
ISTORIA SE REPETĂ - ”CORONAVIRUS” DE ACUM 130 DE ANI

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_de_1889-1890
https://en.wikipedia.org/wiki/1889%E2%80%931890_flu_pandemic

Pandemia de gripă din 1889-1890, cunoscută și sub denumirea de „gripa
rusă” sau "gripa ASIATICĂ", a fost o pandemie de gripă care a avut loc
între octombrie 1889 și decembrie 1890, cu recurențe în martie-iunie
1891, Noiembrie 1891-iunie 1892, primăvara anului 1893 și iarna din
1893-1894. A provocat moartea a aproximativ 1.000.000 de oameni în
întreaga lume.
Pandemia a început la Saint Petersburg la 1 decembrie 1889, s-a
răspândit rapid în întreaga Europă, înconjurând lumea în doar 4 luni. A
ajuns în Statele Unite la numai 70 de zile de la început. Aceasta a
provocat o mortalitate relativ scăzută de 1%, dar din cauza numărului
mare de afectați, se crede că a provocat moartea a aproximativ
1.000.000 de oameni în întreaga lume.

CE "COINCIDENȚA" CĂ PROVENEA TOT DIN ASIA - ”Asiatic flu”

CE "COINCIDENȚĂ" CĂ S-A ÎNTÂMPLAT EXACT DUPĂ 1888 CÂND
LEGILE DUMINICALE AU FOST PUSE ÎN MIȘCARE ȘI A FOST CÂT
PE CE A SE DA DECRETUL DUMINICAL.

TOTUL SE REPETĂ LA LITERĂ. ÎN PRIMĂVARA DIN 2019 AU
ÎNCEPUT A SE FACE ”PRESIUNI” ÎN PRIVINȚA LEGII DUMINICALE
PRIN TÂNĂRA GRETA THUNBERG IAR ÎN 2020, LA UN AN DUPĂ,
CORONAVIRUS A ÎNCEPUT SĂ SE RĂSPÂNDEASCĂ CONFORM
ACELUIAȘI TIPAR DIN 1889 CU ACEA GRIPĂ ASIATICĂ.

SĂ VEDEM CE A SPUS SORA WHITE DESPRE ACESTEA.

În întregul New South Wales am fost testați și încercați cu epidemia de
gripă. Aproape toate familiile au fost afectate în orașe și satele rurale.
Unii sunt acum foarte bolnavi. Viața lor este în joc. Ne rugăm pentru
bolnavi și facem ceea ce putem pe plan financiar, apoi așteptăm
rezultatul. Atunci când pacienții sunt sub îngrijirea medicului, putem face
puține lucruri în ceea ce privește tratamentele, deoarece, dacă vreun caz
se dovedește nefavorabil, am fi acuzați că le-am luat viața. Numai într-o
zi săptămâna trecută au fost unsprezece înmormântări. Cei ce mănâncă
carne nu se recuperează de la acest atac la fel de ușor ca și cei ce nu
mănâncă carne. Copiii nu par să sufere la fel de mult ca și adulții și
bătrânii. Am fost atacată într-un mod foarte sever și nu am putut participa
la întruniri timp de patru săptămâni; dar nu m-am lăsat învinsă în a sta la



pat nici măcar o zi. Mi-am scris numerele de pagini aproape în fiecare zi,
deși tușeam, strănutam și îmi curgea sânge din nas. Fratele Rousseau
s-a îmbolnăvit și timp de câteva săptămâni, fratele Colcord a căzut
bolnav la pat. Lt30-1894.14

Aproape toată lumea din jurul meu a avut de suferit, dar îi mulțumesc
Domnului că sunt din ce în ce mai bine și am curaj în Domnul. Vom face
tot ce putem în numele Domnului. Sunt plină de recunoștință pentru
Domnul că nu trebuie să mă văd neputinciosă și să gem și să mă rog
atunci când îi văd pe frații și surorile mele în suferință din cauza lipsei de
mâncare și îmbrăcăminte. Nu trebuie să spun pur și simplu: „Încălziți-vă
și îmbrăcați-vă", fără a face nimic pentru a-i mângâia”. Am experimentat
adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu: „Este mai bine a da decât a primi.”
Fapte 20:35. Poporul lui Dumnezeu este încercat și pus la pobă și să
dea Dumnezeu să îi pot ajuta în a suporta proba pe care o au de îndurat
pentru adevăr și, făcând aceasta, sâ fie capabili să se agațe de Isus mai
ferm ca oricând. Lt30-1894.15

TOATE SEMNELE ANUNȚĂ CĂ SFÂRȘITUL ESTE APROAPE ȘI CĂ
TIMPUL DE HAR A BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A ȘAPTEA SE
VA TERMINA, EXACT CUM S-A ÎNTÂMPLAT ACUM 2000 DE ANI ÎN
URMĂ.
PE LÂNGĂ SEMNELE CE SUNT MENȚIONATE DE SORA WHITE ÎN
CARTEA TRAGEDIA VEACURILOR CAPITOLUL 1, CITIȚI ÎN
CONTINUARE:

"Ultima dovadă și cea mai convingătoare pentru a arăta o răstignire a
anului 30, este că în Talmudul evreilor sunt documentate patru miracole
mari care au avut loc la Templu în anul 30 după moartea lui Isus. Unul
dintre ele a fost că Menorah (sfeșnicul) din Templu, care ardea mereu
fără întrerupere, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, se stingea singur
în fiecare noapte după Paștele anului respectiv, până la distrugerea
Templului în anul 70. De asemenea, marile uși ale Templului, care aveau
douăzeci de picioare înălțime și era necesar ca 20 de bărbați să le
închidă, s-au închis singure în fiecare noapte timp de 40 de ani. De
asemenea, pietrele care se foloseau la sorți pentru Yom Kippur, din care
una era negră și celălaltă albă pentru cei doi țapi, sorții au ieșit cu piatra
neagră de fiecare dată în timpul celor 40 de ani începând cu anul 30
până în anul 70. Pânza roșie pe care Marele Preot și-o punea pe deget
în timpul sacrificiului a marei zi a Ispășirii, dacă EU SUNT accepta jertfa
pânza devenea albă, dar niciodată nu s-a mai shimbat în alb timp de 40
de ani. Toate acestea sunt documentate în Talmud de rabinii evrei care îl
urau pe Isus, dar aceste minuni care au început după Paștele anului 30
și au continuat să se întâmple până la distrugerea Templului dovedesc



cu claritate anul răstignirii. De asemenea, în Talmud Shabbat 15A, se
spune că Sinedriul a părăsit camera de piatră tăiată în anul 30 și s-a
mutat într-o altă localitate. Această cameră magnifică a fost camera
folosită pentru procesul lui Isus, unde a fost condamnat la moarte. Acela
a fost ultimul proces de judecată care a avut loc în camera respectivă.
Talmudul nu menționează acest fapt, dar cel mai probabil este că a avut
loc marele cutremur care a urmat după moartea lui Isus, ce a provocat
distrugerea acestei încăperi. ”Don Esposito, The Biblical Calendar, 2013

Apocalipsa 18
4 Şi am auzit altă voce din cer, spunând: Ieşiţi din ea, poporul meu, ca
să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu primiţi din plăgile ei.
5 Pentru că păcatele ei au ajuns până la cer şi Dumnezeu şi-a adus
aminte de nelegiuirile ei.
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