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ddee JJeeffffeerreeyy PPiippppeennggeerr

11.. DDee ccee ss ffiimm pprreeooccuuppaa ii ddee pprrooffee iiiillee bbiibblliiccee??

„Încrede i-v  în Domnul, Dumnezeul vostru, 
i ve i fi înt ri i; încrede i-v  în proorocii Lui, 

i ve i izbuti” (2Cronici 20:20). 

Tr im în timpul sfâr itului. Marea nevoie a 
poporului Lui Dumnezeu de azi este o încredere 
neclintit  în Cuvântul Prorociei, c ci reînviorarea de 
care avem nevoie, vine prin profe ie.

„Cea mai mare i urgent  nevoie a noastr  este o 
reînviorare a adev ratei evlavii în mijlocul nostru. 
C utarea acestei reânvior ri ar trebui s  fie preocupa-
rea noastr  de c petenie” (Selected Messages, cartea I, 
p. 121). 

Pentru c  avem nevoie 
de reînviorare spiritual !

Sora White identific  înnoirea cu reânviorarea 
spiritual . Primul motiv pentru care trebuie s  c ut m
reânviorarea, este c  noi, practic suntem mor i din 
punct de vedere spiritual. Adesea în profe ie aceasta 
este starea poporului Lui Dumnezeu din vremea din 
urm .

„Rede teptarea înseamn  o reânnoire a vie ii
spirituale, o însufle ire a puterilor min ii i inimii, o 
înviere din moartea spiritual .” (Idem, p. 128). 

Cea mai mare piedic  pe care noi o punem în calea 
acestei reânvior ri este c  nu suntem dispu i s
recunoa tem aceast  stare a noastr . Oriunde tr im, 
g sim o sumedenie de motive pentru a evita acest 
subiect. Potrivit cu Ezechiel 37 poporul Lui Dumnezeu 
este o vale plin  cu oase uscate. Ca s  devin  armata 
puternic  din vremea sfâr itului ei, trebuie s  fie trezi i
la via  ca s  devin  oastea extraordinar  al vremurilor 
de urm !

Dac  citim în context, vom în elege, c  sora White 
în citatul urm tor vorbe te despre cartea lui Daniel i a 
Apocalipsei. Ellen White spune, cu referire la c r ile 
Daniel i Apocalipsa, pe care le trateaz  ca fiind p r i
ale aceluia i întreg, deci o singur  carte, deoarece ele 
merg mân -n mân i se completeaz  reciproc. 

Avem nevoie s  fim trezi i!

„Când vom în elege ca popor ce înseamn  aceast
carte pentru noi, vom vedea printre noi o mare 
reânviorare” (Testimonies to Ministers, p. 113). 

Nu e vorba aici de o memorizare a c r ilor
Daniel i Apocalipsa în vederea realiz rii acestei 
treziri. Ci este vorba de faptul c  Daniel i
Apocalipsa con in informa ii prin care Dumnezeu 
dore te s  produc  rede teptarea în rândurile 
noastre.

Aici avem de-a face cu informa ii pe care au 
început s  le în eleag  mileri ii la începuturile 
adventismului. În vremea aceea cre terea cuno tin-
ei a declan at o trezire, i, la fel, se va întâmpla la 

sfâr itul vremii, cre terea cuno tin ei va produce 
trezirea spiritual . Aici nu e vorba, pur i simplu de 
o în elegere intelectual  a con inutului acestor c r i, 
ci e vorba de informa ii prin care Dumnezeu vrea s
ne duc  la piciorul crucii ca s  ne lep d m de idolii 
no tri, ca Duhul Sfânt s  poat  locui în noi, s  ne 
poat  trezi, i s - i poat  duce la îndeplinire 
lucrarea Sa în noi ca s  putem merge acas .

Dumnezeu a a ezat o solie în c r ile lui Daniel 
i Apocalipsa, care ne conduce la o experien  total 

nou . „Când c r ile Daniel i Apocalipsa vor fi 
în elese mai bine, credincio ii vor avea o 
experien  religioas  total diferit ” (The Faith I 
Live By, p. 345.). 

Cum arat  experien a dumneavoastr
religioas ?

La aceasta ne îndeamn  Spiritul Profetic! 

„Oricare ar fi dezvoltarea lor intelectual ,
oamenii s  nu gândeasc  nici un moment c  nu este 
nevoie de o continu i profund  cercetare a 
Sfintelor Scripturi pentru o mai mare lumin . Ca 
popor, suntem chema i în mod personal s
cercet m profe iile” (M rturii, vol. 5. p. 708). 

To i cei prezen i aici suntem chema i s  fim 
studen i ai profe iei. Trebuie s  fim cunosc tori ai 
istoriei, principiilor, rolului i scopului profe iei.

Dar în general, cei mai mul i nu sunt familia-
riza i cu profe ia biblic . i chiar i aceia care sunt 
oarecum familiariza i cu ele, au dezvoltat idei cu 
adev rat stranii cu privire la profe ii. Dormit m! Ni 
se cere s  fim studen i ai profe iei, dar, regretabil, 
majoritatea nu suntem. Profe ia este mijlocul prin 
care Dumnezeu dore te s  ne trezeasc , numai c
noi nici m car nu ne str duim s-o în elegem. 
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„Caut  s  te înf i ezi înaintea Lui Dumnezeu ca 
un om încercat, ca un lucr tor care n-are de ce s -i fie 
ru ine, i care împarte drept Cuvântul adev rului”
(2Timotei 2:15). 

Pentru c  la aceasta ne îndeamn  Biblia! 

„ i avem cuvântul prorociei f cut i mai tare; la 
care bine face i c  lua i aminte, ca la o lumin  care 
str luce te într-un loc întunecos, pân  se va cr pa de 
ziu i va r s ri luceaf rul de diminea  în inimile 
voastre. Fiindc  mai întâi de toate, s ti i c  nici o 
prorocie din Scriptur  nu se tâlcuieste singur . C ci 
nici o prorocie n-a fost adus  prin voia omului; ci 
oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mâna i de Duhul 
Sfânt” (2Petru 1:19-21). „Nu, Domnul Dumnezeu nu 
face nimic f r  s - i descopere taina Sa slujitorilor S i
prooroci” (Amos 3:7). 

Când dorim s  în elegem esen a profe iei biblice, 
pentru aceasta Cuvântul Lui Dumnezeu este singura 
cale. Are greutate Cuvântul inspirat i nu cuvintele 
oamenilor. Analiza i fiecare înv tur  prin prisma 
Cuvântului Lui Dumnezeu, a Spiritului Profetic i în 
lumina evenimentelor. Sora White ne sf tuie te s
studiem evenimentele, apoi s  le asem n m cu 
profe iile f cute de Dumnezeu ca s tim unde ne 
afl m. i unde ne afl m? La sfâr itul timpului. 

În elegerea profe iilor – despicarea lor – îi deter-
min  pe oameni s  vesteasc  adev rul în jurul lor. 
Aceasta constituie la sfâr itul vremurilor baza sigil rii
poporului Lui Dumnezeu. 

Profe iile sunt descoperiri ale Lui Dumnezeu! 

„Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumneze-
ului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre i
ale copiilor no tri, pe vecie, ca s  împlinim toate 
cuvintele legii acesteia” (Deuteronom 29:29). 

„Cu cât accept m mai pe deplin lumina prezentat
de Duhul Sfânt prin slujitorii consacra i ai Lui Dumne-
zeu, cu atât mai adânci i sigure ca tronul ve nic, vor 
ap rea adev rurile profe iei din vechime. Vom primi 
asigurarea c  oamenii Lui Dumnezeu au vorbit mi ca i
de Duhul Sfânt. Oamenii în i i trebuie s  fie sub 
influen a Duhul Sfânt pentru a în elege înv turile 
Duhului, date prin profe i. Aceste solii au fost date nu 
pentru cei care au rostit profe iile, ci pentru noi care 
tr im în mijlocul scenelor împlinirii lor” (Selected 
Messages, cartea a II-a, p. 114). 

„Pastorii ar trebui s  prezinte cuvântul sigur al 
profe iei ca temelia credin ei Adventi tilor de Ziua a 
aptea” (Evangelism, p.196). 

„Cuvântul Lui Dumnezeu, a a cum îl citim, este 
temeiul credin ei noastre. Acest Cuvânt este cuvântul 
sigur al profe iei i cere credin  total  din partea 
tuturor acelora care pretind a-l crede. Cuvântul este 

plin de autoritate, con inând în sine dovada originii 
sale divine” (The Signs of the Times, 2 iunie, 
1898).

„Începând de la Moise, adev ratul Alfa al 
istoriei biblice, Hristos le prezenta din toate 
Scripturile lucrurile cu privire la Sine Însu i. Dac
mai întâi li S-ar fi descoperit, inima lor ar fi fost 
satisf cut . În plin tatea bucuriei lor, nu ar mai fi 
înfometat dup  nimic. Dar era nevoie ca ei s
în eleag  m rturia adus  în favoarea Lui de c tre
simbolurile i profe iile din Vechiul Testament. Pe 
acestea trebuia s  se întemeieze credin a lor. 
Hristos n-a s vâr it nici o minune pentru a-i 
convinge, ci primul lucru a fost s  le t lm ceasc
Scripturile. Ei priviser  la moartea Lui ca la 
nimicirea tuturor n dejdilor lor. Acum, El le ar ta
din profe i c  aceasta era dovada cea mai 
puternic  pentru credin a lor” (Hristos Lumina 
Lumii, p. 796 – or.). 

Pentru c  pionierii au f cut la fel! 

„Evenimentele istorice care demonstreaz
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” (Selected 
Messages, cartea a II-a, p. 98). 

Nu conceptele filozofice duc la împlinirea 
profe iei, ci evenimentele istorice. Aceasta a fost 
metoda prin care William Miller i ceilal i pionieri 
au ar tat împlinirea profe iei. Ei luau evenimentele 
istorice care se întâmplau i spuneau: „Iat , aici e 
profe ia, i aici e evenimentul istoric”. i oamenii 
le-au acordat aten ie.

Iat  o declara ie atr g toare din partea lui James 
White: „Profe ia este istorie în avans.” Nu putem 
delimita istoria de profe ii, fiindc  istoria dovede te
profe iile.

Perioada 1840-1844 – perioada pionierilor – a 
fost o istorie care se împlinea atunci, evenimente 
speciale care se întâmplau în acei ani, care erau 
evenimente istorice, dar totodat  aveau i valoare 
figurativ . Ele prefigurau lucrurile care vor avea loc 
la sfâr itul lumii. 

Profe ia a fost v zut  ca „o schi are figurat  a 
evenimentelor, desf urate pân  la încheierea 
istoriei acestui p mânt.” „Aceste lucruri li s-au 
întâmplat ca s  ne slujeasc  drept pilde, i au fost 
scrise pentru înv tura noastr , peste care au 
venit sfâr itul veacurilor” (1Corinteni 10:11). 

Cartea descoperirilor. „Toate c r ile Bibliei 
î i reg sesc încheierea în cartea Apocalipsei. Aici 
se afl  completarea c r ii lui Daniel. Una 
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constituie profe ia, cealalt  descoperirea. Cartea care 
a fost sigilat  nu este Apocalipsa, ci por iunea 
profetic  din cartea lui Daniel referitoare la zilele din 
urm ” (Faptele apostolilor, p. 585). 

Dac  ne ocup m cu profe iile biblice referitoare le 
vremea sfâr itului, cartea Bibliei, care arat  cel mai 
clar imaginea sfâr itului lumii este Cartea Apocalipsa. 
Nu o putem desp r i de cartea lui Daniel, dar 
Apocalipsa este cartea în care se întâlnesc m rturiile
tuturor c r ilor Scripturii. 

Îns  Ellen White declar i faptul c  cele dou
c r i, Daniel i Apocalipsa se completeaz  reciproc. De 
fapt ea spune c  Daniel i Apocalipsa se perfec ioneaz
reciproc. De aceea cele dou  trebuie s  fie studiate 
împreun .

Aceasta este un argument important când cineva 
prezint  ceva din cartea lui Daniel sau Apocalipsa: Se 
armonizeaz  cu celelalte declara ii profetice? Profe ii
trebuie s  fie de acord unii cu al ii.

„Fiecare dintre profe ii din vechime au vorbit mai 
pu in pentru timpul în care au tr it ei decât pentru cel 
în care tr im noi, a a c  profe ia lor este f cut i mai 
puternic  pentru noi. „Aceste lucruri li s-au întâmplat 
ca s  ne slujeasc  drept pilde, i au fost scrise pentru 
înv tura noastr , peste care au venit sfâr iturile
veacurilor” 1Cor 10:11. „Lor le-a fost descoperit c
nu pentru ei în i i, ci pentru voi spuneau ei aceste 
lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au 
propov duit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din 
cer i în care chiar îngerii doresc s  priveasc ”
1Petru 1:12. Biblia a acumulat i a strâns laolalt
comorile ei pentru aceast  ultim  genera ie. Toate 
evenimentele mari i întâmpl rile solemne ale istoriei 
Vechiului Testament au fost i sunt, repetându-se în 
biseric  în aceste vremuri din urm  ...” (Selected 
Messages, cartea III, p. 338-339). 

Cuvântul inspirat ne înva  c  m rturia Cuvântului 
Lui Dumnezeu se împline te în vremea din urm .
Datoria unui student al profe iei este s  ia pasajele 
profetice consemnate în Cuvântul Lui Dumnezeu i s
le aplice în mod corect la sfâr itul vremii. A  vrea s
accentuez: „în mod corect”. Nu putem s  le lu m i s
le „azvârlim” la sfâr itul lumii, f r  s  le aliniem 
corect ca s  vedem cum se armonizeaz  cu celelalte 
declara ii profetice. 

Profe ii trebuie s  fie de acord unii cu al ii. Nu va 
spune un profet ceva despre vremea sfâr itului, iar 
cel lalt ceva ce îl contrazice total. Numai c  nu este 
u or s  a ez m m rturiile la un loc, fiindc  sunt 
declara ii simbolice. 

„Ace ti b rba i ai Vechiului Testament au vorbit 
despre lucruri care s-au întâmplat în zilele lor, iar 
Daniel, Isaia i Ezechiel n-au vorbit doar despre 
lucruri care îi priveau pe ei ca adev r prezent, ci ei au 
privit în viitor i la lucrurile care au s  se întâmple în 

aceste zile din urm .” (Selected Messages, cartea a 
III-a, p. 419-420). 

Profe ii au vorbit despre zilele din urm .
„Marile indicatoare de drum ale adev rului, care 
ne arat  unde este locul nostru, trebuie p strate cu 
aten ie, a a încât s  nu fie doborâte i înlocuite cu 
teorii care ar aduce confuzie mai degrab  decât 
lumin  adev rat ” (Selected Messages, cartea a II-a, 
p. 101-102). 

Iar defini ia „indicatorului de drum” este: „un
semn care ghideaz  în c l torie”, sau „un semn de-
a lung de drum”. Evenimentele care au fost desco-
perite în istoria profetic  sunt indicatoare de-a lung 
de drum, i nu avem voie s  le d m la o parte. Nu 
ne este permis! Am fost avertiza i c  oamenii vor 
încerca s  mute indicatoarele, dar noi trebuie s  le 
cunoa tem i s tim s  argument m de ce este ne-
cesar  în elegerea lor în istorie, acolo unde ele apar. 

Deoarece înc  încerc m s  definim ce este 
profe ia, s  ne amintim ce spune Ellen White. 
Profe ia a fost v zut  ca „o schi are figurat  a 
evenimentelor, desf urate pân  la încheierea 
istoriei acestui p mânt”.

„Trebuie s  avem o asemenea cuno tin  a 
Scripturilor încât s  putem identifica liniile 
profe iei i s  în elegem preciz rile f cute de c tre
profe i, de c tre Hristos i de c tre apostoli, ca s
nu fim ignoran i, ci s  fim în stare s  vedem c  ziua 
se apropie.” (Review and Herald, 31 iulie, 1888). 

Principiu important: „În ea [cartea 
Apocalipsei] este ar tat  aceea i linie a profe iei
ca în Daniel. Dumnezeu a repetat unele profe ii,
ar tând astfel importan a care trebuie s  le fie 
acordat . Domnul nu repet  lucruri care nu au 
importan e mari.” (Selected Messages, cartea a II-
a, p. 114). 

Într-un fel solia celui de-al treilea înger arunc
lumin  asupra profe iei din vechime. 

„Profe ia s-a împlinit rând dup  rând. Cu cât 
st m mai fermi sub steagul soliei celui de-al treilea 
înger, cu atât mai clar vom în elege profe ia din 
Daniel. Cu cât accept m mai pe deplin lumina 
prezentat  de Duhul Sfânt prin slujitorii consacra i
ai Lui Dumnezeu, cu atât mai adânci i mai sigure, 
ca i tronul ve nic, vor ap rea adev rurile profe iei 
din vechime. Vom primi asigurarea c  oamenii Lui 
Dumnezeu au vorbit mi ca i de Duhul Sfânt. 
Oamenii în i i trebuie s  fie sub influen a Duhului 
Sfânt pentru a în elege glasul Duhului prin profe i.
Aceste solii nu se refer  la cel care a transmis 
descoperirea, ci la noi, cei care tr im în timpul 
împlinirii lor.” (Testimonies to Ministers, p. 50). 

„Proclamarea primei, a celei de-a doua i a 
celei de-a treia solii îngere ti a fost localizat  de 
Cuvântul Inspirat unde sunt ele în istorie. Nici o 
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iot  nu trebuie schimbat . Autoritatea omeneasc , la 
fel cum nu are dreptul de a înlocui Vechiul Testament 
cu Noul Testament, nu are nici dreptul de a schimba 
localizarea a acestor solii.” (Counsels to Writers and 
Editors, p. 26-27). 

„În istoria profetic , toate evenimentele trecute, 
despre care Dumnezeu declarase în mod explicit c  se 
vor împlini, s-au împlinit; iar toate cele care urmeaz ,
în ordine, vor avea loc.” (Selected Messages, cartea a 
II-a, p. 103-104). 

Pentru c  istoria se repet

„În istorie i profe ie Cuvântul Lui Dumnezeu 
descrie îndelungatul conflict dintre adev r i eroare. 
Acest conflict înc  se amplific . Lucrurile care s-au 
întâmplat se vor repeta.” (Selected Messages, cartea a 
II-a, p. 104). 

„Studia i Apocalipsa împreun  cu Daniel, pentru 
c  istoria se va repeta.” (Maranatha, p. 30). 

Profe ia i istoria se vor repeta. Acesta este ceva ce 
to i studen ii profe iei ar trebui s -l în eleag . i, de 
asemenea, trebuie s  în elegem, c  exist i moduri 
gre ite de a reaplica istoria i profe ia. Dar faptul c
exist  moduri gre ite de aplicare i oameni care se 
ocup  cu a a ceva, nu trebuie s  ne descurajeze în 
încercarea noastr  de a în elege corect modul cum ele 
se repet .

„Dumnezeu a repetat unele profe ii, ar tând astfel 
importan a care trebuie s  le fie acordat . Domnul nu 
repet  lucruri care nu au o mare importan .”
(Manuscript Releases, vol. 9, p. 7-8). 

Pentru c  ne afl m în pragul unor 
evenimente mari i solemne 

„Ne afl m în pragul unor evenimente mari i
solemne. Multe profe ii sunt pe punctul de a se împlini 
într-o succesiune rapid . Toate elementele puterii sunt 
pe punctul de a intra în ac iune. Istoria trecut  se va 
repeta ... Studia i Apocalipsa împreun  cu Daniel, 
pentru c  istoria se va repeta. Pe m sur  ce ne 
apropiem de încheierea istoriei p mântului, profe iile 
referitoare la zilele din urm  cer un studiu deosebit de 
atent din partea noastr . Ultima carte a Scripturilor 
Noului Testament este plin  de adev ruri pe care 
trebuie s  le în elegem. Satana a orbit min ile multor 
oameni, astfel încât ace tia au fost bucuro i s  invoce 
orice scuz  posibil , pentru a nu face din cartea 
Apocalipsei un obiect al studiului lor.” (Testimonies to 
Ministers, p. 50). 

„Biblia a acumulat i a strâns laolalt  comorile ei 
pentru aceast  ultim  genera ie. Toate evenimentele 
mari i întâmpl rile solemne ale istoriei Vechiului 
Testament au fost i sunt, repetându-se în biseric  în 
aceste vremuri din urm  ... Toate adev rurile 

acumulate ne sunt prezentate acolo cu putere, 
pentru ca noi s  beneficiem de înv turile lor.”
(Selected Messages, cartea a III-a, p. 339). 

„Dumnezeu m-a luminat cu privire la periodi-
cele noastre. Ce anume? El a spus c  trebuie s
vorbeasc  mor ii. Cum? Faptele lor îi vor urma. În 
lucrarea noastr  noi suntem datori s  repet m
cuvintele pionierilor, care cuno teau pre ul c ut rii
adev rului, o c utare ca dup  o comoar  ascuns ,
i care s-au trudit din greu pentru a pune bazele 

lucr rii noastre. Pas cu pas ei au înaintat sub 
influen a Duhului Sfânt. Unul câte unul ace ti
pionieri trec la odihn . Mi s-a spus: s  fie 
reproduse lucrurile care au fost scrise de ace ti
oameni în trecut. 

Adev rurile care constituie temelia credin ei
noastre trebuie s  fie men inute în aten ia oame-
nilor ... Trebuie acum s  în elegem clar care sunt 
stâlpii credin ei noastre - adev rurile care ne-au 
format ca popor, c l uzindu-ne pas cu pas. 

Ieremia 6:16. „A a vorbe te Domnul: „Sta i în 
drumuri, uita i-v , i întreba i care sunt c r rile
cele vechi, care este calea cea bun : umbla i pe ea, 
i ve i g si odihn  pentru sufletele voastre!” Dar ei 

r spund: „Nu vrem s  umbl m pe ele!”” Isaia 
58:12. „Ai t i vor zidi iar i pe d râm turile de 
mai înainte, vei ridica din nou temeliile str bune;
vei fi numit „Dreg tor de sp rturi”, „Cel ce drege 
drumurile, i face ara cu putin  de locuit”.” 
(Counsels to Writers and Editors, p. 28-29). 

Cei mai mul i, p rem s  avem o foarte slab
în elegere a lucrurilor pe care pionierii au reu it s
le în eleag  chiar de la începutul lucr rilor, a 
modului cum au ajuns ei la aceast  în elegere, cât 
de s n toas  a fost aceast  în elegere i ce studen i
extraordinari ai Bibliei au fost ei, ce gânditori extra-
ordinari au fost ei. Ei au fost aceia care au dezvoltat 
temelia despre care suntem avertiza i c  va fi 
supus  atacurilor pe m sur  ce înaint m spre sfâr it.

„Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au a ezat 
p rin ii t i.” (Proverbe 22:28). 

„Exist  o lucrare de o importan  sfânt  de 
f cut pentru pastori i popor. Ei trebuie s  studieze 
istoria cauzei i poporului Lui Dumnezeu. Ei nu 
trebuie s  uite modul cum Dumnezeu i-a tratat 
poporul S u în trecut. Ei trebuie s  reânvie i s
relateze din nou adev rurile care au ajuns s  par
de mic  însemn tate în ochii celor care nu cunosc 
din experien a personal  puterea i str lucirea care 
le înso eau atunci când au fost descoperite i
în elese întâia oar . Aceste adev ruri trebuie 
prezentate lumii în toat  prospe imea i puterea lor 
ini iale.” (Selected Messages, cartea a II-a, p. 149). 

Amin
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A i tiut, c  …
Pat Robertson a declarat deja în anul 1989, c  el nu crede în peretele desp r itor dintre biseric i stat? 
Coali ia cre tin  a fost fondat de el în 1989 cu singurul scop de a d râma acest perete desp r itor 

dintre biseric i stat. Asta este lurarea de c petenie a Coali iei cre tine.

Planul de cinci puncte ale coali iei cre tine:
1) Coali ia cre tin  vroia în primul punct din planul lor: ca în toate zonele electorale ale Statelor Unite 

s - i aib  candidatul partidei lor. i-au atins aceast int  între anii 1989 i 1994. 
2) Al doilea punct din planul lor a fost: ei au declarat c  la alegerile din anul 1995, ei vor ca prin 

persoanele alese de coali ia cre tin  s  aib  majoritatea vocilor din congresul American. În anul 1995 i-
au atins i aceast int .

Sti i care a fost urm toarea lor int ?
3) Urm toarea lor int  a fost s  aib  pre edintele lor în Casa Alb  care s  reprezinte ideile lor 

politice. Prin alegerea lui George William Bush în anul 1999 i-au atins i aceast int .
4) În al patrulea punct ei au vrut s  ob in  controlul asupra Cur ii Supreme a Statelor Unite. Aceast

int  au atins-o în anul 2005. 
Cu to ii sti i ... (dar nu e sigur, c  to i i crede i) dar to i tiu, c  George William Bush se afla într-o 

pozi ie care i-a dat posibilitatea ca i pre edinte american s  denumeasc  în data de 29.09.2005 pe 
judec torul catolic John G. Roberts ca pre edintele (Chief Justice – conduc torul) Cur ii Supreme. 
(http://www.usatoday.com/news/washington/2005-07-04-court-contenders_x.htm)

Deoarece judec toarea Sandra Day O’Connor i-a anun at retragerea pentru anul 2006 din curtea 
suprem  (ca. 6 luni timpul pentru demisie), pre edintele american George William Bush a mai avut 
posibilitatea s  numeasc  înc  un judec tor în curtea suprem . Dintr-o list  de 10 candida i el va alege un 
candidat. Cine va fi de data aceasta? Va alege el oare iar  un judec tor catolic? Sau se va decide de data 
aceasta pentru un protestant? 

Balan a s-a i dezechilibrat deja puternic în direc ia r ului, i în curând se va închide u a harului. 
Recuno ti Tu c  tr im în Timpul Sfâr itului? Am ajuns la Sfâr itul Timpului! 

(aceste informa ii sunt de la începutul anului 2006 …) 

i inta din punctul 4) au atins-o pe deplin. În Curtea Suprem  a Americii sunt 6 din 9 judec tori 
catolici, i prin aceasta ei au devenit majoritari. 

(aceast  informa ie este de la începutul anului 2011 …)

LEGEA DUMINICAL
5) Ca ultim int  coali ia cre tin i-a propus s  dea la o parte constitu ia statelor unite, zidul de 

desp r ire dintre stat i biseric .
Când vor atinge ei i aceast int ? Pân  când va ine DUMNEZEU mâna LUI ap r toare asupra 

americii i a lumii întregi? Pân  când va mai re ine EL vânturile? 
Legea duminical  na ional  din SUA va conduce la o lege duminical  global  … 

– ISUS vine – 
Aici începe VE NICIA pentru noi ... 

E ti i Tu acolo? Decidete înc  ast zi … 


