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Evenimente istorice

„Evenimentele istorice care arat  împlinirea direct  a 
profe iei, le-au fost descoperite oamenilor, iar profe ia a fost 
în eleas  ca o schi are figurat  a evenimentelor desf urate
pân  la încheierea istoriei acestui p mânt. Scenele care
sunt în leg tur cu ac iunea omului p catului, sunt ultimele
evenimente care ne-au fost ar tate foarte deslu it din istoria
lumii.“ Mesaje selectate, cartea 2, pag. 102 (Selected
Messages, book 2, 102)
40. La vremea sfâr itului, împ ratul de la miaz -zi se va
împunge cu el. i împ ratul de la miaz -noapte se va
n pusti ca o furtun peste el, cu car i c l re i, i cu multe
cor bii; va înainta asupra rilor lui, se va rev rsa ca un râu 
i le va îneca. Daniel 11:40
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A se lovi: a duce r zboi împotriva ...

“Când cezarul imperiului roman sfânt Heinrich al IV-
lea s-a decis s  se duc  la papa Gregor al VII-lea 
în anul 1077 pentru a- i cere iertare, a stat trei zile 
descul în z pad  în fa a reziden ei papei în 
Canossa, în Italia.
Concordatul lui Gorbatschow cu biserica nu a fost
în aceast  privin mai neînsemnat .”
– Time, 11. decembrie 1989

Aplecarea lui Gorbi [Gorbatschow] în fa a
legiunilor romane – Titlul din ziarul U.S. News 
& World Report
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... dac  vor fi îmbrânci i prea departe ...

În anul 1935 lui Josef Stalin, conduc torului suprem al 
Rusiei, a fost dat un sfat necerut.
F  un gest de împ care fa  de Vatican, i s-a spus lui. 
Catolicii rii ar putea face o contrarevolu ie, dac  vor fi 
îmbrânci i prea departe. Musta a cea mare a lui Stalin s-a 
m rit la un rânjet:
“Papa? Câte diviziuni are el?” R spunsul pe atuncea era: 
nici una. R spunsul ast zi ar fi: el nu are nevoie de nici una. 
Structura comunismului se destram  numai la simpla 
atingere. – Life, decembrie 1989.tt

“împ ratul de la miaz -zi se va împunge cu împ ratul de la 
miaz -noapte”.
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... dac  vor fi îmbrânci i prea departe ...

“Pân  cu scurt timp înainte se p rea c batalioanele marxiste ar avea
mâna peste ace ti c l re i care f ceau cruciada”. La revolu ia din 
octombrie 1917 Lenin a promis toleran  dar contrar promisiunii lui a 
adus teroare cu el. “Rusia s-a colorat ro u de sângele martirilor”, spuse 
popa Gleb Yakunin, cel mai curajos orthodox rus, lupt tor pentru 
libertatea religioas . În primii 5 ani în care erau bol evi tii la putere au 
fost omorâ i 28 de episcopi i 1200 de pope de securea ro ie a 
comunismului.”
Stalin a multiplicat teroarea pentru ca la sfâr itul timpului de conducere 
a lui Chruschtschow s  fie c-am 50.000 de cre tini victime ale “cur irii”
sale.
“Dup  al doilea r zboi mondial s-au r spândit mai departe în Ukraina i
în blocul nou sovietic puternice persecu ii i cu toate c  erau în general 
mai pu in sângeroas  au fost lovi i de aceasta millioane de credincio i
romano catolici, protestan i i ortodoxi.” – Time, 4. decembrie 1989
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Revolu ia i ateismul

“Întâlnirea de vineri dintre pre edintele uniunii sovietice i
papa Ioan Paul al II.-lea este cea mai nou  dezvoltare a 
unei revolu ii în lumea comunist , la care a conlucrat 
papa i pe care Gorbatschow l-a l sat s  se întâmple.”
– U.S.A. Today, titlul de pe prima pagin , 1989

“Prin întâlniri private dintre efii i conduc torii de stat, 
discu ii care au avut loc în spatele u ilor închise cu 
disiden ii i cu o propagand  necurmat  pentru lupta 
împotriva tiraniei, a putut el [Ioan Paul al II.-lea] s
contribuie la cea mai mare schimbare politic  care a avut 
loc de la revolu ia rus  încoace.” – Life, decembrie 1989.tt
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A inunda: “a ataca, a m tura”

“N pustirea asupra libert ii în europa de est este o izbând  dulce pentru 
Ioan Paul al II.-lea.” - Life, decembrie 1989
“Mar ul lui [papa Ioan Paul al II.-lea] triumf tor prin Polonia din anul 1979, a 
spus episcopul polonez, a schimbat “mentalitatea de fric : frica de poli ie i
de tancuri, frica pierderii locului de munc , fa  de pierderea avans rii în 
posturi mai înalte, a pierderii locului de munc  din domeniul înv mântului 
sau a pierderii colariz rii, a refuz rii unui pa aport. Oamenii au înv at: dac
ei încetau s  aib  fric  de sistem atuncea sistemul era neputincios.” A a s-a 
n scut Solidarnosz cu ajutorul bisericii i sub conducerea prietenilor papei ca 
i Lech Walesa i Tadeusz Mazowiecki, care au fost mai târziu primii prim 

mini trii cre tini din blocul statelor aliate cu uniunea sovietic .
– Time, 4. decembrie 1989.tt
“TRIUMFUL LUI IOAN PAUL AL II.-lea.”
“ uvoiul de libertate, care a inundat Europa de est, este r spunsul la 
rug ciunile lui fierbin i.” – Life, decembrie 1989
Când Tadeusz Mazowiecki a preluat conducerea Poloniei în august 1989, 
dup  45 de ani de conducere comunist , fiind primul prim ministru care nu 
era comunist, el fusese întrebat dac  este socialist. “Eu sunt catolic” a 
r spuns el laconic. – U.S. News and World Report, 21. mai 1990
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A inunda, a traversa

“Anul trecut s-au reântors cei doi episcopi a Litauei dupa 53-de ani de exil din 
interiorul rii în posturile lor de conduc tori ai diocesei, i catedrala din Vilnius 
care a fost folosit mul i ani ca un muzeu de art  a fost din nou restaurat pentru
liturgie. În anul acesta a primit republica alb rus (Republica Belarus ) primul
lui episcop dupa 63 de ani. Aceasta a deschis calea pentru arhiepiscopul
Angelo Sodano, care este r spuns tor pentru leg turile Vaticanului cu rile
externe, s preg teasc aranjamentele pentru vizita istoric a lui
Gorbatschow la scaunul sfânt. Aceste premise pentru catolici sunt numai
primii pa i în direc ia liberaliz rii religioase a lui Gorbatschow.“ 
– Time, 4. decembrie 1989

“Se a teapt ca prin reânstituirea libert ii religioase i interdic ia oficial a
bisericii catolice din ucraina, cu cei 5 millioane de apar in tori, s fie ridicat .
Aceast biseric a supravie uit din 1946 în ascuns, de când Stalin a poruncit
încorporarea ei în biserica rus ortodox . Acest permisiune de a reinstitui din
nou biserica catolica în ucraina a fost inta principal a papei. Conduc torii
politici ai uniunii sovietice au asigurat c vor deschide calea pentru legalizarea
bisericii catolice din ucraina prin faptul c vor permite acestor cre tini s se
înregistreze a a cum o fac i alte grup ri religioase dup legea uniunii
sovietice.” – U.S. News and World Report, 11. decembrie 1989.tt
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Furtun : va m tura din r sputeri

“Zile ale furtunii“ Titlul din Newsweek, 25. decembrie 1989
“Din toate evenimentele care au cutremurat blocul sovietic
în 1989 nu va fi nici una mai istoric sau mai neexplicabil
decât întâlnirea amabil care va avea loc în aceast
s pt mân în Vatican. Acolo în înc perea larg a bibliotecii
palatului apostolic din secol al 16-lea arul atheismului lumii, 
Michail Gorbatschow, se va întâlni cu “loc itorul“ lui ISUS, 
Ioan Paul al II.-lea. Momentul va fi înc rcat nu numai din
cauza c Ioan Paul a fost acela care a dezl n uit dorin a de 
libertate a poporului s u natal polonez, dorin a care a trecut
ca un foc mistuitor peste toat Europa de est. Pe deasupra
întâlnirea acestor doi b rba i simbolizeaz i sf r itul
dramatic al r zboiului psichologic din secolul al 20-lea,
a unui conflict în care comunismul în aparen de nedistrus
sa destr mat lovindu-se de stânca neclintit a cre tin t ii.
– Time, 4. decembrie 1989
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În timp ce politica “de a se uita la o parte” a 
lui Gorbatschow a fost în esen  scânteia 
pentru reac ia în lan  a libert ii, care în 
ultimele luni a m turat Europa de est, papa 
Ioan Paul al II.-lea a fost cel care are pe 
durat  lung  un merit mai mare de primit.
– Time, 4. decembrie 1989

“ca un tornado se va n pusti asupra lui”

Furtun : va m tura din r sputeri
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Alian a nesfânt : 1982

“ALIAN A NESFÂNT ”, Time, 24. februarie 1992, Prima pagin .
“Numai pre edintele Ronald Reagan i papa Ioan Paul II.-lea au fost 
luni, la 7 iunie 1982 în Biblioteca Vaticanului de fa . A fost prima dat
când cei doi b rba i s-au întâlnit, discu ia lor durând 50 de minute.
În timpul acestei întâlniri s-au în eles Reagan i cu Papa, ca s
porneasc  un plan de atac secret, pentru a duce sistemul comunist la o 
distrugere mai rapid . Richard Allen, primul sf tuitor al lui Reagan în 
întreb ri de securitate na ional  a declarat: acesta a fost unul din cele 
mai mari alian e f cute în tain din toate timpurile ...”
“Reagan a avut puncte de vedere simple i foarte înduplec toare”, 
spunea admiralul Bobby.
Imman, fostul vicedirector a CIA-ului. “Un punct de vedere foarte clar 
era, c  el vedea viitoarea c dere a comunismului i el i-a mai dat o 
lovitur  puternic .” În prima jum tate a anului 1982 a ap rut un plan din 
5 puncte strategice, care s  duc  la c derea economiei sovietice ...
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Alian a nesfânt : 1982
(1) Inima lucr rii în strategia lor a fost dezvoltarea tot mai în am nunt al ap r rii 
americane, care tindea spre punctul s -i duc  la faliment financiar pe ru i, dac  vroiau 
s in  pasul cu enormele investi ii militare americane ale lui Ronald Reagan pentru 
programul militar de ap rare SDI – numit i “r zboiul stelelor”.
(2) Opera iuni secrete au avut ca int , înt rirea mi c rii de reform  din Ungaria, din 
Cehoslovacia i din Polonia.
(3) Ajutorul financiar al statelor din pactul din Var ovia. Ei au f cut ajutorul financiar 
dependent de faptul dac  se respect i se ap r  drepturile omului, dac  se permit 
introducerea reformelor în domeniul politic i în desf tarea pie ei libere în rile 
respective.
(4) Izolarea economic a uniunii sovietice i re inerea tehnologiei de vest i japoneze 
dinaintea Moscovei. Conducerea rii s-a f cut tare ca Uniunii Sovietice s  nu i se 
permit  construc ia unei conducte de evi transcontinentale prin care ei vroiau s
exporte gaz i i ei în rile europene de vest. Aceasta ar fi fost izvorul pentru devize tari 
a secolului 21 la care ei tindeau.
(5) Ac iunea tot mai vehement  a postului de radio libertatea, vocea Americii i
postului de radio Europa liber , care duceau mesajul de libertate a conducerii Americii 
la popoarele din Europa de est. “Ca i to i conduc torii mari i ferici i au folosit i papa 
i pre edintele Americii puterile istoriei pentru scopurile lor personale.”

Time, 4. februarie 1992, 29-30

Care, c l re i i vapoare ...
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Care i c l re i
“În anul 1981 blocul comunist a primit o nou  lovitur . Un nou 
prezident american Ronald Reagan, în loc s  caute dialogul a început 
s  combat  sovieticii inându-se de promisiunea dat  la alegere. În 
perioada urm toare el dezvolt  mai departe for a militar i face 
anun ul unei strategi de ap rare (SDI) care se bazeaz  pe un sistem 
localizat în cosmos, acesta având sarcina de a întâmpina i distruge 
un atac de rachete.
El a ajutat pe rebelii anticomuni ti în Nicaragua, Angola, Kambodscha 
i Afghanistan.

Cu trupe americane a eliberat insula Grenada de derbedei comuni ti.
Încrederea în sine a ru ilor a primit o lovitur  sensibil  ...

i statele Europei de vest au f cut presiune asupra Uniunii sovietice. 
Alian a NATO i-a m rit avantajul fa  de Rusia prin modernizarea 
armatei. Germanii cu drept la vot ridiculizau cântecele de pace ale 
ru ilor i au ales o conducere care a decis ridicarea rachetelor 
balistice cu raz  medie de ac iune ...
Presiunea militar  a americanilor i a alia ilor lui a f cut ca ru ii s  se 
retrag . Reader‘s Digest, martie 1990
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Cu multe cor bii (1/2)

“Gorbatschow a în eles c supravie uirea
politic i economic  depinde de bun voin a
poporului sovietic dintre care cei credincio i
întreceau la num r întotdeauna pe comuni ti.
Gorbatschow mai avea nevoie pe lâng  aceasta 
i de coopera iunea vestului. Acest lucru a fost 

remarcat de popa ortodox  reformat  cu 
numele Marc din Moscova, care descrie 
programul reformator a lui Gorbatschow din 
Uniunea Sovietic  ca i un “rezultat al politicii 
format sub presiunea extern  a unor 
circumstan e” – Time, 4. decembrie 1989
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Cu multe cor bii (2/2)

“Acest proces de coacere în statele baltice a zguduit pentru 
Gorbatschow nu numai vârful imperiului pe care l-au ridicat Lenin i
Stalin ci i stâlpii imperiului însu i. Problema na ionalit ilor este un 
distilat concentrat a multor alte semne începând cu o industrie care se 
destram  pân  la coliziunea puternic  a grupelor etnice. Acestea erau 
semnele care ne ar tau c  destr marea imperiului sovietic din Europa 
de est nu se va opri la grani ele uniunii sovietice. În timp ce industria se 
destram i necesit ile cresc, cre te i deziluzia despre comunism i
despre Gorbatschow însu i. Republici du m noase, na ionalit i i
grupe de interese se lupt  tot mai crâncen pentru puterea politic i
pentru o parte din industrie care se mic oreaz  neîntrerupt. Corup ia
i criminalitatea înainteaz  tot mai mult; minerii i ceferi tii amenin  cu 

t ierea rezervelor de materie prim  (combustibil) în timpul iernii 
crâncene. Aserbaid anii întrerup leg tura de c i ferate la o enclav de
armeni din interiorul rii lor. ranii acumuleaz  produsele agricole 
l sând astfel goale rafturile din ora e.” – U.S. News and World Report,
15. ianuarie 1990
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Intrig  politic

Cu ajutorul papei s-a format gruparea muncitoreasc
Solidarnos. Ioan Paul al II.-lea a trimis un mesaj la 
Moscova, c  el personal se va duce în Polonia i se va 
al tura poporului s u dac  trupele ruse ti încearc  s
destrame aceast  grupare muncitoreasc  Solidarnos. 
Sovieticii au fost atât de nelini ti i din cauza aceasta încât 
au f cut un complot ca s -l omoare ... Papa i-a avertizat 
pe conduc torii Solidarnos-ului, mai ales pe prietenul lui 
Lech Walesa, ca s  înainteze încet. A a au i f cut. În 
anul 1988 generalul Wojciech Jaruzelski, conduc torul
polonez comunist, a mers la ei i le-a propus un târg. 
Solidarnos a ajuns s  aib  la o alegere un vot de ca. 80% 
din voci, câ tigând alegerea. Când a c zut conducerea 
comunist , aceasta a avut un oc electrizant asupra
Europei de est. Reader’s Digest, martie 1990
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13. mai 1981: s rb toarea de la Fatima

În mai 1981 papa Ioan Paul al II.-lea a fost împu cat i grav r nit, la Pia a
Sf. Petru în Vatican, în fa a unei mul imi mari, de atentatorul Mehmet Ali
Agea. Imediat dup  atentat se specula c  atentatorul turc ar lucra pentru 
o grup  din Bulgaria, mandatul venind de la securitatea sovietic  KGB. 

inta lor era: ca s  fac  s  tac  acel om, singurul om care era în 
stare s  cutremure bazele comunismului interna ional.“ Life,
decembrie 1989
“Aceast  mi care de libertate s-a n scut în Polonia cu aproape 30 de ani 
înainte, când episcopul din Cracovia a cerut îng duin a organelor de stat 
ca s  i se permit  s  construiasc  o biseric  nou . Când conducerea 
comunist  i-a respins cererea acest episcop a l sat s  i se ridice o cruce 
mare, sub care el f cea serviciul divin, sub cerul liber. Comuni tii au 
înl turat aceast  cruce, dar catolicii din biseric  au ridicat din nou i din 
nou o nou  cruce, f când aceasta pân  când comuni tii au dat înd r t
renun ând s  o mai doboare.” – Jubilee, aprilie 1990
Acest episcop din Cracovia a fost papa Ioan Paul al II.-lea. El este 
primul pap  din istorie al c rui nume ca pap  ne d  num rul de 666.
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Dou  r ni de moarte

•• ““AMÂNDOI AAMÂNDOI AU VU V ZUT MOARTEA ÎN FA AZUT MOARTEA ÎN FA A
OCHILOR LOROCHILOR LOR – La prima lor întâlnire Reagan
i Ioan Paul II. au avut un lucru comun despre 

care s  discute: amândoi au supravie uit unui 
atentat, care în anul 1981 cu o diferen  de 
numai 6 s pt mâni a fost f cut asupra fiec ruia
din ei, i amândoi credeau c  DUMNEZEU le-a 
salvat via a pentru c  El ar avea planuri 
deosebite cu ei. Amândoi vorbeau despre o 
“minune” faptul c  au “supravie uit” acestor 
atentate.“ TimeTime, 24 , 24 ffebruarebruarieie 19921992
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Carl Bernstin - Viata Papei Ioan Paul al II-lea

video


