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Al doilea examen

Apoi am v zut ridic ndu-se din p mânt o alt
fiar , care avea dou  coarne ca un miel, i
VORBEA ca un balaur. Apocalipsa 13:11

Prin “VORBEA” se în elege ac iune legislativ
i judiciar  a unei na iuni.

Marea lupt  pag. 442 
(The Great Controversy, page 442)
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Sigiliul

„Nici unul dintre noi nu va primi Sigiliul lui 
DUMNEZEU dac  caracterul nostru va mai avea o 
pat  sau un cusur. Depinde de noi dac  vrem s  ne 
schimb m caracterul i s  ne cur m templul 
spiritual. Atunci “ploia târzie” va c dea peste noi ca 
i cum “ploia timpurie” a c zut peste apostolii lui 

ISUS ... Caracterul acestor oameni va r mâne 
intact în eternitate din momentul in care ei vor fi 
sigila i.“ – M rturii, vol. 5, pag. 214-216 

Testimonies, Bd. 5, page 214-216
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Al doilea examen “chipul fiarei”

“Se fac deja demersuri i exist mi c ri care au ca ultim
inten ie s  construiasc  “chipul fiarei”. Evenimentele care 
prezic ultima profe ie, se vor petrece pe tot globul 
p mântesc. DUMNEZEU mi-a ar tat clar c  “chipul fiarei” va 
fi deja intemeiat înainte ca timpul harului s  fie încheiat,
iar acesta (chipul fiarei) f când parte din marele examen
pentru copii lui DUMNEZEU, prin care destinul fiec ruia va 
fi decis.
Acesta este examenul prin care copii lui DUMNEZEU 
trebuie s  treac  înainte ca s  fie sigila i. To i care vor fi 
loiali Legii lui DUMNEZEU, i vor refuza s  accepte decretul 
duminical, se vor alinia sub drapelul DOMNULUI Yahwe, i
vor primi Sigiliul lui DUMNEZEU care este ve nic. Aceia 
care se vor re ine de la adev rul ceresc i vor accepta 
decretul duminical vor primi semnul fiarei.” The Seventh-
day Adventist Bible Commentary, Bd. 7, page 976
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Tribunalurile sunt corupte

“Deja doctrina prin care oamenii sunt determina i de a nu p stra
Legea lui DUMNEZEU, sl be te for a con tiin ei i faciliteaz
nedreptatea care ia amploare în aceast  lume. Ilegalitatea, risipa 
i corup ia ne invadeaz  asem n tor unei inunda ii. Chiar în 

mijlocul familiei satana i i exercit  for a. Prosl virea Duminicii î i
face apari ia în a a zise biserici a lui DUMNEZEU (biserica 
catolic , biserica evangelic , e.t.c.). În aceste biserici se cultiv :
invidie, ceart , hipocra ie, tr darea principiilor dezbinare. Întreaga 
construc ie a principiilor i înv turilor religioase, care alc tuiesc
baza unei societ i, pare c  se clatin i sunt aproape de 
pr bu ire. De multe ori, marilor delicven i care sunt 
condamna i la închisoare li se acord  foarte mult  aten ie i
sunt trata i cu indulgen , faptele lor fiind aproape v zute ca 
un act deosebit. Prin o enorm  publicitate caracterul i
crimele lor sunt prezentate societ ii. Prin infoma iile
detailate despre faptele comise, presa ini iaz i altor 
persoane modul de exercitare al faptelor rele, iar satana 
triumfeaz  pentru succesul pe care sistemul lui îl are ...”
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Tribunalurile sunt corupte

Cochet ria cu viciul, crimele crude comise f r  scrupule,teribila 
cre tere a nedrept ii i al r ului, ar trebuii s  determine pe cei 
care cred in DUMNEZEU s  ac ioneze pentru a opri aceste 
lucruri.

Tribunalurile sunt corupte! Conduc torii politici sunt interesa i
numai de profiturile lor i distrac ii imorale. Nedreptatea a 
decep ionat majoritatea oamenilor, iar satana are joc u or s -
i exercite for a asupra lor.Oamenii legilor vor fi sedu i,

mitui i, în ela i. Patima be iei i patima mândriei, afec iune
negativ , gelozie, necinste în fiecare mod vor fi f cute de aceea 
care c rmuiesc legile.
“ i astfel izb virea s-a întors înd r t, i mîntuirea a stat deoparte; 
c -ci adev rul s-a poticnit în pia a de ob te i neprih nirea nu 
poate s  se apropie.”
Jesaja 59:14.” The Great Controversy, 585-586



Tema 32
www.1843-chart.com

18.02.2009

Modelul profetic – partea 3-a. 4

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 7Modelul profe iei. Partea a 3-a.
www.1843-chart.com

Neschimbat

“Biserica roman  se pezint  lumii ca fiind intact i pur ,
acoperind cu scuze faptele crude comise. Fiecare principiu al 
papalit ii care a fost folosit in trecut este i ast zi valabil. 
Acelea i doctrine care au fost stabilite in evul mediu sunt inc
actuale. Nimeni nu sa in elat !” The Great Controversy, 571

Papa Johannes Paul al doilea a negat doctrina foarte 
r spândit  la protestan i, i anume c  DUMNEZEU direct ne 
poate ierta p catale, avertizând pe catolici s - i visiteze mai 
des pristerii pentru a poate primi absolu ia (iertarea 
p catelor).” Los Angeles Times, 12. Dezember 1984
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Neschimbat

“Pentru a proteja libertatea religioas i
pentru binele i pacea societa ii, cre tinii ar 
trebui s  recunoasc  Duminica ca o zi 
sfânt  a bisericii i s  fie inut   liber  prin 
lege .” Catechism of the Catholic Church,
Ausgabe 1994, 528
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Compromise

“Protestan ii zilelor noastre, sunt foarte indulgen i cu apari ia i
doctrina bisericii catolice in compara ie cu pozi ia lor din trecut fa
de aceasta (biserica catolic ). In t ri in care catolicismul nu de ine
majoritatea membrilor, iar organele bisericii catolice au o pozi ie
reconciliar  (de imp care) pentru a seduce oamenii, exist  o indiferenz
total  din parte bisericii protestante fa  de diferen ele doctrinei celor 
dou  biserici. Se nasc opinii din care reise c  punctele importante a 
doctrinei celor dou  biserici sunt asem n toare i c  un mic  
compromis ar avea ca resultat o imbun t ire a rela iei cu Roma. Au 
fost timpuri in care protestan ii acordau o valoare enorm  principiilor lor 
care au fost men inute prin sângele v rsat de martiri. Ei inv au copii s
desconsidere papalitatea, i erau dispu i s  i i dea via a pentru legile lui 
DUMNEZEU.
O diferenz  enorm  intre pozi ia protestan ilor din trecut i cei din zilele 
noastre!” The Great Controversy, 563
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Compromise

Senatorul american Sam Brownback a eliberat o lege prin care lui 
Papa Johannes Paul al doilea, i se acorda din partea congresului 
o medalie de aur in valoare de 32 000 de dolari americani. 66 de 
senatori au sponsorizat acest act. La 13. Aprilie Brownback, care 
nu este catolic, a precizat in senat c  “Papa este un conduc tor
pentru un miliard de catolici din intreaga lume, i c  a pornit un 
fantastic dialog cu cultura modern  din zilele noastre, care 
dep e te grani ele politice i pune basa ideologiilor ecumenice.”
National Catholic Register, 30. April 2000
De curând o intilnire spontan  a unor profesori Penticostali sa 
transformat intr-o edin  de m rturisire a p catelor, i cereri de 
iertare in privire cu rela ia dintre catolici i penticostali. National 
Catholic Register, 2.-8. April 2000
Billy Graham nomineaz pe Papa ca omul secolului. National 
Catholic Register, Januar 2000
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Compromise

“Papa nu numai c  este un pelegrin religios. El este cea mai mare 
autoritate moral  a globului, care prin presen a lui (chiar prin s rutul 
p mântului la fiecare visit pe care o face) honoreaz state i
politicieni” Time magazine 3. April 2000
Pre edintele Abdurrahman Wahida a apelat, la a unusprezecea
conferin  general , the Cristian Conference of Asia, la 3 iunie, la 
cre tini i musulmani s  trac  peste diferenzele religioase, s  se 
tolereze i s  se respecte reciproc.Pre edintele a dat un citat din 
conciliul al doilea din Vatikan in care se apeleaz  ca s  se practice 
toleranz intre religio i.” Acest concil” spune el “ ne-a ar tat concret 
cum toleranza i in elegerea se pot practica”
“Pe o parte biserica catolic  pretinde c  numai doctrina ei este cea 
adev rat , dar pe cealalt  parte ea recunoa te c i in alte religii se 
poate g si adev rul” a men ionat pre edintele care este un profesor 
musulman. National Catholic Register, 18.-24. Juni 2000
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Compromise

Cu ocazia unei visite al Papei in St.Louis/S.U.A.,gazetele aveau pe prima 
pagin  o fotografie iar titlul era: Pre edintele Clinton ureaz  “Bun Venit”
fragilului papa John Paul, il sprijin i proclam : “Sper ca Papa in a aptea lui 
visit in S.U.A., s  ne g seasc  lucrând intens la starea pe ne-a rugat so
ajungem la ultima lui visit ”
“Cuvântul lui DUMNEZEU ne-a avertizat de pericolul care se apropie, iar dac
advertismentele lui nu sunt luate in serios lumea protestant  va afla care sunt 
adev ratele inten ii ale Romei, dar din p cate va fi prea târziu ca s  mai 
scape din cursa pus . Roma recap t  subtil puterea. Doctrinele  Vatikanului
influen eaz  parlamentari, biserici i chiar inima oamenilor. Construiesc cl diri 
faimoase in al c ror camere ascunse vor persecuta pe cei care li se opun, a a
cum au f cut i în trecut. Pe ascuns i i m resc puterea pentru a putea s - i
impune doctrina, i la momentul potrivit s  loveasc  pe cei care li se opun. 
Tot ce i i doresc este suprema ie total i aceasta le este chiar acordat . In 
curând vom vedea i sim i ce inten ie are Vatikanul. Cine crede in DUMNEZEU, 
i vrea s -i p streze legile, i i va atrage ocar i urm rire asupra lui“ The Great 

Controversy, 581
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Minciuni

“Biserica catolic  prezint  oamenilor in zilele noastre o fa ad
intact , prin scuzele pe care i le cere pentru faptele crude comise 
in trecut. La exterior se expun fiind cre tini, dar caracterul lor 
r mâne neschimbat. Fiecare principiu care a avut valabilitate in 
trecut, acela i este valabil i ast zi. Decretele i doctrina date in 
evul mediu sunt inc sus inute.Nimeni s  nu se lase in elat! 
Papalitatea pentru care ast zi protestan ii au toat  stima, este acea i
ca i pe timpul reforma iilor când st pânea lumea, iar in acela i timp 
oamenii lui DUMNEZEU sub pericolul de-a i pierde via a auf 
def imat biserica catolic . Ea de ine acea i mândrie i impertinen
s  se ridice asupra imp r iilor, regilor i i s  se pretind  loc iitorul 
lui DUMNEZEU. Spiritul bisericii catolice este acela i prin care pe 
vremuri a r pit libertatea oamenilor i a omorât pe cei devota i lui 
DUMNEZEU” The Great Controversy, 571
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Minciuni

Intr-un mesaj c tre Papa Johannes Paul, 
biserica metodist i-a cerut iertare pentru 
anumite evenimente nepl cute, diferen e i
pentru lipsa de sensibilitate fa  de catolici 
pentru care metodi ti  erau responsabili.

Ac iunea a avut loc de curând la conferin a
general  a bisericilor National Catholic 
Register, 21. Mai 2000
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Oficiu sfânt

“Papa Johannes Paul al doilea readuce inquisi ia” von Kathleen R. 
Hayes Februar, 1991, NRI Trumpet, Seite 3.
Ideea cum c  un oficiu sfânt al inquisi iei ar putea exista, pe unii îi 
incânt i pe al ii îi îngroze te. De fapt acest organ nu a disp rut
niciodat . Numai numele a fost schimbat. Papa Johannes Paul II.a 
contribuit mult la dezvoltarea acestui organ. Se pare c  aranjamentele 
pe care Ratzinger le-a ordonat, au ca scop s  denun e comuni ti i
pastorii catolici care nu sunt conform cu doctrina bisericii catolice . Cu 
vedere la scopul urm rit de Johannes Paul al doilea, i anume sub 
mandatul lui DUMNEZEU, s  formeze un stat religios  care s  se 
supun  doctrinei catolice, ne d  prilej s  fim ingrijori i. Malachi Martin a 
ar tat in cartea sa “The Keys of this Blood”, c  Papa, nu va tolera alte 
organiza ii care nu sunt conform cu doctrina catolic , indiferent dac
aceastea sunt de stat sau sunt religioase. Lumea va vedea papalitatea 
ca pe un tiran care elibereaz  ordine împotriva celor pe care el îi 
consider  ca fiind heretici i  imorali. In afar  de aceasta papalitatea va 
elibera aceste verdicte, exact ca i predecesorii lui in numele lui 
CRISTOS, sau poate in numele Mariei.
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Oficiul sfânt

Biserica catolic  – Un pericol al secolului 21
Contrast: Masmedia a fascinat lumea prin informa iile detaliate date 
despre visita lui Johannes Paul 2, in Israel in Martie 2000.
Contrast: Vatikanul i Organisa ia Mondial  Lutheran au semnat in 
Okt.1999 un acord din care reise c  doctrinele celor dou  sunt 
acelea i (cu excep ia Synodelor din Wisconsin i Missouri) 
Contrast: La mijlocul lunii februarie 2000 pre edintele PLO – Yasser
Arafat sa intâlnit cu Papa Johannes Paul 2 la Vatikan, pentru a 
semna un contract cu privire la viitorul Jerusalimului, i din care reise 
c  Israelul este avertisat s  nu ia decizii unilaterale in privin a
acestuia.
Contrast: Universitatea Bob Jones este pe nedrept de c tre
senatorii McCain, Torricelli i Hollings precum i de Masmedia 
calomniat ,pentru c  ar fi avut tendinze anticatolice. 
Contrast: Casa Representan ilor al Cogresului American, a ales 
pentru prima dat  la 23 Martie 2000, un pastor catolic, ca 
representant religios al Congresului. 
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Oficiul sfânt

Contrast: Papa Johannes Paul a declarat anul 2000,” Anul Triumf tor” al 
catolicilor in care sa restabilit indulgen a. Acest capitol la f cut pe Luther 
s dezvolte cele 95 de teze in octombrie 1517. Repezentantul
papalita ii, Timothy Shugrue declar : “Eliberarea indulgen ei este un 
privilegiu spiritual pe care ni sa imp rt at iar prin acesta exist  o 
posibilitate ca meritele i faptele bune ale sfin ilor, fecioara Maria i
CRISTOS s  fie tranpuse asupra noastr .”
Deaceea: La intâlnirea in biserica Bible Presbyterian din Charlotte North
Carolina, la 25 Martie 2000, Organiza ia Presbiterian Sudatlantic ,
Bible Presbyterian Church, a declarat i a avertzat: “Biserica catolic ,
Babilon,Cea Mare, Mama tuturor viciilor pe tot globul (Apocalipsa 
17,5), este cel mai mare pericol pentru cei care sunt loiali Bibliei in 
al 21-lea secol. Biserica Catolic  a renun at de mult la principii ca: 
NUMAI BIBLIA, NUMAI IERTARE i NUMAI PRIN CREDIN  IN ISUS 
CRISTOS!” The Bible Presbyterian Church of Charlotte, North Carolina, 
25. Martie 2000
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•• ““PersecuPersecu ia,ia, intotdeaunaintotdeauna este o urmare a  este o urmare a 
favorizfavoriz rii unei singure religii de crii unei singure religii de c tretre
guvernamentguvernament..”” The Spirit of Prophecy, Bd. The Spirit of Prophecy, Bd. 
4, 2794, 279

•• FemeiaFemeia imbracatimbracat in purpur: Un in purpur: Un EpitaphEpitaph,,
un indiciu la un indiciu la ApocalipsaApocalipsa 1717::11--6.6.
WebsterWebster`s`s DictionaryDictionary 5th5th EditionEdition, 1947, 1947

Oficiul sfânt
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Loialitate

“Biserica catolic  cu toate ramurile ei r spândite pe 
intreaga lume este o organisa ie puternic . O organisa ie
sub conducrea papalit ii cu aspira ia de a i ap ra
propiile interese. Milioane de membri in toate rile
p mântului sunt îndemna i s  fie loiali papalit ii.
Indiferent de na ionalitate sau sistem politic, ei trebuie s
recunoasc  autoritatea bisericii mai presus de toate. 
Chiar dac  depun jur mânt de a fi devota i statului, 
loialitatea pentru Vatikan îi dezleag  de orice jur mânt
iar Interesul Vatikanului este pe primul loc.” The Great 
Controversy, 580

Din anul 1995, catolici de in mandatelor majoritatea 
la Curtea Suprem  din S.U.A.
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Loialitate

Un episciop romano-catolic a exercitat presiune asupra la 6 
membrii al Casei Supreme din S.U.A. i asupra unor inalte 
oficialit i ale guvernului.

La anuala “Slujb  Ro ie” in Catedrala St. Matthew din 
Washington, D C la 3 Octombrie, episcopul Raymond
Boland din Kansas City a declarat:Sper m c  la inceputul
secolului intre state din intreaga lume i biseric  s  se 
semneze o sintez  cu principii de baz  prin care se 
garanteaz  libertatea i  drepturile credincio ilior i al 
necredincio ilor ?”

Boland a continuat, “Sunt simboluri seculare mai protejate 
dacât simbolurile religioase?” Dup  care a ad ugat: “Prima
completare a constitu iei a fost eliberat  de congres 
pentru a proteja religia i nu ca protej de religie”
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Loialitate

Directorul executiv de la American United, Barry W. Lynn a 
criticat in declara ia sa: “Avoca ii sunt mai intâi ademeni i, ca apoi 
s  fie folosi i pentru inten iile bisericii cu privire la constitu ie”
declar  Lynn gazetei U.S.A. Today “Este o incercare ca 
judec toria s  fie influen at .”

“Slujba Ro ie” din Washington are loc in fiecare Duminic  inainte
de intâlnirea Cur ii Supreme in prima Luni din luna Octombrie.

Denumirea de “Slujb  Ro ie” se trage de la imbr c mintea de 
culoare ro ie tradi ional  pe care peo ii catolici,  o poart  când in
slujbele catolice. Church & State, November, 1999
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Loialitate

Judec toriile confirm  c colile religioase sunt finan ate din 
bugeturi care provin de la stat (impozit).

NEW YORK (US Newswire) Comitetul Judeu-American i-a
exprimat dezam girea despre decizia luat  de Curtea Suprem ,
prin care computere i mobiliar pentru colile religioase sunt 
achizi ionate cu bugeturi din finanzele statului (impozit).

WASHINGTON (BP) Reac iile cu privire la decizia Curtei 
Supreme Americane luat  in  ultima ei perioad  de legislatur ,
difer  de la: “O important  zi in istoria Inv z mântului american” 
pân  la “Un ciocan de lemn pentru zidul care desparte statul de 
biseric ”.


