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Formula regelui de nord i a regelui de sud
Prezent rile anterioare au tratat în cea mai mare 

parte Daniel 11:40, înainte s  p im mai departe s
ne mai oprim pu in timp la versetul 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 care 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) 

De i întrebarea identific rii regelui de nord este 
mult mai larg cuprins  în profe ia biblic , decât cea a 
regelui de sud, în Daniel 11 se pune i întrebarea la 
identificarea regelui de sud. Daniel 11 începe cu 
timpul mezilor, a per ilor, apoi cu timpul grecilor. 
Trece foarte repede de greci, imperiul lui Alexandru 
cel Mare se împarte între cei 4 generali ai s i – cu 
asta suntem to i familiariza i. Dar înainte ca s  se 
întâmple asta, tim c  st pânirea lui Alexandru cel 
Mare se rupe în dou  p r i, iar cele dou  p r i – 
împ r ia de sud i de nord – constituie subiectele 
profe iei pân  la versetul 16. În versetul 16 subiectul 
profe iei este mai departe tot împ ratul de sud i de 
nord, dar pân  la versetul 16 se vorbe te despre 
Imperiul Grec. În versetul 16 apare în imagine roma 
p gân , i el devine personajul principal al profe iei 
pân  la versetul 31, când papalitatea devine subiectul 
profe iei i va r mâne pân  la sfâr itul capitolului. 

i pionierii au în eles c , în aceast  istorie, atunci 
când o putere domne te asupra Egiptului atunci acea 
putere este regele din sud, iar când o putere domne te
asupra Babilonului atunci acea putere este regele din 
nord.

Aceast  regul  de baz  poate fi g sit  în Daniel 
11: puterea care domne te Egiptul e regele de sud, 
puterea care domne te Babilonul e regele de nord.

În versetul 16 primul pas din partea romei p gâne
a fost cucerirea Asiriei. A adar, în versetul 16 roma 
p gân  devine regele de nord. Într-un în eles general, 
papalitatea devine regele de nord în versetul 31. Mai 
târziu ne vom ocupa mai mult cu istoria, potrivit 
c reia Babilonul i-a mutat scaunul domniei din ara 

inear la Babilon, la Pergamon i mai apoi la Roma. 

În orice caz, papalitatea este regele de nord începând 
de la versetul 31. 

Pentru analiza corect  a acestor versete, trebuie 
s  aplic m regula cunoscut  dup  care, înainte de 
cruce simbolurile se înterpreteaz  cuvânt cu cuvânt 
(literal), dup  cruce spiritual. Deoarece, atunci când 
vom ajunge la versetul 40, dup  cum am ar tat deja 
într-un studiu anterior, versetul 40 începe cu timpul 
sfâr itului care în contextul versetului este 1798. Prin 
urmare, este vorba de o istorie ce are loc dup  cruce, 
de aceea trebuie s  c ut m o aplica ie spiritual  a 
simbolurilor. Regele de nord este a a o putere care 
conduce Babilonul spiritual. 

C r ile Daniel i Apocalipsa sunt o singur  carte, 
ele apar in una de cealalt i se completeaz , se 
des vâr esc reciproc. Acestea sunt toate afirma ii pe 
care sora White le folose te pentru c r ile Daniel i
Apocalipsa.

În Apocalipsa 17, vedem o putere care st pâne te
Babilonul spiritual, care în anul 1798 este 
catolicismul, biserica roman . Deci în versetul 40, în 
perioada anului 1798, regele de nord este puterea care 
controleaz  Babilonul spiritual. Papalitatea, regele de 
nord, este în conformitate cu toate versetele 
precedente, începând de la versetul 31, i respect i
regula, care este stabilit  în Daniel 11 despre 
identitatea regelui de nord i a regelui de sud. Regele 
de la sud este puterea care st pâne te Egiptul, i dup
cruce Apocalipsa 11:8 vorbe te despre dou  atribute 
ale Fran ei din vremea revolu iei franceze: Sodoma i
Egiptul (Egiptul spiritual). Puterea care domin
Egiptul spiritual în anii de dup  1798 – care este de 
altfel perioada capitolului 11 – este Fran a ateist .

A adar versetul 40 ne spune c , „La vremea 
sfâr itului, împ ratul de la miaz zi se va împunge cu 
el”. Se va împunge cu el înseamn  a face r zboi cu 
el.

În 1798 Fran a ateist  a început un r zboi 
împotriva papalit ii, cu acea putere care st pânea
Babilonul. Cu siguran  ea reprezint  punctul central 
al profe iei biblice din vremea sfâr itului, iar în 1798 
prime te o ran  de moarte de la Fran a ateist .
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Începutul i sfâr itul
În profe ia biblic  exist  puteri care apar într-o 

lumin  dubl . Observ m c , una din caracteristicile 
Babilonului ( i a Romei) este c , o putere o a eaz  pe 
tron i aceea i putere o d  jos de pe tron. 

Puterea care a a ezat papalitatea pe tronul 
p mântului a fost roma p gân , dar prima putere 
european  care face lucrarea romei p gâne, de a 
ridica papalitatea pe tronul p mântului, a fost Fran a, 
fiul cel mai mare al bisericii, întâiul n scut al bisericii 
catolice. În 496 d.Hr. Clovis este primul dintre cei 7 
regi europeni, care s-a plecat înaintea Romei. El a 
fost urmat de ceilal i regi europeni, pân  în anul 508 
d.Hr. Fran a a ridicat papalitatea pe tron, i în 1798 
d.Hr. Fran a este cea care o d  jos de pe tron – Daniel 
11:40. 

În profe ia biblic  Fran a este o astfel de putere, 
care apare într-un în eles dublu. Din ce const  acest 
în eles dublu? El este simbolizat de Egipt i Sodoma. 
El a a ezat papalitatea pe tronul p mântului i el a 
r sturnat tronul papalit ii.

La sfâr itul timpului apare în profe ia biblic  cu 
siguran  o putere dual . A eaz  papalitatea pe tronul 
p mântului, i tot aceast  putere dual  va r sturna
tronul papalit ii, iar aceast  putere dual  este Statele 
Unite ale Americii. Aceast  putere are dou  coarne ... 
este o putere schimb toare, dar apare într-o form
dubl : republicanismul i protestantismul, puterea 
militar i puterea economic .

Cum a ajuns Babilonul la putere? Cine a ridicat 
Babilonul la putere? Cine a pus primul Babilon, 
Babilonul lui Nebucadne ar pe tronul p mântului? În 
sens profetic putem vedea c , Babilonul i Roma 
întotdeauna au fost puse pe tron de o putere dubl .
Israelul este împ r ia care a precedat Babilonul, i
Israel este o putere dubl : pe de-o parte cele 10 
semin ii ale lui Israel, iar pe alt  parte Iuda i
Benjamin, regatul de nord i regatul de sud. În 
profe ia Biblic  Israel este dual. 

Dar cum a a ezat Israel Babilonul pe tronul 
p mântului? A fost un rege care era aproape de 
moarte, dar Dumnezeu i-a prelungit via a: Ezechia. 
Ca un semn de confirmare c  Dumnezeu îi va 
prelungi via a, umbra soarelui s-a mi cat înapoi. Ca 
urmare a acestui miracol au venit la el din Babilon, i
în loc s  le prezinte pe Dumnezeu ce a f cut Ezechia? 
Le-a ar tat toate lucrurile frumoase i bog iile lui 
Israel, iar aceasta a fost evenimentul declan ator 
pentru Babilon de a p i pe tronul p mântului.

Israel a fost o putere dubl  în profe ia biblic . Ce 
a doborât Babilonul? Domnia mezilor i per ilor. 
Întotdeauna este o putere dubl  care pune Babilonul 
pe tron, i este tot o putere dubl  cea care îl 
detroneaz .

Fran a simbolizeaz  Statele Unite ale Americii. 
Rolul fran ei i a romei p gâne este o paralel  la rolul 
Statelor Unite, din timpul sfâr itului.

A. „La vremea sfâr itului [în 1798], împ ratul
de la miaz zi [Fran a ateist ] se va împunge cu el 
[cu împ ratul de la nord, papalitatea].” 

B. „ i împ ratul de la miaz noapte [papalitatea] 
se va n pusti ca o furtun  peste el, ...” (Dan. 11:40) 

Într-un studiu anterior am citit un citat din care 
reiese c , una din atributele papalit ii este c , ea nu 
se schimb  niciodat . Roma nu se schimb  niciodat .

i una din atributele papalit ii este c , niciodat  nu 
a avut propria ei for  militar , ci întotdeauna 
puteri exterioare au ajutat-o la putere. Despre aceasta 
relateaz  Apocalipsei 13:2, când balaurul î i d
puterea sa papalit i. Toate acestea se vor repeta la 
sfâr itul timpului. 

Dar în versetul 40, unde tim deja c  regele de 
nord este papalitatea, citim c  el vine cu care i
c l re i, i dac  lu m o concordan  afl m c  aceast
expresie care i c l re i înseamn  for  militar .
Chiar acolo ne spune c  este vorba de o alian ,
deoarece papalitatea nu a avut niciodat  propria ei 
for  militar .

Folose te i corabii, iar din concordan
observ m c  aceasta înseamn  putere economic .
Aceast  alian  une te dou  lucruri: putere militar i
puterea economic . i când „se va n pusti ca o 
furtun  peste el”, în elesul verbului ebraic folosit 
pentru – „se va n pusti” – este imens, vine cu un 
avânt cople itor, i cu o putere crescând . Cuvântul 
ebraic vorbe te despre ascensiune, i una din 
atributele papalit ii este c , ea cre te în putere. Vine 
cu o a a putere împotriv  lui, îl m tur  cu a a o for
mare c , toate acestea ne aduc aminte de înl turarea
Uniunii Sovietice. To i erau uimi i de c derea brusc
a Uniunii Sovietice – a regelui de sud modern. 

De altfel dac  analiz m în Daniel 11 identitatea 
regelui de sud i a regelui de nord, a a dup  cum 
istoria p trunde acest capitol, recunoa tem c , când o 
nou  putere cucere te Egiptul, acea putere devine 
regele de sud. În istorie, dac  o alt  putere a cucerit-
o, atunci aceea a devenit regele de sud. Similar este 
situa ia i cu regele de nord. Pe m sur  ce istoria 
progresa, puterea care a st pânit zona geografic  a 
Egiptului, a fost regele de sud, puterea care a st pânit
zona geografic  a Babilonului era regele de nord. Pe 
baza acestei reguli, la începutul versetului 40 regele 
de sud este Fran a ateist , iar la sf r itul versetului 40 
regele de sud este Uniunea Sovietic . Suntem 
consecven i in istoria lui Daniel 11, în leg tur  cu 
cine este regele de sud i regele de nord, deoarece pe 
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parcursul istoriei aceasta se schimb  pe baza 
constat rilor istorice din primele 39 de versete. 

Iar versetul spune c , atunci când papalitatea în 
cele din urm  va m tura regele ateismului, Uniunea 
Sovietic , atunci „va înainta asupra rilor lui”.
Acest cuvânt „ rilor lui” înseamn  toate rile care 
au fost o parte a Uniunii Sovietice. „Se va rev rsa ca 
un râu i le va îneca” – dac  ne uit m în limba 
ebraic  la defini ia cuvintelor „rev rsa” i „îneca”,
acestea se refer  la sp larea, acoperirea cu ap , ca la 
un potop. 

Inunda ia este în profe ia biblic  caracteristica 
papalit ii, a Babilonului, a Asiriei i a Satanei: 
atunci când într , inund  ca un râu. 

Dovezile înregistr rilor istorice
Cum dovedim c  o profe ie biblic  s-a împlinit, 

dac  nu prin evenimentele istorice? 
Trebuie s  remarc m c , atunci când aceast

istorie s-a împlinit în anii 1989, acei autori seculari, 
care au înregistrat aceast  istorie, din nou i din nou 
au descris c derea Uniunii Sovietice, folosind câte un 
cuvânt din versetul 40 i le-au publicat în ziare i
reviste.

„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. Ultimele
evenimente dezv luite cu claritate ale istoriei acestui 
p mânt sunt legate de lucrarea omului nelegiuirii.”
(M rturii Selectate, vol. 2, p. 102) 

Dovada profe iilor sunt evenimentele istorice. 
Iat  câteva articole – acestea sunt pasaje mici, care se 
ocup  cu c derea Uniunii Sovietice. În 1989 Revista 
Time a scris urm toarele:

„Când Heinrich al IV-lea, cezarul Sfântului 
Imperiu Roman, s-a decis s - i cear  iertare de la 
papa Grigore al VII-lea în anul 1077, a a teptat timp 
de trei zile descul  în z pad , în fa a reziden ei papei 
în Canossa (Italia). De i concordatul lui Gorbaciov 
cu biserica nu a fost atât de anevoios, în felul lui, nu 
a fost cu nimic mai nesemnificativ.” (Time, 11. 
decembrie 1989 – „Plec ciunea lui Gorbi 
[Gorbaciov] în fa a legiunilor romane“ – Titlul din 
U.S. News & World Report)

„În 1935 Iosif Stalin, conduc torul omnipotent al 
Uniunii Sovietice, a primit un sfat nesolicitat: F  un 
pas împ ciuitor înspre Vatican, i s-a spus. A mers 
prea departe. Catolicii din ara lui puteau declan a o 
contrarevolu ie. Musta a groas  a lui Stalin, i-a 
amplificat rânjetul. – „Papa? Ei bine, câte divizii 
militare are el?” R spunsul dat atunci: nu are nici 
una. R spunsul actual: nu are nevoie de nici una.
Citadelele comunismului se pr bu esc în ir.” (Life,

decembrie 1989, „Plec ciunea lui Gorbi 
[Gorbaciov] în fa a legiunilor romane“ – Proscri ii)

„Nu cu mult timp in urm , batalionul marxist 
p rea s  fie mai puternic decât „cavalerii crucii”. La 
revolu ia bol evic  din 1917 Lenin a promis 
toleran  religioas , dar a pornit teroarea. „Rusia a 
devenit ro ie de sângele martirilor”, spunea preotul 
ortodox al rusiei Gleb Yakunin, cel mai curajos 
ap r tor al libert ii religioase. În primii 5 ani ai 
puterii bol evice, 28 de episcopi i 1200 de preo i au 
fost t ia i de secera ro ie. Stalin a intensificat nespus 
domnia lui de teroare, i la sfâr itul conducerii lui 
Hru ciov, num rul clerului lichidat era estimat la 
50.000. Dup  al II-lea R zboi Mondial, o persecu ie
crud , dar în general mai pu in sângeroase, s-a 
r spândit în Ucraina i pe teritoriul noului bloc 
Sovietic, care a afectat atât milioane de Romano-
catolici, cât i protestan i i ortodoc i.” (Time, 4 
decembrie 1989) 

De ce este anul 1917 semnificativ? Pentru c  în 
versetul 40, acesta este data na terii regelui de sud 
modern. Miracolul de la Fatima a avut loc tot în 
1917. Între regele de sud i cel de nord a devastat un 
r zboi real, cu v rsare de sânge – asta o spun istoricii. 

„Întâlnirea din vineri a pre edintelui sovietic cu 
papa Ioan Paul II este cea mai recent  dezvoltare a 
revolu iei în lumea comunist , pe care papa a ajutat-
o s  se aprind , iar Gorbaciov i-a permis s  se 
întâmple.” (U.S.A Today, 1989, istorie de 
frontispiciu)

Într-un sens profetic, una din caracteristicile 
regelui de sud este revolu ia. Regele de sud – Fran a, 
s-a n scut în revolu ia francez . Regele de sud 
modern, Uniunea Sovietic , s-a n scut în revolu ia
bol evic . i când Rusia a început s - i r spândeasc
doctrina comunist  în lume, ce metod  a folosit în 
special pentru aceasta? Infiltra rile, forma o 
opozi ie, apoi provoca o revolu ie.

„În întâlniri private cu efii statelor, consf tuiri 
în spatele u ilor închise cu grupuri disidente, i cu 
propaganda persistent  pentru cruciada sa împotriva 
tiraniei, el [papa Ioan Paul II] a ajutat la realizarea 
celei mai mari schimb ri politice de la revolu ia
ruseasc .” (Life, decembrie 1989) 

Istoricii vorbesc despre acest conflict din versetul 
40.

Se va rev rsa ca un râu (invada) 
„Învazia pentru libertate pornit  în Europa de 

Est înseamn  o victorie dulce pentru Ioan Paul II.”
(Life, decembrie 1989) 

„„Turneul lui [papa Ioan Paul II] triumf tor
prin Polonia în 1979 – raporteaz  episcopul polonez 
– au schimbat mentalitatea fricii, frica de poli ie i
tancuri, pierderii locului de munc , insuccesul 
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promov rii, de a fi dat afar  din coal i frica de la 
insuccesul ob inerii pa aportul. Oamenii au înv at
c , dac  înceteaz  s  se mai team  de sistem, 
sistemul devine neputincios.” A a s-a n scut
„Solidaritatea”1, cu sprijinul Bisericii i condus  de 
prieteni ai papei ca Lech Walesa i Tadeusz 
Mazowiecki, care ulterior au devenit primii pim-
mini trii cre tini din blocul sovietic.” (Time, 4 
decembrie 1989) 

Un r zboi serios a avut loc între regele de sud i
de nord, iar la pr bu irea Uniunii Sovietice m rturia 
presei seculare î i inspira cuvintele din profe ia
biblic  a versetului 40, i descriu o poveste identic
cu cea a c rei împlinire este sugerat  în versetul 40. 
„TRIUMFUL LUI IOAN PAUL II – rev rsarea 
libert ii, care a invadat Europa de Est, este 
r spunsul la cele mai fervente rug ciuni ale lui.”
(Life, 4 decembrie 1989) 

Valul de libertate
„Când Tadeusz Mazowiecke a fost numit în 

august 1989, dup  45 de ani, primul prim ministru 
necomunist în polonia, el a fost întrebat dac  este 
socialist. „Eu sunt catolic”, a r spuns el succint.”
(US News and World Report, 21 mai 1990) 

„Anul trecut, doi episcopi principali din Lituania 
s-au întors în fruntea diocezelor, dup  ce au petrecut 
53 de ani în exil intern i catedrala din Vilnius, care 
anterior a fost folosit  ca muzeu de art , o utilizeaz
din nou cu scopul închin rii. În acest an, Republica 
Belarus i-a primit primul ei episcop dup  63 de ani. 
Toate acestea au f cut posibile Arhiepiscopului 
Angelo Sodano, care este responsabil pentru rela iile
externe ale Vaticanului, s  fac  preg tirile pentru 
vizita istoric  a lui Gorbaciov la Sfântul Scaun. 
Aceste concesii f cute catolicismului, reprezint  doar 
o parte din liberalismul religios a lui Gorbaciov.”
(Time, 4. decembrie 1989) 

„Se a teapt , ca prin reânviorarea libert ii 
religioase, s  înceteze ilegalitatea a celor 5 milioane 
de membrii ai Bisericii Catolice din Ucraina, care 
din 1946 au practicat în secret religia lor, când 
Stalin a poruncit încorporarea lor în Biserica 
Ortodox  Rus . Legalizarea Bisericii Ucrainene a 
fost obiectivul principal a papei. Func ionarii din 
Uniunea Sovietic  spun c , vor elibera drumul 
pentru legalizare prin faptul c , le permit catolicilor 
ucraineni s  se înregistreze, a a cum le este cerut s
fac i celorlalte grup ri religioase, dup  noua lege 
sovietic .” (US News and World Report, 11 
decembrie 1989) 

1 Solidarno  – în limba polonez

Furtun : se va rev rsa ca un râu 
Revista Newsweek din 25 decembrie 1989, sub 

titlul „Zilele furtunii” analizeaz  punct cu punct 
evenimentele interne care au contribuit la c derea
Uniunii Sovietice. Ofer  multe informa ii cititorului 
curios.

„Zilele furtunii” Titlul în Newsweek, 25 
decembrie 1989. 

„Dintre toate evenimentele care au zguduit 
blocul sovietic în 1989, nici unul nu are o 
însemn tate istoric  mai mare – sau este atât de 
incredibil – ca întâlnirea politicoas , ce va avea loc 
s pt mâna urm toare în ora ul Vatican. Acolo, în 
sala spa ioas  a bibliotecii secolului al XVI-lea din 
Palatul Apostolic, arul ateismului mondial, Mihail 
Gorbaciov se va întâlni cu vicarul Lui Hristos, papa 
Ioan Paul II. Momentul va fi tensionat, nu doar 
pentru c  Ioan Paul a ajutat în ara lui natal
Polonia s  se aprind  flac ra dorin ei de libertate, 
care a m turat ca un incendiu peste toat  Europa de 
Est. Mai mult, întâlnirea acestor doi b rba i
simbolizeaz  sfâr itul celui mai dramatic r zboi
spiritual din secolul al XX-lea ... acelui conflict, în 
care puterea aparent irezistibil  a communismului s-
a luptat cu inta neclintit  a cre tinismului.” (Time, 4 
decembrie 1989)

Sunt adventi ti de ziua a aptea, care nu vor s
recunoasc  c , versetul 40 vorbe te despre un r zboi
spiritual, dar din perspectiva istoriei a devastat un 
r zboi spiritual. 

„De i politica liberal  a lui Gorbaciov a fost 
cauza imediat  a reac iei în lan  a libert ii, care a 
m turat de-a lungul întregii Europe de Est în 
ultimele câteva luni, pe termen lung cel mai mare 
merit îl are Ioan Paul II.” (Time, 4 decembrie 1989) 

M turare imens
„SFÂNTA ALIAN ”, Time, 24. februarie 

1992, frontispiciu. 
„Numai pre edintele Ronald Reagan i papa 

Ioan Paul II-lea au fost prezen i, în ziua de luni 7 
iunie 1982, în biblioteca Vaticanului. Aceasta a fost 
prima lor întâlnire, i conversa ia lor a durat 50 de 
minute ... Cu ocazia acestei întâlniri, Reagan i papa 
au convenit s  lanseze o campanie clandestin
pentru a gr bi destr marea imperiului comunist. 

Richard Allen, prim consilierul securit ii 
na ionale a lui Reagan, a f cut urm toarea
declara ie: „Aceasta a fost una dintre cele mai mari 
alian e secrete ale tuturor timpurilor ...” „Reagan a 
venit cu un punct de vedere simplu, dar solid”, 
spunea amiralul Bobby Inman, fostul director 
adjunct al CIA. „Punct esen ial a însemnat faptul c ,
a v zut pr bu irea comunismului apropiindu-se, i i-
a favorizat viguros c derea.” În prima jum tate a 
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anului 1982, a fost dezvoltat un plan strategic de 
cinci puncte, cu inta s  duc  la pr bu irea
economiei sovietice: 

(1) Înt rirea ap r rii Statelor Unite ale 
Americii – ce era deja în curs de desf urare – cu 
scopul ca s  devin  mult prea costisitoare pentru 
sovietici, rivalizarea militar  cu Statele Unite. 
Strategia de Ap rare ini iat  de Reagan, a a numitul 
R zboi al Stelelor (SDI – Star Wars), însemna esen a
strategiei.

(2) Opera iuni secrete, cu scopul de a încuraja 
mi c rile de reform  în Ungaria, Cehoslovacia i
Polonia. 

(3) Sprijin financiar pentru statele membre din 
pactul de la Var ovia, cu condi ia s  protejeze 
drepturile omului i s  implementeze reforme în via a
politic i liberalizarea pie elor.

(4) Izolarea economic  a Uniunii Sovietice, i
re inerea tehnologiei occidentale i japoneze de la 
Moscova. Conducerea sa concentrat ca s  refuze, 
ceea ce ar fi însemnat Uniunii Sovietice, sursa cea 
mai mare de valut  în secolul al XXI-lea: venit 
realizat printr-o re ea de conducte transcontinentale, 
care s  alimenteze Europa apusean  cu gaze 
naturale.

(5) Cre terea propagandei prin Radio Europa 
Liber , Vocea Americii i Radio Libertatea, 
folosindu-le din ce în ce mai mult pentru a trimite 
mesajul libert ii al guvernului american la 
popoarele din Europa de r s rit. Asemenea tuturor 
liderilor mari i noroco i, papa i pre edintele au 
folosit for ele istoriei pentru scopurile proprii.”
(Time, 4 februarie 1992, p. 29-30)

Cu o alt  ocazie însu i Ronald Reagan a explicat, 
de ce dorea el toate acestea: de ce credea el c
Uniunea Sovietic  este puterea rea. Era convins c
Uniunea Sovietic  este puterea rea, este Antihristul 
profe iei biblice. Exist  un citat în Spiritul profetic, în 
care sora White spune c , to i aceia care dezvolt  o 
imagine confuz  despre identitatea lui Antihrist, vor 
sfâr i de partea Antihristului. i iat  un pre edinte
american, care declar  a fi protestant i era confuz în 
ce prive te identitatea Antihristului ... Unde sfâr ise? 
A încheiat o alian  secret  (o Alian  Sfânt ) cu 
Antihristul profe iei biblice! 

Opera iunile militare ascunse includeau printre 
altele, i transferul de fonduri financiare prin 
contraband , pentru a sus ine mi carea muncitoreasc
„Solidaritatea”. Câ i bani? 50 milioane de dolari în 
numerar. V  pute i imagina cât valorau cei 50 de 
milioane de dolari în Polonia prin anii 1980? 50 
milioane de dolari sunt i ast zi înc  o mul ime de 
bani, dar în Polonia, prin anii 1980 însemna enorm de 
mult. 

„Car i c l re i i cu multe cor bii ...”
„În 1981 blocul comunist a avut parte de un oc

nou. Un nou pre edinte american, Ronald Reagan, a 
început s - i împlineasc  promisiunea, sfidând 
Uniunea Sovietic  în loc s  se împ ca cu ei. În 
urm torii ani, a accelerat ritmul de înarmare i a 
anun at Ini iativa Strategic  de Ap rare (SDI2),
solicitând construirea unui sistem de baze spa iale, 
care s  ofere protec ie în cazul unor atacuri cu 
rachete. I-a sus inut pe rebelii anticomuni ti din 
Nicaragua, Angola, Cambodgia i Afganistan. A 
eliberat cu trupe americane insula Grenada de sub 
tirania comunist . Încrederea în sine a sovieticilor a 
fost zguduit  ... 

Europa de vest a exercitat i ea presiune asupra 
sovieticilor. NATO-ul s-a modernizat razant în 
domeniul militar. Aleg torii germani au dispre uit
cântecele sovietice de „pace”, i au ales un guvern, 
care a votat instalarea noilor rachete cu raz  medie 
de ac iune ... Sub presiunea militar  a Americii i a 
alia ilor occidentali, Uniunea Sovietic  a fost for at
s  se retrag .” (Reader’s Digest, martie 1990) 

Vapoare – factori economici
„Gorbaciov a fost con tient de faptul c ,

supravie uirea economic i politic  depinde de 
bun voin a popoarelor sovietice, în mijlocul c rora
cre tinii întodeauna au fost mai numero i decât 
comuni tii. Mai mult, Gorbaciov avea nevoie i de 
cooperarea vestului, remarc  p rintele Marc, un 
preot ortodox reformator din Moscova, care 
considera programul lui Gorbaciov din Uniunea 
Sovietic  „o urmare a necesit ii politicii externe”.” 
(Time, 4 decembrie 1989) 

„În anii 80 economia comunist , care s-a 
dovedit a fi întotdeauna ineficient , s-a pr bu it.
Anterior sufereau din cauza lipsei produselor de lux 
i de consum. Acuma lipsa produselor de baz

agrava i mai i situa ia. Când în 1989 minerii 
sovietici au început greva, cerin ele lor includeau 
s pun, hârtie igienic i zah r.” (Reader’s Digest, 
martie 1990) 

Uniunea Sovietic i-a pus speran a, în acel timp, 
în montarea unei conducte peste mun ii Ural, ca s
furnizeze gaze naturale pentru valut . ti i din ce bani 
construiau ei acest sistem de conducte? Cu bani 
americani! Americanii i-au împrumutat acei bani, dar 
când Reagan a devenit pre edinte, el a spus: „Nu v
d m mai mul i bani”. Astfel planul cu conducta a 
fost oprit la jum tatea drumului, i aceast
posibilitate de a câ tiga bani a fost i ea oprit .
Reagan a strâns strânsoarea din punct de vedere 
economic i militar, i nu la întâmplare, a f cut-o 

2 Strategic Defense Initiative 
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bine chibzuit, conform planului stabilit cu papa de la 
Roma, antihristul profe iei biblice. 

„Pentru Gorbaciov, agita ia Statelor Baltice a 
zguduit nu doar un col  mic al Imperiului construit de 
Lenin i Stalin, ci i îns i funda ia imperiului. 
Problema na ionalit ii este pentru multe poten ialul 
disocierii, începând cu f râmi area economiei, pân
la ciocnirile etnice violente, i aceasta arat  c
pr bu irea impresionant  a Imperiului Sovietic nu se 
va opri la grani a sovietic . Pe m sur  ce situa ia 
economic  se deterioreaz i lipsurile cresc, 
împreun  cu el cre te deziluzia în comunism i în 
Gorbaciov îns i, i na iunile vr jma e, etnii i
grup ri de interes vor concura din ce în ce mai aprig 
pentru puterea politic i pentru p r i a economiei 
sovietice. Corup ia i criminalitatea prolifereaz ,
minerii i muncitorii feroviari amenin  cu sistarea 
combustibilului pe timpul iernii grele; Azerbaidjan a 
ridicat inele la grani a unei enclave armeniene; 

ranii au stocat produsele agricole, iar rafturile 
ora elor au r mas goale.” (US News and World 
Report, 15 ianuarie 1990) 

„Cu ajutorul papei s-a format „Solidaritatea” 
(mi carea muncitoreasc  din polonia). Papa Ioan 
Paul II a trimis mesaj Moscovei c , dac  for ele 
sovietice zdrobesc „Solidaritatea”, va merge el 
însu i în Polonia, s  stea al turi de popor. Aceasta a 
alarmat atât de mult sovieticii încât ei au complotat 
pentru uciderea papei ... Papa i-a avertizat pe 
conduc torii Solidarit ii, în special pe prietenul s u
Lech Walesa, ca s  înainteze mai încet. i a a au 
f cut. În 1988 generalul Wojciech Jaruzelszki, 
conduc torul comunist polonez, a venit la ei cu o 
propunere. Solidaritatea a st ruit pentru alegeri 
libere, ceea ce i-a adus 80% din voturi. Când 
guvernul comunist a c zut, efectul asupra Europei 
r s ritene a fost electrocutant.” (Reader’s Digest, 
martie 1990) 

Întrucât ei au recunoscut cine era el, s-au speriat 
de el ... În realitate, acesta a fost motivul pentru care 
au angajat un asasin s -l omoare. Numai c  asasinul a 
ratat. Nu l-a omorât, ci la r nit doar grav. 

„În mai 1981, în prezen a unei mari audien e din 
Pia a Sfântul Petru, papa Ioan Paul II a fost 
împu cat i grav r nit de Mehmet Ali Agea. Dup
teoria imediat , asasinul a fost trimis de 
conspiratorii blocului estic din Bulgaria, sponsoriza i
de poli ia secret  sovietic . Scopul lor era: s -l
aduc  la t cere pe omul care putea zgudui bazele 
comunismului interna ional.” (Life, decembrie 
1989)

Mai devreme s-au confruntat deja cu el, i tiau 
c  acest om este cel care le poate cauza probleme. 
Când în cele din urm  Uniunea Sovietic  s-a pr bu it,
iar înregistr rile au început s  ias  la lumin , este 
înregistrat în istorie, c  ei într-adev r au pl tit un 
asasin.

„În Polonia, mi carea de eliberare s-a n scut cu 
aproape trei decenii în urm , când episcopul
Cracoviei a cerut aprobarea pentru construirea unei 
noi biserici. Când autorit ile comuniste au respins 
cererea sa, episcopul a ridicat o cruce uria i a 
început s in  slujbe sub cerul liber. Comuni tii îns
au doborât-o. Membrii bisericii îns  au ridicat din 
nou i din nou o cruce nou , pân  când, în cele din 
urm  comuni tii au renun at.” (Jubilee, aprilie 1990) 

Acel punct al istoriei a fost scânteia, care a pornit 
declinul Uniunii Sovietice i cine a fost atunci 
episcopul Cracoviei? Papa de mai târziu Ioan Paul II! 

„VIA A AMÂNDURORA DEPINDEA DE UN 
FIR DE P R ... Cu ocazia primei lor întâlniri 
Reagan i papa Ioan Paul II., au discutat despre ceva 
ce aveau comun în via a lor: amândoi au supravie uit
câte o încercare de asasinat. Între cele dou  atentate 
din 1981 au trecut doar 6 s pt mâni, i amândoi 
erau convin i c , Dumnezeu le-a salvat vie ile pentru 
o misiune special , „supravie uind miraculos” cele 
dou  încerc ri de asasinat.” (Time magazine, 24 
februarie 1992) 

Amin


