produca
o impresie asupra poporului American de nevoia mare de o banca
centrala
Paul Warburg a spus Comitetului Monetar si Bancar: “In panica din 1907,
prima sugestie pe care am dat-o a fost: sa avem o casa nationala de
clearing” (Banca Centrala). Planul Aldrich (pentru o Banca Centrala)
contine multe lucruri care sunt reguli bancare fundamentale. – Des
Griffin, Coborare in sclavie, Emissary Publications, p.37.
Interesele societatii Illuminati erau sa creeze o Banca Centrala in S.U.A.
Ei doreau sa intemeieze Rezerva Federala. Mai intai, aveau nevoie de
multe crize bancare ca sa forteze opinia publica sa accepte Sistemul
Federal de Rezerva. Acestea au fost oferite de Illuminati inclusiv panica
J.P. Morgan din 1907. In al II-lea rand aveau nevoie de un presedinte
American care sa fie favorabil ideii.Agentul Rothschild Colonel House a
reusit acest lucru prin alegerea lui Woodrow Wilson ca si presedinte. –
Fritz Springmeier, Randuri insangerate ale Illuminati, Ambassador
House, p. 273.
Panica bancara inginereasca din 1907 a facut exact ceea ce isi dorisera
iezuitii si Rothschild. S-a lasat sa se vada ca singura cale de a evita o
alta depresiune era infiintarea unei banci centrale.



Deceptia Bancii Centrale. Pentru a convinge Congresul si publicul ca
infiintarea unui Cartel bancar era cumva o masura de protectie a
publicului, strategii din Insula Jekyll au elaborate urmatorul plan de
actiune:Nu se va numi cartel si nici macar banca centrala.Trebuie sa
para ca si o agentie guvernamentala.Se vor crea sucursale regionale
pentru a da aparenta descentralizarii, nedominate de bancile de pe Wall
Street.Va incepe cu o structura conservatoare incluzand multe principii
bancare solide, cunoscand ca provizioanele pot fi usor modificate sau
anulate in anii urmatori.Se va folosi furia cauzata de caderile si panicile
bancare recente pentru a crea cerere populara pentru reforma
monetara.Se vor angaja profesori universitari pentru ca planul sa aiba
aparenta unei aprobari academice. – G Edward Griffin, Creatura din
Insula Jekyll, American Opinion, paragr. 438.
Banca Centrala nu Federala. Sub aceste deghizari poporul american era
gata sa primeasca Banca Rezervelor Federale. Denumirea suna foarte
official ca si cum ar fi o institutie a guvernului american. Daca oamenii ar
fi inteles cum va opera Banca Rezervelor Federale si ca va fi controlata
de cativa dintre cei mai bogati bancheri, ei nu ar fi tolerat aparitia ei,
Visul iezuitilor de a avea o banca centrala in SUA a capatat forma in
Insula Jekyll. Conducatorii, ca si cei care controlau aceasta banca sunt
din aceleasi grupuri ca cei care au stat in spatele crearii bancii centrale
in secolele 18 si 19: iezuitii si familia Rothschild!
Banca Centrala: o realitate. Un singur pas mai ramanea pentru a incheia
proiectul. Iezuitii aveau nevoie de anumiti oameni in Casa Alba si in
guvern pentru a inainta Actul Rezervelor Federale. Pana la 1912 ei si-au
avut omul lor la Casa Alba, Woodrow Wilson. Din moment ce Jacob
Schiff era deja implicat adanc in ingineria financiara, iezuitii aveau nevoie
de un alt om, un expert in politica. Omul pe care l-au gasit a fost Edward
Mandel House. El era cel care il controla pe Wilson la Casa Alba.House
spera ca invataturile lui Karl Marx sa devina o realitate vie in SUA.
Amintiti-va ca invataturile lui Marx erau scrierile codificate ale lui Adam
Weishaupt, agentul iluministo-iezuit. Dupa propriile cuvinte ale lui
Woodrow Wilson el era dominat de House cat timp a fost presedinte!
Cat de inselator…, sa stii ca omul care locuieste la Casa Alba (White
House) aratandu-se poporului american ca un american loial face
jocurile celui mai mare dusman al SUA: Iezuitii Romei!
Cateva carti demonstreaza controlul pe care House l-a exercitat asupra
lui Wilson cat timp a fost in Biroul Oval.Un om cheie al exercitarii
controlului asupra Partidului Democrat de catre Arhiepiscopul de New
York prin Tammany Hall, colonelul House cunoscut sub apelativul de
“calugarul sfant” a fost implicat direct in instaurarea lui Woodrow Wilson
si a lui Franklin Roosevelt ca presedinti ai imperiului American. Ca si
sfatuitor si “alter ego” al lui Wilson, el a facut presiuni pentru legiferarea



Actului Rezervelor Federale a lui Morgan. – Eric John Phelps, Asasini la
Vatican, Halycon, p. 447.
In eforturile lor de a crea un imperiu iezuit in SUA, Jacob Schiff, J.P.
Morgan, Rockefelerii si Edward House erau agentii lor. Atat de multe
carti se refera la ei ca iluministi, bancheri internationali sau ca marxisti
dar am vazut ca toate aceste organizatii au fost folosite ca paravan de
iezuiti si toti fac pe plac papei din umbra, generalului iezuit!
Primii ani ai secolului 20 au fost ani cu adevarat incarcati. Actul
Rezervelor Federale si o banca centrala, primul razboi mondial si
scufundarea Titanicului au fost doar cateva dintre evenimentele care au
transparut la acel moment. Alte doua evenimente nefericite au fost
rasturnarea Rusiei Tariste si incercarea de creare a unei Ligi a
Natiunilor.
Rusia victima a fondurile SUA. Cand Tarul Rusiei, Alexandru I a respins
efortul iezuitilor de creare a Ligii Natiunilor in Europa, iezuitii au vrut sa-l
distruga pe el si sistemul de guvernare pe care il reprezenta.Jacob
Schiff, managerul newyorkez de la Kuhn, Loeb and Co. a cheltuit 20
milioane de dolari pentru revolutie. Directorul Rezervelor Federale,
William Boyce Thompson le-a dat bolsevicilor 1 milion de dolari. In vara
anului 1917, 15 finantisti si avocati de pe Wall Street, condusi de
Thompson s-au dus la Petrograd, centrul activitatii revolutionare. – Dee
Zahner, Fata secreta a istoriei, LTAA Communications, p. 93.
Sunt multe alte referinte la aceste fapte pe care le-am putea cita.
Acesti oameni erau cetateni americani si majoritatea din ei au depus un
juramant de ascultare Constitutiei. Faptele lor in sprijinirea unui guvern
ale carui principii sunt diametral opuse Constitutiei inseamna tradare.
Cum au putut acesti oameni sa faca acest lucru? Cum a putut Woodrow
Wilson si FDR sa sprijine Rusia comunista? Cu totii erau iezuiti lucrand
pentru a distruge Statele Unite. Ei au muncit impreuna si s-au sprijinit
reciproc pentru ca sefii lor de la Vatican le-au cerut acest lucru.
Liga Natiunilor esuata. Infiintarea Ligii Natiunilor dupa primul razboi
mondial era foarte importanta pentru iezuiti. Ei au incercat sa creeze
Liga inca de la inceputul secolului 19.
Un alt front iezuitCand Woodrow Wilson sub conducerea agentului iezuit
Edward Mandel House nu a reusit sa convinga poporul american si
senatul Statelor Unite ca sa se alature Ligii Natiunilor, iezuitii si-au dat
seama ca trebuie sa se asigure ca acest refuz sa nu se mai repete
vreodata. Timp de 50 de ani, iezuitii au planuit Al Doilea Razboi Mondial.
Acest razboi care a urmat a fost planificat pentru a se asigura ca SUA se
va alatura urmatoarei lor Ligi a Natiunilor. De data aceasta se va numi
Natiunile Unite.
Pentru a realiza acest lucru, iezuitii stiau ca trebuie sa aiba un control
mai mare asupra mass-mediei, mai multi congresmeni la dispozitia lor,



mai multi oameni de afaceri trebuia sa fie dominati si biroul presedintelui
trebuia sa fie controlat.
Crearea Natiunilor Unite. Cand s-au indeplinit aceste lucruri, iezuitii stiau
ca nu vor avea nici o problema in a convinge un popor american orb si
inselat in a isi preda in cele din urma suveranitatea Natiunilor Unite.
Pentru a realiza aceasta, iezuitii au creat Consiliul de Relatii Externe.
Acesta se va dovedi un alt paravan in spatele caruia s-au ascuns in timp
ce si-au indeplinit actiunea subversiva in SUA. In Anglia au creat o
organizatie inrudita similara numita Institutul Regal al Afacerilor
Internationale.
Consiliul de Relatii Externe a constituit o regrupare din esecul liderilor
lumii la sfarsitul Primului Razboi Mondial de a imbratisa Liga Natiunilor
ca un guvern mondial adevarat. A devenit clar pentru marii planuitori ca
au fost nerealisti in asteptarile lor pentru o acceptare rapida. – G.
Edward Griffin, Creatura din Insula Jekyll, American Opinion, p. 273.
Dioceza SUA a gazduit CRE (CFR). Agentii iezuitilor au creat Consiliul
de Relatii Externe. Locatiile vor fi in cele mai puternice doua diocese
Romano-Catolice din Imperiul American: New York si Chicago. CRE vor
controla finantele, guvernul, industria, religia, educatia si presa
Imperiului.
Nimeni nu putea fi ales la presedintia Statelor Unite fara aprobarea
Consiliului pentru ca biroul va fi o unealta pentru Arhiepiscopul de New
York supus “Vicarului lui Hristos” (papa) de la Roma. (Unul din fondatorii
CRE a ajutat de asemenea in crearea Bancii Rezervelor Federale. El era
“calugarul sfant”, un mason si agent al generalului iezuit – Edward M.
House.)
Scopul lui era de a intoarce lumea la Evul Intunecat al papalitatii printr-o
politie mondiala statala socialisto-economica. – Eric Phelps, Asasini la
Vatican, Halcyon Unified Services, p. 464-465.
Cel putin 47 de membrii CRE au fost printre delegatii americani la
crearea Natiunilor Unite in San Francisco, in 1945. – Gary Allen, Nimeni
nu indrazneste sa o numeasca conspiratie, Concord Press, p. 86.
Agentiile de media controlate. Pentru a proteja impotriva expunerii si
pentru a modela opinia publica, inca din 1915 oamenii puternici din SUA
care lucrau in guvernul tarii au inceput sa controleze agentiile de stiri. Ei
au izbutit acest lucru angajand 12 lideri in domeniul jurnalistic pentru a
afla de ce este nevoie pentru a controla politica generala a presei
cotidiene in intreaga tara. S-a hotarat ca acest lucru se poate realiza
achizitionand pachetul de control de la 25 din cele mai mari ziare.Timp
de mai multe decenii, multi oficiali de frunte ai guvernului Statelor Unite
au fost membri ai Consiliului de Relatii Externe. Aceasta include multi
presedinti, 14 secretari de stat, 14 trezorieri, 11 secretari ai apararii si
multi alti sefi ai departamentelor federale. – Dee Zahner, Fata secreta a
istoriei, LTAA Communications Publishers, p. 91.Majoritatea americanilor



nu au auzit niciodata de Consiliul Relatiilor Externe. Desi nevazut si
necunoscut, el a exercitat o putere formidabila si un control urias asupra
procesului elaborarii deciziei de-a lungul secolului 20.
Cateva din organizatiile media care s-au dovedit in mod repetat conduse
si controlate de membrii CRE sunt: NBC, CBS, New York Times,
Washington Post, Des Moines Register, Los Angeles Times, revista
Time, Newsweek, Fortune, Business Week, US News and World Report,
agentiile de presa ca Associated Press si multe dintre statiile de
televiziune mari si influente.
Cel putin 170 de ziaristi sunt controlati de CRE. Influenta acestor giganti
media asupra opiniei publice este fenomenala si se realizeaza pe o cale
atat de subtila incat oamenii nu sunt constienti ca sunt conditionati ce sa
gandeasca. Oamenii cred, in general ca iau deciziile in mod
independent.(va urma)

********************
Seful de la New York Times se confeseaza. John Swinton, seful
personalului agentiei New York Times, care este considerat a fi decanul
profesiei lui, a facut o marturisire foarte clara. În 1953, la New York
Press Club, a declarat:Daca eu as permite opiniilor mele sa apara în
presa, în mai putin de 24 de ore, slujba mea ar fi pierduta. Munca
jurnalistului este sa distruga adevarul, sa minta, sa perverteasca
(adevarul), sa ascunda, sa cada la picioarele mamonei si sa-si vânda
tara si neamul pentru pâinea cea de toate zilele. Noi suntem uneltele si
vasele oamenilor bogati din spatele scenei. Noi suntem papusi. Ei trag
sforile, iar noi dansam. Talentele noastre, posibilitatile noastre, si vietile
noastre sunt proprietatea altor oameni. Suntem prostituati intelectuali. —
Autori multipli, A U.S. Police Action: Operation Vampire Killer, The
American Citizen and Laumen Assosiation, paragrafele 18, 19.
Swinton a fost suficient de sincer sa recunoasca ca lui si majoritatii
celorlalti jurnalisti li se spune sa scrie lucrurile care sunt in armonie cu
planurile si scopurile CRE-ului. In cele din urma bogatia lumii; ca si
Rothschild, Rockefellers si Morgan care au fondat si care conduc CRE-
ul, se gasesc sub controlul papei negru, generalul iezuit.
Iezuitii se folosesc de media pentru a pregati lumea sa il primeasca pe
papa ca marele om al pacii, pentru a il primi pe papa ca si conducatorul
lumii de la Ierusalim, pentru a accepta distrugerea Constitutiei SUA si
pentru a readuce lumea la feudalismul Evului Intunecat.
NAFTA duce la pierderea job-urilorNi s-a spus cu emfaza de CRE ca
Asociatia Nord-Americana a Liberului Schimb, NAFTA a fost creata in
folosul americanului de rand. In schimb, NAFTA a desfiintat mii de locuri
de munca pentru clasa mijlocie in SUA si le-a exportat in Mexic si in
China comunista. NAFTA desfiinteaza baza manufacturiera industriala
din Statele Unite. Am vazut ca iezuitii se gasesc in spatele efortului de a



distruge clasa mijlocie in SUA si a se reintoarce la structura care exista
in Evul Intunecat. Iezuitii vor sa desfiinteze tot ce protestantismul si
libertatea au facut pentru America iar NAFTA face parte din acel
process.
Vietnam: De ce ne-am dus?La 8:30, Sambata, 23 noiembrie 1963,
limuzina care il transporta pe directorul CIA John Mc Cone s-a oprit la
Casa Alba. El era acolo, de asemenea pentru a incheia o afacere inainte
de a se implica in toate detaliile cerute de interimatul prezidential si de
semnarea Memorandumului National de Securitate nr. 278, un document
secret care inversa imediat decizia lui John Kennedy de retragere din
razboiul din Vietnam. Efectul memorandumului 278 va da CIA unda
verde in a incepe operatiuni militare pe scara larga in Orientul
Indepartat… – Robert Morrow, Cunostinte la prima mana, Shapolsky
Publishers, p. 249
Kennedy retrage trupeleAcest razboi a implicat in cele din urma mai mult
de jumatate de milion din americani intr-o batalie pe viata si pe moarte
fara cerintele constitutionale de a fi aprobat de Congres. Astfel,
presedintele Kennedy a inceput sa retraga trupele din sudul Vietnamului.
Biserica Catolica a obiectat puternic si presedintele Kennedy a fost
anihilat. Chiar a doua zi, a fost semnat Memorandumul 278, care inversa
decizia lui Kennedy de a renunta la razboiul din sudul Vietnamului.
La moarte! Ordin inversatRazboiul din Vietnam a fost un razboi iezuit
care urmarea sa creeze o superputere catolica in Asia de Sud Est.
Singura modalitate prin care acest lucru se putea intampla era
persecutia virulenta a unui titan religios present deja in acea zona:
Budistii.
Ngo Dinh Diem, un dictator catolic tiranic a fost pus conducator. Presa
americana controlata de iezuiti nu a spus aproape nimic despre
persecutiile religioase ingrozitoare care au avut loc in Asia de Sud Est.
John Kennedy a inceput sa retraga trupele americane din Vietnam dar a
fost rapus de asasinii iezuiti inainte de a realiza prea mult si razboiul fara
succes a continuat pentru inca 10 ani sfarsindu-se cu o infrangere
rusinoasa pentru SUA. Ceea ce ramane este un perete in Washington
DC enumerand 58000 americani care si-au pierdut viata acolo si alte
milioane neenumerate care au trait toata viata cu handicapuri ca rezultat
al ranilor si durerilor suferite in timpul acestui razboi religios.Razboaie
iezuite care vor sa distruga dusmani religiosi continua si astazi. In
continuare ne vom concentra asupra Orientului Mijlociu si de ce mor atat
de multi langa orasul pacii, Ierusalim?
Se vor opri ei vreodata din lupta?In timpul ultimelor doua generatii a fost
un conflict continuu in Orientul Mijlociu. Razboiul de 6 zile israelo-
egiptean din 1967 si razboiul arabo-israelian Yom Kippur din 1973 sunt
mult mai proeminente decat celelalte. Bombardamentele, varsarile de
sange, tipetele si mizeria razboiului pareau ca nu se vor opri niciodata.



De ce continua ei sa se lupte? Care este scopul in a continua acest
macel fara sens?Pamantul israelian se gaseste in centrul unei zone care
ii este complet ostila. Israel are o importanta mare din punct de vedere
religios si istoric datorita faptului ca Mesia, Isus Hristos a strabatut
pamantul israelian timp de trei ani si jumatate de slujire publica.
Catolicii tintesc IerusalimulUn cardinal iezuit pe nume Augustine Bea ne-
a aratat cat de disperat doreau romano-catolicii Ierusalimul la sfarsitul
secolului al III – lea. Datorita istoriei sale religioase si a localizarii
strategice, Orasul Sfant a fost considerat o comoara nepretuita. Trebuia
gasit un plan pentru a face Ierusalimul un oras romano-catolic.Marea
sursa inca nefolosita de putere care putea implini acest plan era
reprezentata de copiii lui Ismael. Arabii saraci au cazut victime unuia
dintre cele mai inteligente planuri nascocite vreodata de puterile
intunericului… – Jack Chick, Profetul Alberto partea 6, Chick
Publications, paragr. 5,18
Aici vedem ca Biserica Catolica dorea cu disperare sa controleze
Ierusalimul datorita amplasarii ei si importantei mari din punct de vedere
religios. Ei doreau sa ii foloseasca pe arabi pentru a ii zdrobi pe evrei si
pe crestini astfel incat sa puna mana pe Ierusalim. De asemenea,
Vaticanul a inventat un Mesia dintre arabi in jurul caruia lumea araba sa
se uneasca.
Catolicii creeaza IslamulO doamna araba instarita care era o urmasa
credincioasa a papei a jucat un rol foarte important in aceasta drama.
Era o vaduva pe nume Khadijah…Rolul sau era de a gasi un tanar
sclipitor care sa poata fi folosit de catre Vatican pentru a crea o religie
noua si pentru a deveni Mesia pentru copiii lui Ismael. La scurta vreme
ea l-a gasit pe tanarul Muhammad si s-au casatorit….Sub ordinele
Vaticanului, arabii romano-catolici din Africa de Nord au inceput sa
raspandeasca povestea unuia mare…care urma sa se ridice din mijlocul
poporului sau si sa fie alesul dumnezeului lor. – ibid. paragr. 19,20.Papa
s-a miscat repede si a emis bule prin care le oferea generalilor arabi
permisiunea de a invada si de a cuceri natiunile din Africa de Nord.
Vaticanul a sprijinit finantarea constructiei acestei armate islamice
numeroase in schimbul a trei favoruri speciale:eliminarea evreilor si a
crestinilor (pe care ii numesc infideli).protejarea calugarilor augustini si a
romano-catolicilor.cucerirea Ierusalimului pentru “sfintenia sa” din
Vatican.Pe masura ce timpul trecea, puterea Islamului devenea
formidabila…Evrei si crestini au fost macelariti si Ierusalimul a cazut in
mainile lor….Era timpul pentru plata….Papa a cerut Ierusalimul. Dar
pana acum generalii arabi au simtit entuziasmul victoriei oriunde
mergeau. Ei au simtit ca nimic nu le putea sta in cale. Planurile atent
gandite ale papei au inceput sa se intoarca impotriva lor si apoi s-au
faramitat in fata ochilor lor. – ibid. paragr. 21,22.



Musulmanii pastreaza IerusalimulPlanurile papei au esuat mizerabil. In
loc sa predea Ierusalimul papei, musulmanii si-au construit asezarea lor
sacra, Domul Pietrei in Ierusalim pe exact acelasi loc cu al templului
vechi iudeu, transformand astfel Ierusalimul in al doilea cel mai sfant loc
dupa Mecca din toata lumea islamica. Sub nici o forma armatele arabe
puternice si victorioase nu ar fi dat Ierusalimul papei. Acum liderii arabi s-
au orientat catre noi teritorii pentru a le cuceri.Generalii musulmani erau
determinati sa cucereasca lumea pentru Allah…asa ca si-au intors
privirile spre Europa. Ambasadorii islamici l-au abordat pe “sfintia sa” la
Vatican si au cerut bule papale care sa le dea permisiunea de a invada
tarile europene. Vaticanul s-a simtit insultat. Razboiul era inevitabil.
Puterea si controlul temporar al lumii era considerat un drept
fundamental al papei. Nu se gandea sa le imparta cu cineva pe care el ii
considera a fi pagani. Papa si-a strans armatele si le-a numit cruciade
pentru a ii impiedica pe copiii lui Ismael sa puna mana pe Europa
Catolica. Razboaiele au continuat timp de secole…si Ierusalimul a
alunecat din mainile papei. – Ibid. pag. 23, sublinieri adaugate.Va fi
vreodata pace in Israel? Va fi pace probabil pentru o perioada scurta
cand papa va fi intronat acolo. Dar la putin timp dupa aceea papa va
incepe sa isi exercite autoritatea sa pentru a forta lumea intreaga sa
devina catolica asa cum a facut in timpul Evului Intunecat cand a
controlat lumea. Aceasta va aduce o persecutie si o distrugere
ingrozitoare pe tot cuprinsul pamantului. Numai aceia care se afla sub
controlul lui Dumnezeu vor gasi siguranta in acel timp teribil.
America nu mai este liberaOrdinul Skull and Bones este poarta de intrare
in Illuminati. Asa cum am vazut Illuminati este un paravan pentru Ordinul
Iezuit.
Oricine lucreaza pentru Illuminati sau pentru o parte din aceasta
societate are legatura cu iezuitii, cel mai mare dusman al libertatii
religioase si civile protestante. Facand parte din Illuminati si din Ordinul
Iezuit iti este imposibil sa iubesti Constitutia sau sa sustii principiile ei
pentru ca acele grupuri exista pentru a distruge Constitutia. Nici un
presedinte sau oficial public din SUA nu poate face parte vreodata din
aceste grupuri deoarece ar fi imposibil sa sustina juramantul de a apara
Constitutia pentru ca ei fac parte din organizatii al caror scop maret este
abolirea acelui mare document.
Esti constient de vreun conducator sau presedinte care a avut vreodata
atributii si care a facut parte din Ordinul Skull and Bones al Universitatii
Yale? George Bush (tata si fiu) a fost unul dintre ei. – ibid. p.320. George
Bush tatal si George Bush fiul au urmat amandoi Universitatea Yale si
amandoi fac parte din Ordinul Skull and Bones. Ambii fac parte din
Illuminati si din Ordinul Iezuit. Se refac legaturile familiei Bush cu
Harriman / Illuminati / Iezuiti ?



Presedintele se va supune papeiInainte ca George Bush sa ajunga
prima data la Casa Alba in ianuarie 2001, deja promitea sprijinul sau
pentru activitatea Bisericii Catolice in America. El a aratat ca supunerea
sa nu va fi pentru Constitutie si pentru poporul American, ci mai degraba
pentru un om a carui pozitie in ultimii peste 200 de ani a fost opusa
Constitutiei Protestante.
Kennedy nu se supune PapeiIn 1960 John Kennedy a mers din
Washington la Texas pentru a-i asigura pe preotii protestanti ca el nu se
va supune Papei. In 2001, George Bush a calatorit din Texas la
Washington pentru a asigura un grup de episcopi catolici ca el se va
supune Papei – Washington Times, April 16, 2001.
Din alt document, un ziar catolic numit Vocea lui Petru; acesta a fost de
asemenea citat la stirile Reuters din 22 martie 2001. Exista un Centru
Cultural in Washington DC dedicat Papei Ioan Paul al II-lea.
Aceasta este declaratia presedintelui – “Cea mai buna cale de a-l onora
pe Papa Ioan Paul al II-lea, intr-adevar unul dintre cei mai mari oameni,
este de a-i lua invataturile in serios, de a-i asculta cuvintele si de a pune
in practica invataturile si cuvintele sale aici, in America.”
Sa va impartasesc din cartea Cincizeci de ani in Biserica Romei , pag.
284 pentru a va arata contrastul dintre cuvintele Constitutiei si cuvintele
Bisericii de la Roma.
Egalitatea legii negataCel mai sacru principiu al Constitutiei SUA este
egalitatea tuturor cetatenilor in fata legii. Principiul fundamental al
Bisericii de la Roma este negarea acestei egalitati. Libertatea de
constiinta este proclamata de SUA, este cel mai sacru principiu pe care
fiecare cetatean trebuie sa-l sustina… Dar libertatea de constiinta este
declarata de toti papii si consiliile de la Roma unul dintre cele mai
pacatoase, nesfinte si diabolice lucruri, pe care fiecare catolic bun
trebuie sa le deteste si sa le distruga cu orice pret – Charles Chinquy,
Cincizeci de ani in Biserica Romei, Chick Publication, p.284.
Deci, din declaratia lui George Bush la dedicarea Centrului Cultural el ar
distruge si desfiinta primul Amendament al Constitutiei SUA.
Biserica si Statul se unescConstitutia Americana asigura independenta
absoluta a cetatenilor fata de puterea bisericii, dar Biserica Romei
declara tuturor pontifilor si in toate consiliile sale ca o asa independenta
este o lipsa de pietate si revolta impotriva lui Dumnezeu. Ibid. p.284.
Constitutia Americana asigura separarea bisericii de stat, dar biserica
catolica din perioada evului mediu pana astazi a incercat sa le uneasca.
Rezultatul unei asemenea uniri a fost intotdeauna o teribila varsare de
sange si persecutie. Pentru ca parintii fondatori ai americii au realizat
raul care ar putea fi produs de unirea bisericii cu statul, s-au asigurat in
Carta Drepturilor ca biserica si statul vor ramane separate.
Constitutia SUA neaga dreptul cuiva de a-si pedepsi aproapele pentru ca
are o religie diferita de a lui. Dar biserica Romei spune ca ea are dreptul



de a pedepsi prin confiscare de bunuri sau prin condamnare la moarte
pe aceia care nu au credinta Papei.
Papa nu este infailibilMergand inapoi prin istorie si observand ca au
existat diversi papi foarte diferiti unul de celalalt, uneori chiar rivali, avand
idei si opinii diferite in diverse probleme, pe care papa infailibil ar trebui
sa-l acceptam? Cate credinte ale papilor si ale bisericii Romei chiar se
gasesc in Cuvantul Domnului? Exista Purgatoriu? Exista Cultul Fecioarei
Maria? Exista transformarea painii din serviciul impartasaniei in corpul
real al lui Hristos? Aceasta este nebunie si Biserica Romei declara ca
papa poate pedepsi pe aceia care nu-I impartasesc credinta. Deci,
pentru o fiinta umana, a se pleca si a accepta credinta unui om care nu
stie ce crede este fara sens.
Razboi planificat prin teroareBaza acestui intreg capitol este o scrisoare
scrisa pe 15 august 1871 de Albert Pike lui Giusseppe Mazzini, citat in
cartea Coborare in sclavie. Pike a declarat ca Primul Razboi Mondial ar
putea fi folosit pentru a distruge Rusia tarista ca apoi sa aseze acel
pamant sub controlul agentilor Illuminati.
Ca Rusia Tarista a fost distrusa in Primul Razboi Mondial este un fapt
istoric. Tarul Nicolae si sotia sa Alexandra, impreuna cu multii lor copii au
fost toti asasinati in timp ce pozau pentru o fotografie in 1917.
Motivele pentru care Rusia Tarista a fost tinta sunt mai multe elemente
denaturate in istorie. Tarul Rusiei a fost pentru mai bine de 100 de ani un
ghimpe in coasta Iezuitilor.
Rusia a indepartat iezuitii in 1820Imparatul Rusiei, Alexandru era obligat
sa emita un decret regal in 1816 prin care el ii expulza pe iezuiti din St.
Petersburg si Moscova. Acesta fiind ineficient, el a emis altul in 1820
excluzandu-i total de pe teritoriul Rusiei – R.W.Thompson, Urmele
iezuitilor, Hunt and Eaton, pp. 245,246.
Acelasi tar, care a avut indrazneala sa aduca o constitutie poporului rus,
a facut si altceva pentru care iezuitii nu l-au putut ierta. La apogeul
Razboiului Civil, cand balanta razboiului putea atarna in oricare parte,
Alexandru al II-lea a mers in ajutorul lui Abraham Lincoln.
Prezenta flotei rusesti a ajutat Uniunea sa faca o blocada navala
devastatoare impotriva statelor sudice care a impiedicat accesul la
bunuri indispensabile din Europa… Fara efectul inhibator al flotei rusesti,
cursul razboiului ar fi fost diferit intr-un mod semnificativ. – G.Edward
Griffin, Creatura din Insula Jekyll, American Opinion, pp. 377,378.
Razboiul Civil / Blocada RuseascaAlungand iezuitii din Rusia, refuzand
sa instituie o banca centrala, planuind o constitutie si ajutand nordul in
timpul Razboiului Civil, tarul Rusiei a suportat furia nepieritoare a
ordinului iezuit. Razbunarea era iminenta. Celalalt “nu” al tarilor era
protectia lor de biserica ortodoxa, dusmanul implacabil al Romei pentru
mai bine de 1000 de ani.



Teroarea domniei comunismuluiNu numai sistemul tarist trebuia distrus
in Rusia, ci si Biserica Ortodoxa ar fi trebuit distrusa de asemenea. Pike
a dezvaluit ca agentii Illuminati vor putea fi pusi astfel in pozitii de putere
in Rusia. Agentii Illuminati, actionand ca un front pentru fortele malefice
ale iezuitilor vor aduce un regat ingrozitor al terorii pe acel pamant maret
pentru cateva generatii. Incepand cu Lenin, Trotsky si Stalin, iezuitii i-au
folosit pentru a distruge 60 de milioane de rusi in urmatorii 30 si ceva de
ani. Kruschev si Breshnev au continuat atacul violent intr-un grad mai
mic pentru alti cativa ani. Totul a fost facut in numele comunismului, dar
in realitate, iezuitii au folosit frontul comunist pentru a efectua crime
atroce in Rusia.
Atacurile teroriste declanseaza razboaieleCu scopul de a aduce America
in acest conflict pe partea cealalta a Atlanticului si astfel sa violeze
faimoasa doctrina Monroe, care a declarat ca Europa isi poate duce
singura razboaiele si America poate ramane in afara lor, a fost planificat
un atac terorist care a cauzat pierderea multor vieti ale americanilor si
astfel, a adus America in razboi. Atacul terorist care a fost efectuat
impotriva americanilor nevinovati a fost torpilarea Lusitaniei.
Faptul a fost facut si a pus in miscare valuri mari de emotii impotriva
germanilor. Aceste valuri au navalit in cele din urma prin Washington si a
aruncat SUA in razboi. – G. Edward Griffin, Creatura din Insula Jekyll,
American Opinion, paragr. 260,261, sublinieri adaugate.
Suna familiar acestea? Vorbeste autorul despre Primul Razboi Mondial
sau Al Doilea Razboi Mondial la Pearl Harbor sau despre 11 septembrie
si razboiul impotriva terorii? In fiecare caz, situatia a fost aproape
identica. Se creaza o stare de furie impotriva unei puteri straine si SUA
intra in razboi si totul a fost planificat in acest fel!!! Iezuitii, care au pre-
planuit razboiul au planificat atacurile teroriste pentru a determina SUA
sa intre in conflict!!!
Expansiunea ruseasca – Al Doilea Razboi MondialIluministo-iezuitul Pike
a declarat ca al doilea razboi mondial va duce la o expansiune a
influentei rusesti si la crearea unui stat Israel in Palestina. A facut aceste
lucruri cel de-al doilea razboi mondial? Influenta Rusiei in lumea intreaga
a fost vazuta cu siguranta dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Datorita
razboiului, expansiunea Rusiei a fost vazuta cu siguranta pe masura ce
guvernul rus a adus sub aripile sale cateva tari satelit si chiar controlul
Berlinului estic. AL Doilea Razboi Mondial a adus de asemenea subiectul
crearii statului Israel in Palestina. Evreilor li s-a dat fasia de pamant de-a
lungul tarmului estic al Marii Mediterane. Albert Pike pariaza 1000%. Noi
ascultam?
Al Treilea Razboi Mondial, Sionistii si ArabiiDupa Pike, al treilea razboi
mondial va fi declansat de agenti Illuminati intre sionisti si arabi. Din
moment ce Illuminati este o organizatie paravan pentru iezuiti, iezuitii
sunt cei care au creat razboiul prezent impotriva terorismului.



Ce eveniment a fost cel care a determinat implicarea SUA in acest
conflict? Au fost evenimentele tragice de la 11 septembrie 2001. Credeti
ca atacurile de la World Trade Center, la fel ca in Lusitania si Pearl
Harbor au fost orchestrate ca sa aduca SUA in acest razboi? A crede
altceva decat acest lucru este ridicol!!
Acest conflict avea sa se desfasoare intre sionisti si arabi. Cine sunt
sionistii? Ei sunt evrei sau cei care sunt pro-Israel. Cine se lupta in
razboiul impotriva terorii din present? Americanii si englezii, natiunile de
pe pamant care sustin cel mai mult Israelul sunt in razboi cu arabii din
Afganistan si Irak. Conform lui Pike, conflictul a fost planificat sa se
extinda in lumea intreaga. Dupa o vreme de moarte si devastare, lumea
va deveni atat de satula de ororile razboiului incat vor primi orice. La acel
moment, “doctrina pura a lui Lucifer” (prin „legea duminicala” n.t.-
inchinare indirecta) se va manifesta pe pamant.
Doctrina lui LuciferCare este doctrina pura a lui Lucifer? Lucifer este
numele care a fost dat la inceput ingerului care era cel mai aproape de
Dumnezeu in cer. Dupa un timp, Lucifer, purtatorul de lumina a devenit
atat de mandru de puterile sale, puteri date de Creatorul sau incat s-a
rasculat si a incercat sa ii atraga pe toti ingerii de partea sa. In cele din
urma a fost razboi in cer (Apocalipsa 12:7-9) si Lucifer, acum diavolul a
fost aruncat pe pamant. El a incercat in mod diabolic sa aduca toata
faptura creata de partea sa.
Introducand inchinarea la soareEl a cautat inchinarea care ii apartinea
doar lui Dumnezeu!! Pentru fiintele limitate care au cazut din ascultare
fata de Creatorul lor, diavolul a avut obiectul perfect si cel mai potrivit
pentru oameni sa il venereze si sa i se inchine. In mod evident, el a ales
cel mai puternic lucru din universal vizibil al omului: soarele. Prin Nimrod,
stranepotul lui Noe a fost introdusa inchinarea la soare. Pe masura ce
generatiile se succedau, inchinatorii la soare ai diavolului au inceput sa
construiasca monumente in cinstea soarelui. Stonehenge in Anglia si
Parthenonul in Roma au fost doar cateva din monumentele ridicate in
cinstea soarelui. Dupa un mileniu, constructia bazilicii Sf. Petru din Roma
a fost aranjata in forma cadranului solar in cinstea soarelui.
Catre sfarsitul razboiului impotriva terorii va fi o manifestare universala a
doctrinei luciferice de inchinare la soare; se va vedea in onorarea zilei
care cinsteste soarele. Se numeste duminica (Sunday in limba engleza =
ziua soarelui). Datorita faptului ca diavolul doreste ca toti sa se inchine
lui, pe tot pamantul se vor raspandi legi de inchinare in ziua soarelui.
Majoritatatea celor de pe pamant vor alege sa cinsteasca aceasta zi.
(prin supunerea fata de legea duminicala in detrimentul legii lui
Dumnezeu. n.t.)
Lumea cinsteste ziua soareluiSunt atat de multi oameni dragi care habar
nu au ca inchinandu-se in ziua soarelui ei cinstesc contrafacerea
diavolului. Ei au facut acest lucru din ignoranta de atat de mult timp,



chiar toata viata lor pentru ca acest lucru au fost invatati si au vazut la
parintii si bunicii lor. Totusi, inchinarea in ziua soarelui nu are nicio baza
decat in mintea diavolului pentru ca el este interesat in a indeparta pe toti
oamenii de la cinstirea Creatorului si Rascumparatorului lor si in a ii
amagi sa il cinsteasca.
Cinsteste-l pe Dumnezeu sau pe LuciferAceasta manifestare universala
va fi adusa la cunostinta publicului (cum ar fi in aceasta publicatie) la
capacitate maxima inaintea intregii omeniri. Toata lumea va fi pusa sa
decida sa cinsteasca doctrina lui Lucifer/ diavolul prin cinstirea duminicii
sau sa pazeasca singura porunca care il dezvaluie pe Dumnezeu ca
Singurul care merita inchinarea. In intreaga Biblie este clar ca inchinarea
la Dumnezeu este datorata Lui deoarece El este Creatorul.Veniti sa ne
închinam si sa ne smerim, sa ne plecam genunchiul înaintea Domnului,
Facatorului nostru! (Psalm 95:6). Sa stiti ca Domnul este Dumnezeu! El
ne-a facut, ai Lui sîntem: noi sîntem poporul Lui si turma pasunei Lui.
(Psalm 100:3)
Sabatul CreatoruluiDoar o singura porunca il descopera pe Dumnezeu
ca si Creator.Adu-ti aminte de ziua de odihna, ca s’o sfintesti. Sa lucrezi
sase zile, si sa-ti faci lucrul tau. Dar ziua a saptea este ziua de odihna
închinata Domnului, Dumnezeului tau: sa nu faci nicio lucrare în ea, nici
tu, nici fiul tau, nici fiica ta, nici robul tau, nici roaba ta, nici vita ta, nici
strainul care este în casa ta. Caci în sase zile a facut Domnul cerurile,
pamîntul si marea, si tot ce este în ele, iar în ziua a saptea S’a odihnit:
de aceea a binecuvîntat Domnul ziua de odihna si a sfintit -o. (Exodul
20:8-11)
Sabatul zilei a saptea pe care il numim sambata il descopera pe
Dumnezeu ca si Creator si astfel in timp ce noi cinstim ziua Sa de odihna
noi recunoastem ca doar El merita inchinarea noastra. In timp ce ne
odihnim in ziua Sabatului ne este amintita puterea mare a lui Dumnezeu
in crearea lumii. Pe masura ce privim la puterea mareata si maiestuoasa
a lui Dumnezeu asa cum s-a vazut la creatiune ni se umple inima de
bucurie sa stim ca acelasi Creator ne vorbeste de pace, speranta si
bucurie inimilor si mintilor noastre ingrijorate, nelinistite si obosite. Pentru
ca acelasi Creator / Rascumparator este la fel de dornic sa isi manifeste
puterea Sa creatoare in propriile noastre vieti ca sa ne faca fiinte noi.
Deci, in timp ce Sabatul vorbeste despre puterea mare a lui Hristos in
creatiune ne vorbeste de asemenea despre puterea Sa minunata de a
restaura in noi caracterul Sau placut.
Dumnezeu inca intervineS-ar putea sa fie surprinzator sa aflam ca…
chiar si Biblia vorbeste mult despre subiectul pe care l-am abordat pana
acum. Are informatii consistente despre papalitate, asociatii sai si ceea
ce papalitatea va putea sa realizeze in viitorul apropiat in eforturile sale
de a recastiga puterea politica extensiva de care s-a bucurat in timpului
Evului Intunecat.



Intelegand simbolurileUna din problemele pe care oamenii le au cu Biblia
si in special cu cartile lui Daniel si Apocalipsa este ca foloseste multe
simboluri. Totusi, aceasta nu este o problema pentru ca Biblia prin ea
insasi explica semnificatia acestor simboluri. Cand intelegi simbolurile
poti citi Biblia la fel de clar cum ai citi un text complet. In urmatorul
studiu, toate simbolurile folosite vor fi explicate foarte clar.
Femeia curate si femeia necurataIncepand cu Apocalipsa, capitolul 17,
versetul 1 (de obicei scrisa Apocalipsa 17:1) citim: “…,,Vino sa-ti arat
judecata curvei celei mari, care sade pe ape mari.” Aici intalnim primele
doua simboluri pe care trebuie sa le luam in considerare: curva cea mare
si apele. Biblia foloseste simbolul unei femei pentru a reprezenta o
biserica. O femeie curata reprezinta biserica adevarata a lui Dumnezeu
iar o femeie necurata, o curva cum tocmai am citit reprezinta una din
multele biserici false sau contrafacute. Urmareste cu atentie cum Biblia
se interpreteaza singura. Isaia 1:1,21 spune: “Proorocia lui Isaia, fiul lui
Amot, despre Iuda si Ierusalim…Vai, cetatea aceea credincioasa, cum a
ajuns o curva! Era plina de judecata, dreptatea locuia în ea, si acum e
plina de ucigasi!” Primul verset indica faptul ca ceea ce a scris Isaia aici
este o declaratie a lui Dumnezeu. In acest verset Ierusalimul reprezinta
biserica adevarata a lui Dumnezeu si Dumnezeu a spus ca a devenit o
curva pentru ca poporul Sau ales a cazut adanc in pacat.Ezechiel spune
acelasi lucru. “Fiul omului, arata Ierusalimului urîciunile lui!… Dar te-ai
încrezut în frumuseta ta, si ai curvit, la adapostul numelui tau celui mare;
ti-ai revarsat curviile înaintea tuturor trecatorilor, si te-ai dat lor.”
(Ezechiel 16:2,15). Acesta era un lucru foarte obisnuit in Israel. Poporul
Sau, biserica Sa L-au parasit si Dumnezeu, printr-unul din profetii Sai isi
numea poporul ales prostituata sau curva.
Simboluri ale curvei si ale apelorSimbolurile unei curve, desfranate si
prostituate reprezinta o biserica care a parasit legea lui Dumnezeu.
Apocalipsa 17:1 a spus: “…,,Vino sa-ti arat judecata curvei celei mari,
care sade pe ape mari.” Acest pasaj declara, de asemenea ca aceasta
biserica apostaziata sta pe ape mari. Apocalipsa 17:15 ne spune:
“…Apele, pe cari le-ai vazut, pe cari sade curva, sînt noroade, gloate,
neamuri si limbi.” Astfel, aceasta biserica apostaziata se gaseste intr-o
zona a lumii populata masiv, in zonele cu densitate mare ale Europei. Va
ganditi la o biserica in apostazie care s-a ridicat in Europa?
Curva din ApocalipsaApocalipsa 17:2 afirma: “Cu ea au curvit împaratii
pamîntului; si locuitorii pamîntului s’au îmbatat de vinul curviei ei!”
Imparatii pamantului sunt liderii, presedintii, prim-ministrii si dictatorii
lumii. Versetul al doilea ne spune ca liderii lumii au legatura cu aceasta
biserica falsa. Va ganditi la o biserica care are legaturi de mult timp cu
guverne si lideri (prin Concordate n.t.)? Aceasta biserica cere ca biserica
si statul sa fie impreuna pentru a ii putea controla pe lideri. Aceasta
biserica crede ca ea conduce toti liderii prin drept divin insemnand ca toti



conducatorii guverneaza cu permisiunea bisericii. Va ganditi la biserica
care s-a ridicat in Europa si care cere controlul liderilor lumii noastre prin
drept divin?
Raspunzatoare pentru toti cei ucisiApocalipsa 18:24 ne da mai multe
informatii despre aceasta curva sau biserica apostaziata. “si pentruca
acolo [in aceasta biserica apostaziata] a fost gasit sîngele proorocilor si
al sfintilor si al tuturor celor ce au fost jungheati pe pamînt.” Aceasta
biserica apostaziata este responsabila pentru sangele varsat in lumea
noastra. Cunoscand aceasta si faptul ca aceasta biserica controleaza
liderii natiunilor cine este atunci responsabil pentru persecutie, razboi si
terorism? Al Quaida, talibanii, Osama bin Laden, Saddam Hussein? NU.
Apocalipsa 17 si 18 spune ca responsabilitatea pentru razboi si terorism
se gaseste la usa acestei biserici apostaziate.
O carte scrisa de Dr. L.A. Lehman intitulata “In spatele dictatorilor” are
pe coperta figurile a patru lideri europeni din timpul celui de-al doilea
razboi mondial. Intre fiecare dintre ei se gasesc legaturi si un om asezat
deasupra manevreaza aceste sfori pentru ca acesti lideri sunt doar
papusi. Omul de deasupra care trage de sfori este Papa Pius al XII –lea
care a condus lumea intre anii 1939 – 1958.
Razboiul prezent este un conflict religios pentru a inainta telul papalitatii
de preluare a fraielor (conducerii) lumii cand va conduce lumea de la
Ierusalim. Aceasta este singura concluzie posibila pe care o poate trage
cineva daca intelegem ce ne spune Biblia.Potrivit cu Apocalipsa 17 si 18,
bogatii pamantului sunt asa datorita legaturii lor cu iezuitii si papalitatea.
Bogatii lumii s-au inchinat inaintea dumnezeului de la Vatican si in
schimb au primit rasplatiri bogate.
Mama/fiica – curveApocalipsa 17:5 ne spune de o alta organizatie care
are legaturi cu papalitatea si cu iezuitii. “Pe frunte purta scris un nume, o
taina: ,,Babilonul cel mare, mama curvelor si spurcaciunilor pamîntului.„”
Cuvantul “babilon” inseamna confuzie. Numele curvei celei mari, Biserica
apostaziata Romano – Catolica este Babilonul cel mare pentru ca a adus
confuzie totala in lume, pretinzand ca il urmeaza pe Hristos si Biblia in
timp ce i-a departat pe multi de Isus si de invataturile clare ale Scripturii.
In procesul departarii oamenilor de Biblie, biserica pretinde ca este
singura poarta catre cer. Babilonul de aici nu are nimic de a face cu
incercarea de reconstructie a vechiului oras Babilon in zona Irakului de
azi!
Acest verset arata ca Biserica Catolica este biserica Mama, mama
oricarui lucru spurcat si rau care si-a facut loc in lume in numele religiei.
De asemenea, vedem ca Biserica Catolica are multe fiice care sunt si ele
curve; pentru ca versetul spune “Babilonul cel mare, mama curvelor.”
La ce se refera oare aceste fiice curve? Am vazut ca simbolul unei femei
imorale in Scriptura este o biserica apostaziata. (Isaia 1:21; Ieremia 3:6;
Ezechiel 16:15; Osea). Punand din nou aceste pasaje in Apocalipsa 17



vom ajunge doar la concluzia ca sunt si alte biserici care calca pe urmele
papalitatii. Aceste biserici pot fi doar acelea care odata s-au despartit de
biserica mama dar care, de atunci s-au intors treptat inapoi la ea. Fiicele
curve ale papalitatii reprezinta bisericile protestante de astazi care nu
mai protesteaza impotriva abuzurilor Romei ci mai degraba gasesc
armonie in a lucra impreuna cu ea. Aceste biserici protestante
apostaziate de astazi sunt fiicele curve ale mamei: Biserica
Romano–Catolica!
Biserica ta o fiica?Unii pot crede ca Alberto Rivera nu stie ce vorbeste. Ei
cred probabil ca biserica lor nu a fost preluata de iezuiti. Nota: Alberto
Rivera a fost un ex-iezuit, asasinat de serviciul de contraspionaj al
iezuitilor. n.t.
Gandeste-te la cele de mai jos:Mai protesteaza biserica ta impotriva
dictaturii papalitatii?Mai invata biserica ta ca papalitatea este antihristul
sau este ceva ce biserica ta a invatat odata,dar acum ascunde asta
deoarece nu este politic corect?Se implica biserica ta in servicii divine in
stil festiv care sunt mai contemporane si au mai multa muzica ritmata?
Acesta a fost parte din planul papalitatii la intalnirea Vatican II in
preluarea tuturor bisericilor.Uita biserica ta invataturile sale istorice si
devine mai moderna, dispensandu-se de adevarurile vechi ca relicve ale
trecutului?Gasesc publicatiile bisericii tale din ce in ce mai multe lucruri
bune de spus despre papalitate, chiar considerand liderii Vaticanului ca
niste crestini de treaba?Este dispusa biserica ta sa se alature miscarii
ecumenice chiar daca aceasta inseamna sacrificarea catorva invataturi
si principii de baza in care biserica a crezut odata?
Daca raspunzi afirmativ la una sau mai multe din aceste intrebari sau la
toate intrebarile atunci Alberto Rivera are dreptate. Mai sunt astazi
grupuri religioase sau denominatiuni mari care nu indeplinesc aceste
criterii? Este interesant ca Papa Ioan Paul al II – lea este de acord cu
Alberto Rivera.
Ioan Paul a facut o declaratie in care a deplans o ingrijorare mare a
Vaticanului…El este ingrijorat de gruparile religioase noi care se ridica in
SUA si care avertizeaza lumea despre planurile papalitatii de preluare a
conducerii lumii. Aceste grupari noi spun lumii ca papalitatea este inca
antihristul si, dupa spusele lui Ioan Paul al II – lea, aceste grupari
afecteaza vadit planurile papalitatii.
Apelul “Afara din Babilon”Activitatea prozelita a sectelor si a gruparilor
religioase noi din SUA este un obstacol grav al lucrarii de
evanghelizare…[ceea ce vrea sa spuna este ca sunt grupari religioase
independente care blocheaza dorinta papalitatii de a prelua conducerea
lumii.] Succesul prozelitismului prin sectele si gruparile religioase noi din
America nu poate fi ignorat. El cere din partea bisericii de pe continent
un studiu complet care sa fie facut in fiecare tara si la nivel



international… – Papa Ioan Paul al II- lea, Provocarea sectelor,
Exhortation, Art. 73
Ioan Paul nu a exprimat ingrijorare pentru confesiunile care exista de un
secol sau doua. De ce? Raspunsul este evident; acele denominatiuni nu
il intereseaza pe Ioan Paul pentru ca au fost infiltrate si cucerite de
iezuiti. Acele biserici si-au oprit protestul la adresa vicleniilor papalitatii!
Ioan Paul este ingrijorat de gruparile care s-au ridicat in ultimele decenii,
care, ca raspuns la suprimarea adevarului in bisericile mama au fost
obligati sa predice adevarul afara din aceste biserici.
Mana divina inlaturataBiserica Romano-Catolica este minunata in
istetimea si viclenia sa. Ea prezinta o fata cinstita lumii, acoperind cu
scuze istoria cruzimilor sale oribile si declarand ca spiritul sau de
persecutie nu mai exista. Dar ea este la fel ca in zilele Reformatiunii
atunci cand oameni ai lui Dumnezeu s-au ridicat cu pretul vietii lor pentru
a ii demasca faradelegea; este la fel ca atunci cand si-a asumat puterea
de a controla regii si printii si a pretins prerogativele lui Dumnezeu. Ea se
poate imbraca in haine crestine cu cat mai bine pentru a isi indeplini
scopurile; dar inca are veninul sarpelui iar principiile sale isi exercita
influenta in aulele legislative, in biserici si in inimile oamenilor. Spiritul
sau nu este mai putin crud si despotic acum decat atunci cand a zdrobit
libertatea oamenilor si I-a ucis pe sfintii Celui Preainalt.“Prin
compromisuri si concesii, protestantii au acceptat superioritatea
papalitatii oferindu-i teren favorabil lucru pe care chiar papii sunt
surprinsi sa il vad si nu reusesc sa il inteleaga. Lumea protestanta
trebuie trezita pentru a rezista avansurilor celui mai de temut dusman al
libertatii civile si religioase.”
Legea lui Dumnezeu imutabila“Dumnezeu are o lege care…este creata
sa guverneze locuitorii acestei lumi. Hristos a murit astfel incat familia
omeneasca sa fie readusa la ascultarea de Dumnezeu. El era singura
speranta a lor de mantuire. El nu a suferit si nu a murit pe crucea de pe
Golgota pentru a anula legea pentru ca astfel, el ar fi administratorul
pacatului prin perpetuarea faradelegii. Daca legea lui Dumnezeu s-ar fi
putut schimba sau vreun precept al ei sa fie modificat pentru a implini
conditiile omenesti cazute atunci nu era nevoie ca Fiul lui Dumnezeu sa
vina in lumea noastra si sa moara. Dar, datorita faptului ca legea lui
Dumnezeu este de neschimbat in caracter; datorita faptului ca niciun
principiu al ei, nici macar o iota sau un titlu nu poate fi dezonorata si
aruncata, Dumnezeu a consimtit sa il lase pe Fiul Sau sa ia asupra Sa
consecintele calcarii acelei legi de catre om, facand astfel posibil ca omul
sa fie iertat si sa devina ascultator de toate poruncile lui Dumnezeu.
Dumnezeu accepta dreptatea si perfectiunea Fiului Sau care ia asupra
Sa pacatele noastre, defectele noastre, slabiciunile noastre; si prin
credinta in meritele sangelui unui Mantuitor crucificat si inviat suntem
prizonierii sperantei. Dreptatea lui Hristos devine dreptatea noastra daca



mentinem o legatura vie cu El. Atunci incetam sa mai incalcam legea
sfanta a lui Dumnezeu si devenim partasi ai naturii divine.”
Facand alegerea noastra“Acum noi alegem si in curand vom face
deosebirea intre cel care Il slujeste pe Dumnezeu si cel care nu Il
slujeste. Cititi capitolul 4 din Maleahi si ganditi-va serios la ce scrie acolo.
Ziua lui Dumnezeu este chiar inaintea noastra. Lumea a convertit
biserica. Amandoua sunt in armonie si actioneaza asupra unei politici
scurte la vedere. Protestantii vor starui asupra conducatorilor pamantului
sa faca legi pentru a restaura superioritatea pierduta a omului faradelegii
[papa], care sta in templul lui Dumnezeu, dandu-se drept Dumnezeu.
Principiile romano-catolice vor fi luate in grija si sub protectia statului.
Aceasta apostazie nationala va fi urmata rapid de ruina nationala.
Adevarul nu mai este tolerat“Protestul adevarului biblic nu va mai fi
tolerat de catre cei care nu si-au facut din legea lui Dumnezeu o regula
de viata. Atunci va fi auzita vocea din mormintele martirilor reprezentati
de sufletele pe care Ioan le-a vazut ca fiind ucise pentru Cuvantul lui
Dumnezeu si pentru marturia lui Isus Hristos pe care le-au pastrat; apoi
rugaciunea se va inalta de la fiecare copil adevarat al lui Dumnezeu,
“Este timpul, Doamne pentru Tine sa lucrezi: pentru ca ti-au batjocorit
legea Ta.” E.G. White, Semnele Timpului, 8 noiembrie 1899; Review &
Herald, 18 decembrie 1888; Buletinul Conferintei Generale, 1 ianuarie
1900.
Doctrina ca oamenii sunt eliberati de ascultarea de cerintele lui
Dumnezeu a slabit deja forta obligatiei morale si a deschis larg portile
faradelegii in lume. Ilegalitatea, destrabalarea si coruptia se napustesc
asupra noastra ca o mare coplesitoare. In familie, Satana este la lucru.
Steagul sau flutura chiar si caminele declarate crestine. Exista invidie,
rautate, ipocrizie, instrainare, competitie, conflict, tradare a increderii
sfinte, ingaduinta poftei. Intregul sistem de principii si doctrine religioase
care ar trebui sa formeze temelia si cadrul vietii sociale pare a fi un
gigant care se clatina, gata sa se prabuseasca in ruina.
Terorism religiosSingura sursa de incredere la care ne putem duce
pentru informatii referitoare la evenimentele viitoare este profetia de la
Dumnezeu. Biblia a prezis un eveniment dupa altul de-a lungul istoriei si
evenimentele s-au desfasurat exact cum a spus Biblia ca vor fi. Cu
acceasi acuratete fara greseala Biblia prezice evenimente viitoare si
arata rezultatele care vor aparea ca o consecinta a conspiratiei iezuitilor
de a conduce lumea.
Cine sunt cele doua fiare?Capitolul din Biblie care descopera
consecintele tradarii iezuitilor este Apocalipsa 13. Sunt mentionate doua
fiare in acest capitol; prima se ridica din mare in versetul unu si a doua
se ridica din pamant in versetul unsprezece. Uitati-va la citirea acestor
versete:Apoi am statut pe nisipul marii. Si am vazut ridicîndu-se din mare
o fiara… – Apocalipsa 13:1Apoi am vazut ridicîndu-se din pamînt o alta



fiara…. – Apocalipsa 13:11 Pentru a intelege aceste versete trebuie sa
stabilim ce reprezinta o fiara in profetia biblica si ce semnificatie au
marea si pamantul. Priviti cum Biblia se interpreteaza singura.Cartea lui
Daniel ne arata ca o fiara reprezinta o imparatie sau cum am spune
astazi o natiune sau tara.,,Aceste patru fiare mari, sînt patru împarati,
cari se vor ridica pe pamînt….El mi -a vorbit asa: ,,Fiara a patra, este o a
patra împaratie, care va fi pe pamînt. Ea se va deosebi de toate
celelalte”…” – Daniel 7:17,23Astfel, observam ca Apocalipsa 13 vorbeste
de doua puteri care au iesit in fata in lume. Aceste doua puteri isi au
inceputurile in diferite zone ale lumii, una iese din mare iar cealalta iese
din pamant.
Prima fiara s-a ridicat in Europa
Mai departe vom descoperi ce semnificatie are apa in profetia
biblica.Apoi mi-a zis: ,,Apele, pe cari le-ai vazut, pe cari sade curva, sînt
noroade, gloate, neamuri si limbi. – Apocalipsa 17:15Observam aici ca
prima putere din Apocalipsa 13 isi are inceputul intr-o zona a lumii
populata masiv printre natiunile existente. Aceasta sugereaza ca prima
putere a aparut in zona populata a Europei. A doua putere a lumii din
Apocalipsa 13:11 se ridica din pamant care inseamna ca a aparut intr-o
zona a lumii unde au existat putini locuitori. Aceasta sugereaza ca
aparitia celei de-a doua puteri a avut loc in emisfera vestica unde
densitatea populatiei era foarte scazuta.Aici gasim mai multe informatii
despre prima fiara.…cu zece coarne si sapte capete; pe coarne avea
zece cununi împaratesti, si pe capete avea nume de hula. Fiara, pe care
am vazut -o, semana cu un leopard; avea labe ca de urs, si gura ca o
gura de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie si o
stapînire mare. – Apocalipsa 13:1,2
A doua fiara s-a ridicat in SUA
Exista, de asemenea mai multe informatii despre fiara a doua.Apoi am
vazut ridicîndu-se din pamînt o alta fiara, care avea doua coarne ca ale
unui miel, si vorbea ca un balaur. – Apocalipsa 13:11Sa ne uitam la
semnificatiile cuvintelor hula, balaur si miel din aceste versete. Prima
putere spune hule iar existenta si autoritatea i-au fost date de catre
balaur.
Prima fiara hulesteMarcu explica unul din sensurile hulei.Cînd le-a vazut
Isus credinta, a zis slabanogului: ,,Fiule, pacatele îti sînt iertate! Unii din
carturari, cari erau de fata, se gîndeau în inimile lor: ,,Cum vorbeste omul
acesta astfel? Huleste! Cine poate sa ierte pacatele decît numai
Dumnezeu?„ – Marcu 2:5-7Ca Fiu al lui Dumnezeu, Hristos avea puterea
sa ierte pacatele si inca are putere sa le ierte si azi. Daca un om obisnuit
pretinde ca poate ierta pacatele atunci aceasta este hula. Iudeii care au
refuzat sa il recunoasca pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu au declarat ca El
a hulit pentru ca ei credeau ca este un simplu om. Aceasta prima putere
din Apocalipsa 13 huleste pretinzand ca poate ierta pacatele



oamenilor.Iata un alt sens al cuvantului hula.Iudeii I-au raspuns: ,,Nu
pentru o lucrare buna aruncam noi cu pietre în Tine, ci pentru o hula, si
pentruca Tu, care esti un om, Te faci Dumnezeu.„- Ioan 10:33Hristos era
Dumnezeu in trup omenesc, dar evreii nu recunosteau acest lucru. Asa
ca atunci cand Hristos pretindea ca este una cu Tatal, evreii declarau ca
El a hulit. Astfel, cand un om pretinde ca este Dumnezeu pe pamant
aceasta este hula iar prima putere din Apocalipsa pretinde ca este
Dumnezeu.
Pretinde ca poate ierta pacatulVa ganditi la o putere care se ridica in
Europa care pretinde ca poate ierta pacatele si care pretinde ca este
Dumnezeu? Boxa confesionala a Bisericii Catolice este cunoscuta in
intreaga lume ca locul unde oamenii merg sa le fie iertate pacatele de
catre un preot. Cele mai atroce crime si mai ingrozitoare fapte au rezultat
din impartasirea celor mai intime ganduri de catre un individ unui alt om.
Biblia spune “Caci este un singur Dumnezeu, si este un singur mijlocitor
între Dumnezeu si oameni: Omul Isus Hristos,” (1 Timotei 2:5.) Un preot
catolic nu are o autoritate mai mare de a ierta pacatele decat cainele tau
de companie!
Pretinde ca este Dumnezeu pe pamantIn continuare sa observam cateva
afirmatii pe care papalitatea le-a facut despre papa ca fiind dumnezeu pe
pamant. Papa are o demnitate asa de mare si este asa de slavit ca nu
este doar un simplu om, ci ca si cum ar fi Dumnezeu si Vicarul lui
Dumnezeu.Papa este de o demnitate asa de semeata si mare incat,
vorbind corect el nu a fost ales in nici un rang de demnitate ci, mai
degraba a fost pus deasupra tuturor rangurilor de demnitate….De
asemenea, el este monarhul divin si imparatul suprem si rege al regilor.
Deci, papa este incoronat cu o coroana tripla ca Rege al cerului si al
pamantului si al adancului. – Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca,
volume 6, paragr. 438, 442.Caci tu esti pastorul, tu esti doctorul, tu esti
sotul; in sfarsit, tu esti un alt Dumnezeu pe pamant. – Oratorul lui
Christopher Marcellus la al cincilea conciliu lateran, a patra sesiune. J.
D. Mansi, Sacrorum Conciliorum…Collectio, volume 32, col. 761,
tradus.Papa este judecatorul suprem al legii pamantului….El este
vicegerentul lui Hristos care nu este doar un Preot vesnic, ci si Rege al
regilor si Domn al domnilor. – La Civilta Cattolica, 18 martie 1871, citat in
O privire in interior asupra Conciliului de la Vatican – Leonard Woolsey
Bacon, American Tract Society, pag. 229.
Sa ne gandim la cateva din titlurile date lui Hristos in Scripturi si sa
vedem daca se pot aplica papei: Dumnezeu Atotputernic, Creator,
Mantuitor, Hristos, Domn, Sfantul Sfintilor, Rege al regilor si Venerabil.
Ce poate fi mai blasfemiator decat ca un om sa pretinda unul din aceste
titluri? “Ea si -a deschis gura, si a început sa rosteasca hule împotriva lui
Dumnezeu….” (Apocalipsa 13:6).Citatele de mai sus sunt hule absolute.
Puterea romano-catolica este prima fiara din Apocalipsa 13. Apocalipsa



13:2 ne spune ca “Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie si o
stapînire mare.” Cine este balaurul care ii da papalitatii puterea si
stapanirea ei?Biblia ne spune ca balaurul este Satana, diavolul.
“Si balaurul cel mare, sarpele cel vechi, numit Diavolul si Satana, acela
care înseala întreaga lume, a fost aruncat pe pamînt; si împreuna cu el
au fost aruncati si îngerii lui.” Apocalipsa 12:9Diavolul insusi I-a dat
papalitatii puterea lui, tronul lui si stapanire mare. Diavolul conduce
papalitatea. Diavolul este cel care o conduce pentru a distruge libertatea
pe pamant. Diavolul este cel care cauta sa castige omagiu de la
multimile de oameni de pe pamant facandu-I sa se inchine inaintea
pontifului Romei.
Tipul de guvernamant brutal pe care papalitatea l-a condus in timpului
Evului Intunecat este acelasi pe care diavolul si papalitatea il
promoveaza azi pe pamant. Un guvernamant satanic are aceste
caracteristici:
Este controlat de cativa, este dictatorial.Nu acorda nici o libertate
poporului.Aduna la un loc biserica si guvernul.Persecuta pe oricine nu se
supune.

Trasaturile celei de-a doua fiareCa papalitatea este prima putere din
Apocalipsa 13 este fara indoiala. Totusi, cine este cea de-a doua putere
din Apocalipsa 13? Stim ca ea se ridica in emisfera vestica si “ avea
doua coarne ca ale unui miel, si vorbea ca un balaur.” (versetul 11).
Acest verset ne arata ca guvernul a inceput ca un miel, fiind iubitor de
libertate si drept dar sfarseste semanand cu stilul papal sau cu un
guvern satanic.
A doua putere din Apocalipsa 13 care se ridica in emisfera vestica
incepe cu un guvern hristocentric dar sfarseste prin a se comporta ca
balaurul. (Satana). Incepe contrar papalitatii si sfarseste exact ca ea. Din
moment ce un guvern hristocentric este opus unui guvern satanic atunci
cea de-a doua putere are aceste trasaturi la inceput:
Este un guvern al poporului, format din popor si pentru
popor.Garanteaza anumite drepturi si libertati inalienabile cum ar fi:
libertatea de exprimare, libertatea religioasa, etc.Pastreaza biserica si
guvernul separat.Isi apara poporul de dictatura politica si mai ales cea
religioasa.
Mielul vorbeste ca un balaurA doua putere din Apocalipsa 13 care are
aceste trasaturi nu poate fi alta decat Statele Unite ale Americii. Doar ea
s-a ridicat in emisfera vestica si a inceput cu un guvern asemanator unui
miel. Asa cum am vazut foarte clar pana acum, iezuitii au fost folositi
pentru a distruge acest guvern care vorbea ca un miel si pentru a il
transforma intr-unul papal-diabolic.
Apocalipsa 13 a prezis acum 2000 de ani ca iezuitii vor reusi acest lucru



caci versetul 11 spune ca SUA va incepe cu un guvern asemanator unui
miel, dar ca intr-o zi “va vorbi ca un balaur”.
Infiltrarea iezuitilor la toate nivelele si departamentele guvernului SUA
este motivul pentru care aceasta tara devine o putere tiranica si
persecutoare. America vorbeste si se comporta din ce in ce mai mult ca
Satana (balaurul) in fiecare zi.
Ca papalitatea din Evul IntunecatApocalipsa 13 descopera ridicarea
papalitatii si a Statelor Unite. Portretizeaza trasaturile guvernului
american la inceput si prezice preluarea ei finala de catre iezuiti. De
asemenea, ne arata puterea dictatoriala pe care a avut-o papalitatea
inainte de marea Reformatiune Protestanta.Si au început sa se închine
balaurului, pentruca daduse puterea lui fiarei. Si au început sa se închine
fiarei, zicînd: ,,Cine se poate asemana cu fiara, si cine se poate lupta cu
ea?„- Apocalipsa 13:4In timpul Evului Intunecat, lumea se inchina la
picioarele pontifului roman. Odata cu ridicarea lui Martin Luther si a
Reformatiunii Protestante, Biblia a fost data oamenilor in limba lor
materna ca singura regula de credinta si practica. Doar Biblia era
strigatul reformatorilor. De-a lungul timpului, multe mii de oameni au
acceptat invataturi care se gasesc doar in Biblie. Lumea se supune
papeiNe dezvaluie, de asemenea un timp cand inchinarea inaintea papei
va fi ceruta din nou lumii intregi contra durerii si mortii iar Statele Unite va
fi puterea care va impinge lumea sa se supuna papalitatii.Ea lucra cu
toata puterea fiarei dintîi înaintea ei; si facea ca pamîntul si locuitorii lui
sa se închine fiarei dintîi, a carei rana de moarte fusese vindecata. –
Apocalipsa 13:12
Moarte pentru non-conformistiI s’a dat putere sa dea suflare icoanei
fiarei, ca icoana fiarei sa vorbeasca, si sa faca sa fie omorîti toti cei ce nu
se vor închina icoanei fiarei. – Apocalipsa 13:15Cum se va inchina
lumea papalitatii? Ce semn descopera autoritatea papala pe pamant?
Trebuie sa stim cum definesc Scripturile inchinarea. De modul cum vom
intelege si cum vom raspunde la aceasta atarna destinul nostru asa cum
arata urmatorul verset.
Cea mai solemna avertizare din BiblieApoi a urmat un alt înger, al treilea,
si a zis cu glas tare: ,,Daca se închina cineva fiarei si icoanei ei, si
primeste semnul ei pe frunte sau pe mîna, va bea si el din vinul mîniei lui
Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mîniei Lui; si va fi chinuit în
foc si în pucioasa, înaintea sfintilor îngeri si înaintea Mielului.” –
Apocalipsa 14:9,10Aceasta este cea mai solemna avertizare de la
Dumnezeu pe care o intalnim in intreaga Biblie. Versetele urmatoare ne
arata distinctia intre adevarata inchinare data lui Dumnezeu si falsa
inchinare.
Inchinandu-se lui Dumnezeu in van“Degeaba Ma cinstesc ei, dînd
învataturi cari nu sînt decît niste porunci omenesti.` Voi lasati porunca lui
Dumnezeu, si tineti datina asezata de oameni, precum: spalarea



ulcioarelor si a paharelor, si faceti multe alte lucruri de acestea.„ El le -a
mai zis: ,,Ati desfiintat frumos porunca lui Dumnezeu, ca sa tineti datina
voastra.” – Marcu 7:7-9.Evreilor li s-au dat cele 10 porunci in Exod 20:2-
17. De-a lungul secolelor, evreii au alterat poruncile cu multe traditii care
au dat nastere la confuzie in privinta autoritatii Celor Zece Porunci. Acest
lucru Hristos l-a condamnat fara menajamente. El a declarat ca atunci
cand Cele Zece Porunci sunt puse deoparte si in locul lor sunt asezate
traditiile oamenilor aceasta este inchinare in van. Adevarata inchinare va
implica onorarea tuturor celor zece porunci.Falsa inchinare inseamna
onorarea traditiilor oamenilor. Adevarata inchinare este onorarea
poruncilor lui Dumnezeu.
In Apocalipsa 13 si 14 ne confruntam cu o traditie papala care este
ridicata deasupra uneia din poruncile lui Dumnezeu si aceasta datina
papala este semnul autoritatii papalitatii in lume.
Cunoasteti vreo traditie papala care este direct opusa uneia din Cele
Zece Porunci despre care papalitatea insasi ne va spune ca este semnul
autoritatii ei pe pamant?
Aceasta traditie este atat de decazuta in ochii Cerului incat daca cineva
continua sa asculte porunca papala in timp ce stie foarte bine ca este
contrara poruncile explicite ale lui Dumnezeu “va bea si el din vinul
mîniei lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:10)
Semnul autoritatii papaleNe vom uita acum asupra catorva declaratii din
literatura catolica care ne vor arata conclusiv ca semnul autoritatii papale
este pe pamant.Demonstreaza-mi doar din Biblie ca sunt obligat sa tin
duminica sfanta. Nu exista o asemenea lege in Biblie. Este o lege doar a
sfintei Biserici Catolice. Biblia spune “Adu-ti aminte de ziua de odihna ca
s-o sfintesti.” Biserica Catolica spune, Nu. Prin puterea mea divina
desfiintez ziua de Sabat si iti poruncesc sa sfintesti prima zi a
saptamanii. Si iata! Intreaga lume civilizata se inchina in ascultare
reverenta poruncii Sfintei Biserici Catolice. – Thomas Enright, CSSR,
President, Redemptorist College (Roman Catholic), Kansas City, MO.,
18 februarie 1884.
Pazirea duminicii de catre protestanti este un omagiu pe care ei il aduc
autoritatii bisericii (catolice). – Monsenior Louis Segur, Discutii complete
despre protestantismul de astazi (1868), pag. 213.
Daca protestantii ar urma Biblia, ei ar trebui sa se inchine lui Dumnezeu
in ziua de Sabat (Sambata). In pazirea duminicii ei urmeaza o lege a
bisericii Catolice. – Albert Smith, Cancelar al Arhidiocezei din Baltimore
raspunzand Cardinalului intr-o scrisoare pe 10 februarie 1920.
Statul, prin elaborarea de legi pentru sfintirea duminicii recunoaste in
mod neintentionat autoritatea Bisericii Catolice si ii indeplineste mai mult
sau mai putin recomandarile.Duminica, ca zi a saptamanii pusa deoparte
pentru inchinare publica obligatorie inaintea Dumnezeului Atotputernic,
sa fie sfintita decatre o multime formata din toate muncile servile,



meseriile comerciale si lumesti si prin exercitii devotionale este o creatie
originala a Bisericii Catolice. – The American Catholic Quarterly Review,
Ianuarie 1883, paragr. 152, 139.
Protestantii…accepta duminica in locul sambetei ca zi de inchinare
publica dupa ce Biserica Catolica a facut schimbarea….Dar mintea
protestanta nu intelege ca…in pazirea duminicii ei accepta autoritatea
vorbitorului bisericii, papa. – Our Sunday Visitor, 5 februarie 1950.
Este bine de amintit prezbiterienilor, baptistilor, metodistilor si tuturor
celorlalti crestini ca Biblia nu ii sprijina nicaieri in pazirea duminicii.
Duminica este o institutie a Bisericii Romano-Catolice si aceia care
pazesc ziua pazesc o porunca a Bisericii Catolice. – Preotul Brady, intr-o
adresa preluata in Elizabeth, N.J. “News”, 18 martie 1903.
Semnul autoritatii Bisericii Catolice in lume este pazirea duminicii.
Aceasta este o traditie care nu isi gaseste locul in Biblie. Isi are originea
in Roma si cand onoram traditia duminicala aducem omagiu papalitatii.
Duminica se opune in mod direct invataturii complete a celei de-a patra
porunci care declara: Adu-ti aminte de ziua de odihna, ca s’o sfintesti. Sa
lucrezi sase zile, si sa-ti faci lucrul tau. Dar ziua a saptea este ziua de
odihna închinata Domnului, Dumnezeului tau: sa nu faci nicio lucrare în
ea, nici tu, nici fiul tau, nici fiica ta, nici robul tau, nici roaba ta, nici vita ta,
nici strainul care este în casa ta. Caci în sase zile a facut Domnul
cerurile, pamîntul si marea, si tot ce este în ele, iar în ziua a saptea S’a
odihnit: de aceea a binecuvîntat Domnul ziua de odihna si a sfintit -o. –
Exodul 20:8-11
Papalitatea ne spune exact care este SEMNUL ei.Desigur Biserica
Catolica pretinde ca schimbarea (din sambata in duminica) a fost opera
ei. Si aceasta opera este un SEMN al puterii si autoritatii sale
ecleziastice in materie religioasa. – C.F. Thomas, Cancelar al
Cardinalului Gibbons.
Duminica este SEMNUL autoritatii noastre….Biserica este deasupra
Bibliei, iar acest transfer al pazirii Sabatului este dovada a acestui fapt. –
Catholic Record, 1 septembrie 1923 (Ontario).
Prin propriile lor cuvinte ei ne spun ca pazirea duminicii este Semnul
Fiarei !!!
Aici e întelepciunea. Cine are pricepere, sa socoteasca numarul fiarei.
Caci este un numar de om. Si numarul ei este: sase sute sase zeci si
sase. (666) Apocalipsa 13:18
Nota: Literele alfabetului din limbile antice aveau valori numerice. Literele
cu care suntem cel mai bine familiarizati sunt cele din latina. Spre
exemplu: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100.
În latina numele si titlul papei, “Vicarul Fiului lui Dumnezeu”, însumeaza
666:
V I C A R I U S F I L I I D E I 5 1 100 0 0 1 5 0 0 1 50 1 1 500 0 1 = 666



Aduceti-va aminte ca Satana, diavolul i-a dat Bisericii Catolice puterea lui
si stapanire mare in lume. Din moment ce papalitatea executa comenzile
diavolului, el este cel care vrea ca lumea sa calce porunca Sabatului lui
Dumnezeu si sa se inchine papalitatii prin duminica.
Intr-o zi, in curand, vor fi doar doua grupuri in intreaga lume. Intr-o tabara
va fi marea majoritate a omenirii aliniata cu iezuitii Vaticanului in
rebeliune directa impotriva Dumnezeului Universului. Celalalt grup va fi
unul mult mai mic reprezentat de cei care iubesc pe Dumnezeu si
pazesc TOATE poruncile Sale.
Linia mare de demarcatie va fi asupra celor Zece Porunci, in mod
specific cea de-a patra porunca, porunca Sabatului.
Tu de care parte vei fi? Vei imbratisa telul final al papalitatii, pazirea
duminicii sau vei imbratisa marele semn al puterii lui Dumnezeu de a
crea si de a rascumpara – Sabatul zilei a saptea? Pazirea duminicii,
omagiu papei si iezuitilor Vaticanului va conduce SUA si apoi lumea la
dezastru si ruina; pe cand pazirea Sabatului care reprezinta supunere
totala poruncilor lui Dumnezeu va duce la viata vesnica cu Isus Hristos.
CARE ESTE DECIZIA TA?
Evenimentele si catastrofele care au loc in prezent in lume vor lua
amploare pana la revenirea lui Hristos. Aceasta lume pacatoasa si
faptele ei rele vor trece, dar Dumnezeu “voieste ca toti oamenii sa fie
mîntuiti si sa vina la cunostinta adevarului”. “Fiindca atît de mult a iubit
Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în
El, sa nu piara, ci sa aiba viata vecinica.” (1 Timotei 2:4; Ioan 3:16).
In opozitie cu situatia fara iesire a acestei lumi, Dumnezeu promite un
viitor glorios pentru cei care au fost loiali lui Dumnezeu aici pe pamant:
“Caci iata, Eu fac ceruri noi si un pamînt nou; asa ca nimeni nu-si va mai
aduce aminte de lucrurile trecute, si nimanui nu -i vor mai veni în minte.”
“El va sterge orice lacrima din ochii lor. Si moartea nu va mai fi. Nu va
mai fi nici tînguire, nici tipat, nici durere, pentruca lucrurile dintîi au trecut
… ,,Iata, Eu fac toate lucrurile noi.”” (Isaia 65:17; Apocalipsa 21:4-5).
Aceste cuvinte nu dau doar speranta pentru viitor ci si pace in prezent si
siguranta aici.
Nota: mi-am permis sa atasez niste citate dintr-o carte numita „Tragedia
Veacurilor”, care, se pare, ca nu este de acord cu „ideea” cum ca daca
cineva crede in Dumnezeu si-ar auto-limita posibilitatile…
Din contra, Universul creat de Dumnezeu este infinit asa cum Creatorul
sau este, prin urmare, nu exista limita in cercetare-studiu-analiza (etc)
pentru cei credinciosi in (adevaratul) Dumnezeu si nu intr-unul
reprezentat de oameni sau sisteme politico-religioase de tip catolic,
etc…!
CITATELE:
Acolo, minti nemuritoare vor contempla, cu o bucurie care nu va slabi
niciodata, minunile puterii creatoare, tainele iubirii rascumparatoare.



Acolo, nu va mai fi nici un vrajmas crud si amagitor, care sa ispiteasca la
uitare de Dumnezeu. Orice facultate va fi dezvoltata, orice capacitate va
fi marita.
Acumularea de cunostinte nu va mai obosi mintea si nu va mai secatui
puterile. Acolo, cele mai mari planuri vor fi realizate, cele mai înalte
aspiratii vor fi atinse, cele mai înalte ambitii vor fi îndeplinite; si înca vor
mai fi noi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevaruri de înteles,
tinte noi care sa solicite puterile mintii, ale sufletului si ale corpului.
Toate comorile universului vor fi deschise spre studiu mântuitilor lui
Dumnezeu. Neîncatusati de moarte, ei îsi iau zborul neobosit catre
lumile (planetele) îndepartate – lumi care au fost miscate de durere la
vederea necazului oamenilor si au tresaltat în cântari de bucurie la
vestea despre un suflet salvat.
Cu o bucurie de nedescris, copiii pamântului ajung partasi la bucuria si
întelepciunea fiintelor necazute. Ei se împartasesc din comorile de
cunostinta si întelegere câstigate prin veacuri si veacuri din
contemplarea lucrarilor mâinilor lui Dumnezeu.
Cu o viziune neumbrita, ei privesc slava creatiunii – sori, stele si sisteme,
toate în ordinea rânduita lor înconjurând tronul Dumnezeirii. Numele
Creatorului este scris pe toate lucrurile, de la cea din urma si pâna la cea
mai mare, si în toate se manifesta bogatiile puterii Sale.
Si anii vesniciei, în desfasurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate si
mai slavite despre Dumnezeu si despre Hristos. Pe masura ce creste
cunostinta, cresc si dragostea, respectul si fericirea. Cu cât oamenii Îl vor
cunoaste pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai mare va fi admiratia lor
fata de caracterul Sau.
De la atomul minuscul si pâna la lumile (planetele) cele mari, toate
lucrurile, însufletite si neînsufletite, în frumusetea lor neumbrita si într-o
bucurie desavârsita, declara ca Dumnezeu este iubire.
Judecata se desfasoara acum in cer. Curand – nimeni nu stie cat de
curand – cazul lor va fi judecat. De aceea, este esential acum ca fiecare
suflet sa puna la inima avertizarea: “Astazi, daca auziti glasul Lui, nu va
împietriti inimile” (Evrei 3:7-8). Cand lucrarea judecatii de cercetare se
incheie destinul tuturor va fi decis pentru viata sau moarte. Timpul de har
pentru aceasta lume se incheie dintr-odata cu putin timp inainte de
aparitia lui Isus Hristos pe norii cerului.Isus Hristos a murit pe crucea de
pe Golgota pentru pacatele tale pentru ca sa iti deschida calea in viitorul
nou si glorios. Chiar si astazi poti veni la El in rugaciune, marturiseste-ti
pacatele si incepe o viata noua in ascultare de poruncile Sale. Atunci
Hristos va fi Mijlocitorul tau la judecata!

Bill Hughes - traducere partiala


