
NAŢIUNILE UNITE, PAPALITATEA,

 STATELE UNITE

• CINE SUNT GLOBALIŞTII, (TERORIŞTII SECREŢI) ŞI CARE SUNT 

ACTIVITĂŢILE LOR?

• PLANURILE GLOBALIŞTILOR DE-A LUNGUL SECOLELOR DE A 

GUVERNA LUMEA

• DE CE DORESC GLOBALIŞTII SĂ FOLOSEASCĂ PROIECTUL 

„HAARP” AL DOCTORULUI EASTLAND

• UTILIZAREA CELOR MAI MORTALE BOLI DE CĂTRE 

GLOBALIŞTI

• CUM ACTIVAREA ACTULUI PUTERILOR SĂNĂTĂŢII CU 

SECURITATEA NAŢINOALĂ ESTE LEGE MARŢIALĂ

• INFILTRAREA LOR ÎN BISERICĂ ŞI ÎN ORGANIZAŢIILE ŞCOLARE 

PENTRU A DISTRUGE PROTESTANTISMUL ÎN AMERICA

• IMAGINEA ŞI MARCA BESTIEI DUPĂ CUM ESTE VĂZUTĂ ÎN 

SCRIERILE PROFETICE 

TERORIŞTII SECREŢI



Cine sunt teroriştii secreţi şi care sunt planurile lor? Teroriştii secreţi au fost 

înfiinţaţi pe perioada secolului al XVIII-lea prin intermediul Conferinţei de la Viena. 

Aceştia au jucat un rol important în stabilirea preşedinţilor noştri timpurii, în scufundarea 

Titanicului, în Primul şi Al Doilea Război Mondial, în înfiinţarea Băncii Federale de 

Rezerve. De asemenea, ei au fost implicaţi în masacrul de la Waco, în Oklahoma şi în 

bombardamentele de la World Trade Center şi Pentagon. Principalul lor scop este acela de 

a subjuga poporul american şi restul lumii unei dominaţii totalitare globale, guvernată de 

Naţiunile Unite,de papalitate şi de Statele Unite. Profeţia biblică prezice toate acestea sub 

„imaginea şi marca bestiei” care este reprezentată de o lege politică, economică şi 

totalitar religioasă. Se va vedea că „micul corn” menţionat în cartea lui Daniel este 

puterea de persecuţie fioroasă amintită în Apocalipsă, Papalitatea fiind identificată 

guvernând împreună cu un guvern mondial. Acest sistem de conducere politico-religios 

va deveni tiranic şi îi va persecuta pe oamenii lui Dumnezeu înainte de întoarcerea lui 

Mesia.
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Cuvânt înainte



Această carte este dedicată celor care doresc să afle mai multe despre tendinţele 

care conduc la cucerirea lumii de către terorişti, toate acestea implementând imaginea şi 

marca bestiei. Este un lucru cert, bazat pe surse religioase şi politice, că ţara noastră se 

află la un pas de cucerirea mondială. Această carte subliniază evenimente ale sfărşitului 

lumii aşa cum sunt arătate în Biblie, mai ales în cărţile lui David şi în Apocalipsă.

Străbunii noştri au pus bazele guvernului şi a Constituţiei noastre care garantează 

libertatea şi căutarea fericirii. De asemenea, mai este garantată separerea Bisericii de Stat, 

după cum este expus în articolul IV, secţiunea IV a Articolelor Confederaţiei, scrisă în 

1777 şi în Constituţia Statelor Unite, scrisă în 1887 de către strămoşii noştri.

A se nota:  Această carte oferă informaţii cu scopul de a aduce la cunoştinţa 

oamenilor cele mai recente planuri secrete ale organizaţiilor secrete referitoare la 

formarea unui guvern mondial. Nu vă aşteptaţi ca rapoartele pe care urmează să le citiţi 

să fie luate ca profeţii sau să fie îndeplinite. Această carte NU condamnă nici o Biserică şi 

nici o persoană. Biserica Catolică şi oamenii acesteia sunt foarte respectaţi. Ei au ajutat 

societatea în diferite moduri; totuşi, profeţia Biblică dezvăluie semnele vremurilor despre 

care Iisus Hristos ne-a avertizat acum mai bine de 2000 de ani. Această carte accentuează 

rolul micului corn din profeţia biblică şi cum acesta dă în vileag Papalitatea.

Informaţiile pe care urmează să le citiţi s-ar putea sau nu înplini aşa cum sunt 

formulate, întrucât ele reprezintă scenarii. Strategiile şi alte informaţii referitoare la 

activităţile şi planurile teroriste secrete sunt aflate de la oameni cu poziţii înalte care au 

lucrat cândva cu organizaţii secrete precum CIA, FBI, KGB, NATO, Papalitatea şi 

armata. Unii dintre aceşti oameni se ascund sau e posibil să fi fost asasinaţi. Războiul din 

Irak a fost considerat un scenariu pentru sporirea proporţiei crizei globale pentru ca mai 

apoi teroriştii secreţi să poată crea un guvern mondial. Observăm ca acesta nu ar putea fi 

un accident sau oare ar putea fi? Trebuie reţinut faptul că teroriştii secreţi pot folosi 

multiple strategii pentru a-şi duce planul la îndeplinire. Osama bin Laden nu a fost găsit 

încă. Să fie oare posibil ca teroriştii secreţi să-l ţină ascuns pentru viitoare atacuri? Ce să 

spunem de Corea de Nord? Cu ameninţarea războiului bactereologic, să fie oare SRAS 

(Sindrom Respirator Acut Sever), o afecţiune fără leac, care ucide oameni în întreaga 

lume, o nouă strategie a teroriştilor secreţi de a crea o criză globală serioasă şi mai apoi 



un guvern mondial cu o singură Constituţie prin care libertăţile noastre să fie limitate 

invocându-se imaginea şi marca bestiei?

ISTORIA ŞI CONSTITUIREA IEZUIŢILOR ŞI A 

BĂNCII FEDERALE DE REZERVE

„Societatea lui Iisus” a fost înfiinţată de Ignatius din Loyola, elev catolic devotat 

filozofiei şi teologiei, în anul 1541. Mulţi îi consideră un Ordin paşnic al Bisericii 

Catolice care promovează creştinismul dar în realitate scopul lor este acela de a distruge 

Reforma Protestantă şi Protestantismul. 

Protestanţii şi alţi revoluţionari precum Martin Luther şi John Huss au fost 

executaţi şi numiţi eretici de către Biserica Catolică datorită credinţelor lor într-o lume a 

lui Dumnezeu, interpretare dată doar de Biblie şi nu de tradiţiile bisericeşti, aceasta fiind 

baza adevăratului creştinism. Aceştia au făcut ca Biblia să fie disponibilă în diferite limbi 

şi astfel să poată fi înţeleasă de oamenii obişnuiţi.

Şi totusi, Iezuiţii vor ca Biserica Catolică să fie din nou la conducerea lumii. „Nu 

există crimă prea groaznică pentru ei de comis, înşelătorie prea josnică de practicat şi nici 

deghizare prea dificilă de simulat. Jurământul de sărăcie şi umilinţa perpetuă reprezenta 

scopul lor de garantare a bogaţiei şi puterii pentru a fi devotaţi distrugerii 

Protestantismului.1

Aceşti terorişi secreţi au pus la cale timp de mai multe secole distrugerea 

Prostentatismului în Marea Britanie şi în America. Cartea lui Bill Huges, „The Enemy 

Unmasked”, conţinea detalii istorice referitoare la câteva din planurile lor. Ei erau 

conştienţi de faptul că America nu putea fi înfrântă prin intemediul unui atac militar; şi 

războiul neconvenţional adoptat din China a fost şi este implementat şi astăzi pentru a 

distruge această naţiune care este bastionul libertăţii religioase. Boyd a spus: „ ... Ordinul 

iezuit a ajuns în culmea puterii şi prestigiului ei la începutul secolului al XVIII-lea. Avea 

1 The Great Controvers, Rewiew & Herald, Ellen G. White, p. 234



o influenţă şi bogăţie mai mare decât orice altă organizaţie din lume.” El a mai afirmat 

faptul că „ ... întreaga Europă părea a fi guvernată doar de către iezuiţi.”2

În cele din urmă, în anul 1762 iezuiţii au fost interzişi în Franţa de către Louis XV 

şi în Spania de către regele Charles III în anul 1767 deoarece doctrinele şi constituţia lor 

au fost considerate ca fiind vicioase şi nimicitoare societăţii şi religiei.3

Pe la mijlocul sfârşitului secolului al XVIII-lea, iezuiţii se aflau în pericolul de a 

fi interzişi. „În data de 1 mai 1776, Ordinul Iluminiştilor a fost oficial fondat în vechea 

fortăreaţă iezuită a Bavariei...”4

Iluminiştii, fondaţi de Adam Weishaupt, au devenit o organizaţie de faţadă, un 

paravan în spatele căreia Iezuiţii se puteau ascunde, iar Francmasoneria Evreiască, la 

rândul ei reprezenta un paravan în spatele căreia se ascundeau Iluminiştii. Toate aceste 

organizaţii “paravan” erau folosite cu scopul realizării în continuare a planurilor 

îngrozitoare ale Iezuiţilor.

Iezuiţii l-au folosit prima dată pe Adam Weishaupt în scopul stabilirii “unei 

alianţe cu Baronul Mason al casei Rothschild” pentru a finanţa dezvoltarea Iluminiştilor.5 

Mai târziu, Weishaupt s-a alăturat Casei Mason-evreiască Rothschild pentru Iezuiţi.

Astfel, de acum Iezuiţi “au folosit puternicul imperiu financiar al Casei 

Rothschild pentru a obţine control mai degrabă prin intermediul banilor decât prin forţă şi 

înşelatorie.”6 Iezuţii au bani suficienţi pentru a pune în aplicare planurile lor de distrugere 

a Americii şi a Protestantismului din întreaga lume. Acesta este angajamentul lor luat faţă 

de Biserica Catolică (distrugerea protestantismului) şi totodată acesta este rezultatul 

Consiliului de la Trent dintre 1545 şi 1563. Trebuie reţinut faptul că Iezuiţii au fost 

întemeiaţi în 1541.

Se poate observa o asemănare cu cele prezise în Apocalipsă. Unul din capetele 

bestiei, papalitatea, este rănit la sfârşitul secolului al XVIII-lea, atunci când Generalul 

francez  Berthier îl arestează pe Papă şi astfel pune capăt dominaţiei papale în Europa. Cu 

toate acestea acea rană s-a vindecat un secol mai târziu. Trebuie reţinut faptul că Iezuiţii 

au fost nevoiţi să se ascundă pe perioada arestului Papei.

2 The Jesuit Enigma, New York: Boni & Liveright, p. 209
3 The Footprints of the Jesuits, Richard Thompson, p. 217, 218
4 Vatican Assassins, Eric Von Phelps, p. 214
5 Ibid, Eric Von Phelps, p. 214
6 The Enemy Unmasked, Bill Huges, p. 34



În capitolul “Imaginea şi marca bestiei” este dezvăluită legătura dintre Papalitate 

cu iezuiţii acesteia şi micul corn al lui Daniel şi bestia Apocalipsei. 

În prezent Iezuiţii “deţin bănci centrale în fiecare ţară precum şi Banca Federală 

de Rezerve pentru a le furniza fonduri”.7 Iată câteva încercări ale iezuiţilor de a controla 

banii Americii în absenţa unei bănci centrale pe teritoriul acesteia:

1. În 1815, Nathan Rothschild şi iezuiţii aveau control complet asupra Băncii 

Angliei.

2. Iezuiţii au încercat să înfiinţeze o bancă centrală în America în 1790 prin 

intermediul lui Alexander Hamilton, Ministrul de Finanţe.

3. După ce banca lui Hamilton a dat faliment, a doua încercare a fost făcută prin 

intermediul iezuitului Nicholas Biddle în anul 1816; totuşi, deşi a depus jurământ, 

în anul 1836 Preşedintele Andrew Jackson a văzut pericolul existenţei unei bănci 

federale şi a interzis-o.

4. Preşedintele Lincoln şi-a dat seama de încercarea iezuiţilor de a pune bazele unei 

bănci centrale, dar numai după eşecul primei încercări de a folosi Râzboiul Civil 

pentru a diviza şi slăbi America.

5. În cele din urmă, familia Rothschild şi iezuiţii l-au folosit pe Jacob Schiff, un 

puternic bancher german, pentru a forţa introducerea Actului de Rezevei Federale 

din anul 1917 prin intermediul preşedintelui Woodrew Wilson. Apoi, J.P. Morgan, 

Frank Vanderlip şi alţii, prin intermediul preşedintelui Wilson au deschis calea cu 

succes sistemului mondial bancar central în America.

Această bancă este cunoscută astăzi ca fiind Banca Federală de Rezerve şi finanţează 

politicile din întreaga lume ale iezuiţilor şi ale casei Rothschild. Unele dintre aceste 

politici au scopuri paşnice, dar, citind pe parcurs observăm că majoritatea acestor politici 

draconice sunt folosite pentru finanţarea noii ordini mondiale conduse de UN, Papalitate 

şi Statele Unite. Acestea sunt realizate prin generarea de activităţi teroriste, legi 

antiteroriste şi politici de mediu. Plătitorii de taxe americani finanţează propria lor 

distrugere. Thomas Jefferson a recunoscut faptul că acestea sunt periculoase pentru 

America.

7 Ibid, Bill Huges, p. 35



„Faptul că ei ne controlează moneda, primesc banii noştri publici şi ţin mii dintre 

cetăţenii noştri în dependenţă reprezintă un pericol mai mare decât puterea navală şi 

militară a inamicului.”8

ISTORIA ŞI DEZVOLTAREA NAŢIUNILOR UNITE

Camera Reprezentanţilor pentru Cercetarea activităţilor antiamericane (UN) a fost 

înfiinţată de către Organizaţia Iluminiştilor, care la rândul ei a fost înfinţată de Adam 

Weishaupt pe 1 mai 1976. Acesta a fost profesor de Drept Canonic la Universitatea 

Ingolstadt din Germania şi un fost preot iezuit. Acesta a înfiinţat Ordinul Francmasonilor, 

a practicat vrăjitoria şi a venerat diavolii.

8 Documentary History of Banking and Currecy in the United States, Chelsa House, Hermen E. Kross, pp. 
26,27



FONDAREA COMUNISMULUI

Mai târziu, „Liga celor Drepţi” a fost creată de iluminişti pe perioada Revoluţiei 

Germane. Apoi, Karl Marx a fost supravegheat de Liga celor Drepţi. Karl Marx a 

actualizat scrierile lui Weishaupt şi a scris Manifestul Comunist în 1848. „Comunismul 

nu a fost fondat de către săraci ci de către miliardari cu scopul înfiinţării unui guvern UN 

mondial...Karl Marx a fost finanţat de către Horace Greely, proprietarul New York Times, 

prin intermediul lui Clinton Roosevelt.”9 „Cecul lui Nathan Rothschild către Karl Marx 

poate fi văzut în Muzeul Britanic.”10

LIGA NAŢIUNILOR ŞI NAŢIUNILE UNITE

Uluitor, Preşedintele Wilson a înfiinţat „Liga Naţiunilor” în 1918, după Primul 

Război Mondial, cu scopul de a uni naţiunile într-o singură organizaţie mondială, dar 

guvernul Statelor Unite nu a dorit să facă parte din ea la acea vreme. În 1945, Organizaţia 

Naţiunilor Unite a fost fondată de agenţi comunişti şi 47 reprezentanţi ai Consiliului de 

Afaceri Externe pentru a înlocui Liga Naţiunilor.11 Jacob Schiff şi Colonelul Mendell 

House, susţinuţi de preşedintele Woodrew Wilson au înfiinţat Consiliul pentru Afaceri 

Externe în 1921. Acesta era o societate aristocratică secretă şi un paravan iluminist pentru 

crearea unui Guvern Mondial. Astăzi, majoritatea congresman-ilor, reprezentanţilor 

Camerei Comunelor, personalului Casei Albe împreună cu alţi conducători federali şi de 

state sunt membrii ai Consiliului de Afaceri Externe.12

Conducători precum Colen Powel, preşedintele Bush şi alţii sunt membrii ai 

acestui Consiliu. Organizaţia Naţiunilor Unite a fost fondată de iluminişti care venerau 

vrăjitoria şi pe diavol şi de susţinători ai comunismului. Aceasta nu este o organizaţie 

creştină. O statuie a lui Zeus, zeul păgân grec al cerului, se găseşte pe holul Naţiunilor 

Unite.

9 None Dare Call it Evil, Gary Allen
10 Wake up America, Preston, 51, 52
11 World Book Encyclopedia, volume 20, pp 24, 40
12 The Illuminati, Anti-Christ 666, Roy Anderson, pp. 242, 243



RAPOARTELE MUNTELE DE FIER ŞI ORDINELE EXECUTIVE

„O conferinţă secretă a fost organizată de către conducători politici şi 

financiari în 1961, într-o bază subterană aflată sub Muntele de Fier în zona superioară a 

New York-ului.”13 John Gailbraith şi Leonard Lewin au făcut cunoscut raportul Muntele 

de Fier în 1966. În plus, acest raport a demascat teroriştii secreţi şi planurile secrete ale 

Iezuiţilor de a crea un nou inamic într-un moment de pace permanentă. Acest nou inamic 

este identificat cu periclitarea mediului, intervenţia umană şi suprapopularea. Iată câteva 

din planurile Muntelui de Fier:

1. Să combine forţele Rusiei, ale Statelor Unite şi ale altor state şi apoi să le 

unească într-o forţă a Naţiunilor Unite. Aceasta este forţă poliţienească 

mondială propusă şi condusă de Naţiunile Unite sub noua ordine 

mondială.

2. Să înlocuiască constituţia Statelor Unite şi a altor state suverane cu cea a 

Naţiunilor Unite.

3. Să deţină o poliţie financiară şi un sistem bancar mondial; atunci când 

planul şerifului este pus în aplicare pentru a reconstrui o lume devastată de 

o criză plănuită, cei care deţin ipoteci şi datorii bancare, vor primi 

împrumuturi garantate din partea băncii mondiale propuse pentru a-şi 

putea achita datoriile în schimbul muncii lor. Cei care refuză să coopereze 

cu noua ordine mondială vor fi arestaţi de poliţia financiară (FICEN).

4. Câteva din cele de mai sus au fost plănuite pe perioada Celui de-al 

Patrulea Congres Mondial de Bilanţ al Mediului la care au luat parte 

George Hunt, familiile Rockefeller şi Rothschild.

5. Să folosească Agenţia Federală pentru Managementul Urgenţelor pentru a 

gestiona crizele plănuite după cum au fost imaginate de Kissinger. Acesta 

este, de asemenea, un plan care are ca scop reducerea populaţiei mondiale 

aşa cum a fost expus în Memorandumul 20 al Securităţii Naţionale emis 

de Kissinger în anii '70.

13 Pentru casete video şi documente despre Muntele de Fier şi despre strategiile Naţiunilor Unite contactaţi 
Best Videos @ 1 (800) 257-2672 sau www.truinsight.com



6. Să implementeze „Tratatul Biodiversităţii” care integrează şi „Proiectul 

tărâmurilor sălbatice”; Tratatul Biodiversităţii după cum este atătat în 

documentul tratatului 103-20, emis de Clinton în 1995, presupune:

a. Conservarea naturii şi a speciilor mai presus decât viată umană;

b. Dezvoltarea de ecosisteme cu conţinut bio şi zone de protecţie;

c. Mutarea oamenilor din zonele bio şi de protecţie în zonele utilizate 

de toţi.

Toate zonele utilizate de toţi azi sunt zonele metropolitane de mărime medie din 

majoritatea oraşelor. Toate oraşele şi străzile existente pe teritoriile unde este propus să se 

afle acele ecosisteme vor fi demolate pentru a se crea un habitat pentru animalele şi 

plantele sălbatice. Nimeni nu va avea voie să se poposească sau să călătorească prin acele 

zone.

De fapt, adevăratul motiv nu este unul care priveşte mediul ci este acela de a 

limita călătoriile şi de a controla populaţia Statelor Unite şi a celorlalte state din lume. În 

acest fel, bestia (Papalitatea şi iezuiţii, vezi capitolul „Marca Bestiei”) poate câştiga un 

avantaj asupra unei populaţii lipsite de ajutor şi anume să o conducă aşa cum a făcut pe 

perioada Evului Mediu. Astfel, ei împart teritoriile pentru câştigul lor aşa cum a fost 

prezis în Daniel 11:39. Astăzi, teritoriul garantata prin Constituţie este luat în numele 

ecologiei care implica probleme de conservare precum protejarea speciilor pe cale de 

dispariţie. Noul tărâm guvernamental deschide drumul dezvoltării acestor ecosisteme 

pentru a fi plasate în viitor pe teritoriul Statelor Unite şi în întreaga lume.

Dr. Jaques Cousteau spunea: „350000 de oameni pe zi trebuie eliminaţi pentru a 

stabiliza populaţia lumii”. Dl. Reed Noss, fost director al „Proiectului Tărâmurilor 

Sălbatice” spunea: „Este momentul ca civilizaţia industrială să ia sfârşit. Se spunea că 

pământul este un lucru uzual preţios în cadrul celei de a doua întâlniri a Naţiunilor Unite 

pentru Habitat.

Astăzi, Actul speciilor pe cale de dispariţie şi Serviciul vieţuitoarelor subacvatice 

şi terestre, au emis următoarele motive pentru preluarea terenurilor de la proprietari:

A. Speciile pe cale de dispariţie

B. Calitatea apei



C. Hrana zilnică

D. Protejarea hidrografiei

E. Proiectele cumpenelor de apă

F. Crearea de parcuri naţionale şi de aşezări patrimoniale

G. Crearea de rezerve internaţionale

H. Căutarea şi atacarea, antiterorismul şi încălcarea legilor RICO

Clubul Sierra, o organizaţie secretă, a refăcut hărţile Statelor Unite şi Canadei 

pentru a fi împărţite pe regiuni. Departamentul Resurselor Naturale al statului Wisconsin 

confiscă suprafeţe mari de teren de la proprietari pentru protejarea ecologiei şi a plantelor 

şi animalelor sălbatice. 

După ce Agenţia Federală pentru Managementul Urgenţelor îşi va încheia munca 

în ceea ce priveşte gestionare crizelor, Statele Unite vor fi împărţite pe regiuni, fiecare 

având un guvernator şi astfel transformându-se în Regiunile Unite ale Americii (RUA). 

Restul lumii va fi împărţită pe zece regiuni cu câte un leader şi vor plăti tribut Naţiunilor 

Unite, Papalităţii şi Statelor Unite (RUA), acestea formând noul guvern mondial.

Se poate ca aceste zece regiuni propuse ale noii ordini mondiale să reprezinte ziua 

de Apoi, cele zece cornuri menţionate în Apocalipsă 17:12, când primesc putere ca şi regi 

sau preşedinţi, pentru o perioadă de timp sau o oră, fiind una cu bestia, Papalitatea? 

Apocalipsa 17:12 – 18 dezv aluie cum aceşti regi se vor ridica împotriva „ femeii, acel 

măreţ oraş”, uniunea celor trei turme ale dragonului, bestiei şi falsul profet (formată din 

Naţiunile Unite, Papalitatea şi Statele Unite). Statele Unite, odată o adevărată naţiune 

protestantă, va întoarce spatele lui Dumnezeu pentru a deveni un diabolic fals profet, un 

stat totalitar creştin, o imagine a Papalităţii. Acum aceşti noi zece regi, după cum au fost 

descrişi în Biblie, vor distruge noul sistem al ordinii mondiale, poate chiar prin 

intermediul schimbului nuclear, înainte de întoarcerea lui Hristos. 



Agenţia Federală pentru Managementul Urgenţelor (FEMA) gestionează 

crizele

O criză majoră va fi pusă la cale în această ţară pentru ca FEMA să se ocupe de ea 

prin intermediul planului de management al crizelor al decretului Legii Marţiale a 

Naţiunilor Unite conform viziunii lui Kissinger. Acesta este deja pus în aplicare de 

ordinele prezidenţiale şi Organizaţiile Nonguvernamentale. Globaliştii care cuprind 

societăţiile secrete şi bogate precum „Prietenii americani al Bilderburgers, înfinţată de 

către persoane foarte bogate în Olanda în mai 1954, realizează întâlniri anuale privind 

internaţionalismul şi planurile pentru o singură lume.”14 Unele dintre aceste întâlniri 

cuprind Sumit-uri pentru ziua Pământului unde unele din planurile Muntelui de Fier au 

fost reanalizate. Alte organizaţii secrete şi bogate care sunt implicate sunt: Comisia 

Trilaterală, Francmasonii,  Iluminiştii, familiile nobiliare din Europa precum Rothschild, 

Rockefeller, Clubul Romei, iezuiţii, Opus Dei, comunitatea secretă „Cavalerii din Malta”. 

Acestea şi multe alte organizaţii au plănuit sau se află în procesul de plănuire a acestor 

crize pentru America şi resul lumii.

Aceste crize plănuite sunt concepute să ia forma poluării sau a ameninţărilor cu 

încălzirea globală, a marilor atacuri biochimice teroriste sau extinderea datorată 

războiului cu scopul de a declanşa crize globale grave. Astfel, poate lua naştere un control 

guvernamental mondial asupra naţiunilor industrializate şi a celor din lumea a treia.

De asemenea, aceasta este o încercare de a fura America, iar nouă, libertatea. 

Această carte cinsteşte guvernul nostru prezent atâta timp cât acesta susţine Constituţia şi 

drepturile noastre; prezenta carte atacă o ordine care doreşte să înlocuiască guvernul şi 

Constituţia actuală.

Acest lucru poate fi văzut în unele ordine executive (OE) emise de Administraţia 

Clinton în cadrul Legii Marţiale:

• OE 10997 – sistarea energiei electrice, combustibililor (inclusiv benzinăriile), 

resurselor minerale atât publice cât şi private

• OE 10998 – sistarea apei, rezervelor şi resurselor de hrană

14 Fourth Reich of the Rich, p. 118



• OE 10999 – sistarea tuturor mijloacelor de transport, inclusiv maşinile personale, 

camioanele şi vehiculele

• OE 11000 – sechestrarea tuturor americanilor pentru a lucra forţat sub 

supraveghere federala, incluzând chiar, dacă este necesar despărţirea famililor

• OE 11051 – permiterea ca FEMA să se ocupe şi să gestioneze orice criză

• OE 11999 – răsturnarea preşedinţiei în favoarea armatei

Teroriştii secreţi apelează la crize plănuite cu scopul de a convinge poporul american 

să renunţe la libertăţiile lor constituţionale în favoarea unei siguranţe mai mari. Atacul 

asupra World Trade Center şi asupra Pentagonului au fost evidente şi astfel vedem 

profeţiile Bibliei şi ale lui Nostradamus împlinindu-se. Globaliştii încearcă să 

îndeplinească profeţia lui Nostradamus, în care acesta a văzut turnuri înalte distruse în 

New York de către un rege bogat din Orientul Mijlociu. Apoi, acesta a văzut un război 

mondial, mulţi oameni fiind ucişi în urma acestuia. Şi în final, a mai văzut înverzirea 

acestor naţiuni, având loc o pace de o mie de ani - poate prin implementarea 

Proiectului  Tărâmurilor Sălbatice al Naţiunilor Unite. De asemenea, Ellen G. White, 

un mesager al lui Dumnezeu a avut acum 100 de ani o viziune în care clădiri înalte se 

prăbuşeau în New York.15 Aceasta a mai văzut, de asemenea, conform profeţiei 

Bibliei cum puteri politice şi religioase se vor împotrivi, vor aduce blasfemie lui 

Dumnezeu şi vor impune propria conducere în locul lui Dumnezeu asupra oamenilor. 

Această putere va declara război lui Dumnezeu şi oamenilor acestuia. Apoi Hristos va 

veni să distrugă şi să pună capăt acestei lumi; de fapt, nu vom avea 1000 de ani de 

pace pe această planetă, vezi Apocalipsa, cap. 17-20.

A se nota: profeţia lui Nostradamus este opusă profeţiei biblice.

15 Last Day Events, Ellen G. White, pp. 111, 112



A TREIA OPŢIUNE ŞI ACTUL PATRIOTIC

Teroriştii secreţi deţin bani şi dorinţe de a stârni izbucnirea de crize mondiale sau 

unui război major prin orice mijloace. Este posibil ca Usama Bin Laden şi teroriştii 

săi din Taliban să fie cei care au atacat poporul indian în regiunea Kasmir din India, 

dându-se drept terorişti pakistanezi în 2002. Dacă războiul ar fi izbucnit între India şi 

Pakistan, rezultatul ar fi putut fi o confruntare nucleară care ar fi ucis zeci de milioane 

de oameni. În plus, efectele radioactive s-ar fi răspândit asupra Asiei şi Chinei şi 

astfel, milioane de oameni, resurse de hrană, recolte şi proprietăti ar fi fost 

contaminate. Situaţia dintre India şi Pakistan este liniştită acum, dar acest lucru s-ar 

putea schimba din nou. Poate Dumnezeu reţine distrugerea prin mila sa pentru a ne 

putea da timp să-i permitem să ne pregătească.

Globalişii precum iezuiţii şi societăţiile secrete precum Iluminiştii, Cavalerii 

Maltei şi alte organizaţii Nonguvernamentale vor să vadă acest lucru întâmplându-se. 

Ca şi în cazul epidemiei de sida, care a şters de pe faţa Pământului milioane de 

oameni în Africa, o dorinţă de reducere a populaţiei din China şi India poate apărea, 

întrucât acestea cuprind peste două miliarde de oameni, o treime din populaţia lumii. 

Următoarele informaţii dezvăluie cum globaliştii, care deţin poziţii înalte în CIA, 

în ierarhia papală împreună cu oamenii foarte bogaţi, plănuiesc să răstoarne 

Constituţia noastră care garantează separarea bisericii de stat şi libertatea.

Bombardarea de la World Trade Center a fost sprijinită de susţinători ai 

terorismului din CIA:

„CIA are o politică de susţinere a lui Bin Laden şi are nevoie de el pentru 

viitoarea destabilizare a Americii. Ziarul francez, „Le Figaro”, (31.10.2001) scria că 

Usama Bin Laden s-a internat întru-un spital American în Dubai, pentru 15 zile în 

Iulie. Acesta a fost vizitat de agentul local ai CIA care a fost chemat înapoi la 

Washington D.C. pe 15 Iulie, la o zi după de Bin Laden a fost externat. CIA a creat 

puterea lui Bin Laden finanţându-i recruţii. De asemenea, CIA a finanţat şi complexul 

Knost Tunnel pe care Bin Laden l-a construit.”16

16 Cherith Chronicle, volume 8, Nr. 1, Ianuarie 2002, pp 9, 11



Pe perioada în care a fost închis într-o închisoare canadiană sub acuzaţii false, 

Delmar Reland „care pretinde că este şi a fost un locotenent în armata Navală a 

Statelor Unite încă din 1986 în operaţiuni ale Serviciului Secret Naval” a ştiut 

dinainte şi a avertizat guvernele Statelor Unite şi ale Canadei în cele ce privesc 

atacurile de la World Trade Center, Pentagon şi Casa Albă de pe 11 Septembrie 2001.

„Cea de a Treia Opţiune”

„La zece ani de la publicarea raportului din Muntele de Fier, Theodore Shackley a 

publicat „Cea de-a Treia Opţiune: Un Raport Stimulent al unui Expert referitor la o 

viziune americană de Contrarevoltă”17 Acest raport, scris la sfârşitul anilor 1970, 

„expunea planul de creare a unei ameninţări teroriste domestice, care ar permite ca 

libertăţiile civile să fie îndepărtate şi ar instala la putere CIA-ul. Gene Wheaton 

numeşte cea de-a Treia Opţiune a lui Shackley <<manualul operaţional>> pentru 

ascunzătoarea serviciului secret. Aceaşi mulţime de servicii secrete, susţine Wheaton, 

pe perioada anilor 1980, dorea să creeze o ameninţare teroristă domestică în America, 

astfel încât oamenii să devină atât de speriaţi, încât să renunţe la unele dintre 

libertăţiile lor civile şi drepturi constituţionale şi să ofere operatorilor ascunşi ai CIA 

şi Pentagon puteri mari împotriva terorismului.

Cea de-a Treia Opţiune nu este pentru a fi pace în lume, dar nici pentru a avea un 

război mondial la scară mare. În schimb, ei doreau să creeze instabilitate în întreaga 

lume, haos şi nelinişte civilă cu scopul de a manipula şi controla oamenii şi 

guvernele, inclusiv Statele Unite. Astfel, rezultă crearea unei ameninţări teroriste 

domestice”18

Actul Patriotic al Statelor Unite din 2001

„Pe 26 octombrie 2001, preşedintele George W. Bush a anunţat semnarea Actului 

Patriotic al Statelor Unite din 2001. Această legislaţie draconică şi neconstituţională oferă 

17 Ibid, pg. 31
18 Ibid, pg. 21; „CIA: The Companies They Keep, Gene Wheaton, Portland Free Press, Iulie-Octombrie, 
1996



poliţiei dreptul de a face arestări cu închisoarea preventivă. Aceasta înseamnă că dacă un 

poliţist consideră că o persoană poate declanşa un atac terorist, acea persoană poate fi 

arestată doar pe baza suspiciunilor poliţiei.

Astfel, cu o singură lovitură a fost încălcat cel de-al patrulea amendament, un 

drept inalienabil oferit de Dumnezeu. Cu acest act, poliţia primeşte permisiunea de a 

percheziţiona în mod secret case, fără avertisment, să urmărească în mod secret 

înregistrări financiare şi activităţile oamenilor pe internet. Sub acest act, nu există nici un 

privilegiu avocat-client. Punerea în aplicare a legii permite interceptarea convorbirilor 

telefonice şi ale altor modalităţi de comunicare.”19 De îndată ce Legea Marţială, o 

dictatură militară temporară cere introduce dictatura Naţiunilor Unite, este impusă 

oamenilor, această ţară şi restul lumii vor vedea ivindu-se persecuţii religioase, precum 

cele din Germenia Nazistă şi din Imperiul Roman Papal pe perioada Evului Mediu.

Prima dezvoltare: Tribunale Militare Secrete şi Inchiziţia

Tribunalele Militare Secrete vor fi  înfinţate de îndată ce Legea Marţială. „Bush a 

semnat un ordin executiv pe 13 noiembrie 2001 care permite Tribunalelor Militare să 

judece străinii capturaţi de forţele americane în Afganistan. Criticii tribunalelor susţin că 

nu recunosc acuzaţiilor protecţia constituţională care se găseşte la curţile federale.” 

Aceasta este o mare dezvoltare înspre tribunalele internaţionale pentru persoanele 

suspectate de terorism. Astfel, „preşedintele poate acuza o persoană de terorism, apoi 

aceasta este judecată în faţa unui tribunal secret folosindu-se  <<dovezi verbale>> şi este 

necesar ca doar două treimi din juraţi să-l găsească vinovat. Inchiziţia, o imagine a Legii 

Papale Romane care este un sistem de legi aflat în contradicţie cu Drepturile Civile, va fi 

restabilită. Patrioţii credincioşi Constituţiei Statelor Unite vor fi catalogaţi drept terorişti 

şi judecaţi în tribunalele secrete.”20

A se nota: Capitolul 802 al Actului Ptriotic susţine că orice crimă de stat sau 

federală poate fi considerată drept terorism domestic.

Cea de-a două dezvoltare:Legile Revoltei

19 Ibid, pg. 45
20 Ibid,pg. 42, 43, 49



Cei care vor vorbi deschis împotriva noii ordini mondiale a Naţiunilor Unite, 

Papalităţii şi Statelor Unite vor fi consideraţi eretici sub această lege, cu scopul de a 

menţine controlul asupra oamenilor. „Problema cu legile revoltei este aceea că atunci 

când oamenii diabolici preiau puterea, cei drepţi care se opun lor sunt aduşi la tăcere prin 

intermediul acestei legi.” „De îndată ce oamenii văd că nu-şi pot menţine poziţia conform 

Bibliei, mulţi determinaţi să o păstreze cu orice scop, vor ataca motivele şi caracterul 

celor care nu apără adevărul. Este aceeaşi politică care s-a desfăşurat pe perioada tuturor 

epocilor. Elijah a fost considerat un scandalagiu în Israel, Jeremiah – un trădător, Paul – 

un contaminator al templului. Din acele zile şi până azi, cei care erau loiali adevărului au 

fost numiţi revoltatori, eretici sau schismatici.”21 Trebuie notat, de asemenea, că Martin 

Luther, John Huss şi alţi reformatori din Evul Mediu au fost catalogaţi drept răzvrătiţi de 

către Papalitatea romană. „Cei care fac rău, urăsc lumina”, vezi Ioan 3:20.

Ultima dezvoltare:Tortura

„Acum, Cavalerii Maltei  - CIA, Opus Dei – FBI şi Serviciul Secret Papal vor să 

ştie cât de departe pot merge cu tortura. Bineînţeles, tortura deja există. Există poze ale 

acesteia. Oameni mor în mod suspicios în închisori tot timpul. Avocatul Paul Wilcher 

după ce a apelat la Janet Reno pentru a amenda CIA, a fost abordat de agenţi prietenoşi 

care doreau să vorbească mai multe cu el despre problemele sale. Aceştia l-au luat cu ei şi 

l-au dus într-o locaţie plăcută unde l-au servit cu o băutură care era otrăvită. Acesta în 

câteva minute a murit. Agenţii l-au bătut pentru a face să pară că a luat parte la o bătaie. 

Apoi l-au luat şi l-au dus la apartamentul lui unde l-au aşezat pe toaletă. Corpul său a fost 

găsit câteva săptămâni mai târziu.” Dragule prieten, tortura şi crimele sunt excesive 

printre cei care susţin globalizarea. 

Papa „cel Negru”

21 The Great Controversy, Ellen G. White, pg. 458, 459



Eric Jon Phelps, autor al „Asasinii de la Vatican”22 înţelege cel mai bine istoria 

iezuiţilor, operaţiuni şi strategii. Iezuiţii erau implicaţi în contra-reforma realizată la 

Consiliul de la Trent împotriva reformelor pe perioada Evului Mediu. Eric Phelps 

dezvăluie că „Peter-Hans Kolvenbach, generalul ordinului militar internaţional al 

Societăţii lui Iisus” este cunoscut de asemenea şi sub denumirea de Papa „cel Negru”. El 

a ordonat atacul de la World Trade Center şi Pentagon cu consimţământul a patru asistenţi 

ai statului major. Acest general iezuit doreşte să împuternicească mişcarea contra 

Reformă, astfel încât, America protestantă să fie subjugată ordinului papal. „Papa <<cel 

Negru>> l-a folosit pe Osama Bin Laden, fiind dirijat şi finanţat de CIA – precum 

iezuitul pregătit Fidel Castro înainte să devină un inamic fals – incluzănd pregătirea 

piloţilor sinucigaşi la aeroportul din Veneţia, o unitate a Floridei folosită de CIA încă din 

1948 şi recrutarea şi antrenarea luptătorilor terorişti arabi pentru a se sacrifica împreună 

cu mii de americani inocenţi prin atacarea a două dintre cele mai urâte instituţii de către 

Satana.”23

Papalitatea doreşte un război între Vest şi susţinătorii Jihad-ului ai Islamului astfel 

încât ea să poată avea control asupra petrolului. „Washington D.C. este condus în mod 

secret de Cardinalui Edward Egan al Catedralei Sf Patrick din New York. Fiind „vicarul 

militar al ţării şi cel mai puternic arhiepiscop american, Egan este ajutat de Universitatea 

din Georgetown şi Universitatea Iezuită Fordham.”24

Marea Conspiraţie a Satanei şi Confederaţia!!!

„Satana încearcă să defăimeze ideea de existenţă a unei conspiraţii, bătându-şi joc 

de <<teoriile conspiraţiei>>”. Totuşi, creştinul credincios în Biblie ştie că „Marea 

controversă dintre Hristos şi îngerii săi şi Satana şi îngerii săi”(titlul originar al cărţii 

numită acum „Marea controversă”) implică cele mai mari conspiraţii din istoria 

universului. La baza acestei conspiraţii pe Pământ este Roma. „Nu numiţi uneltire tot ce 

22 Vatican Assassins, Eric Jon Phelps, http//vaticanassassins,org/
23 Cherith Chronicle, volume 8, Nr. 1, Ianuarie 2002, pg. 52, 53
24 Ibid, pg. 15



numeşte poporul acesta uneltire; şi nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă speriaţi. 

Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor. De El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi.” Isaia 8:12, 13

La sfârşitul timpurilor, Satana aduce împreună toate forţele sale diabolice într-o 

mare confederaţie – Papalitatea, comunismul, spiritualismul, protestantismul apostat 

pentru a stabili noua ordine mondială; dar Dumnezeu îi avertizează pe oamenii săi să nu 

meargă pe calea acestor oameni; (să nu ia parte la această gândire ecumenică); să nu se 

teamă de lucrurile de care se teme confederaţia ci să îl slăvească pe Dumnezeu şi să se 

teamă de El.”25 Această uniune confederală va impune legi politice şi religioase 

împreună cu „Legea Duminicii Naţionale”, forţând oamenii să îl venereze pe Dumnezeu 

împotriva a ceea ce le dictează conştiinţa Să ne rugăm ca cei patru îngeri ai lui Dumnezeu 

să continue să îi ţină înapoi, astfel încât să avem mai mult timp să dezvoltăm o relaţie 

personală cu Dumnezeu înainte de a nu fi prea târziu. Vezi Apocalipsa 7:1,2.

25 Ibid, pg. 27



STRATEGII GLOBALE:

TERORISMUL ISLAMIC, PROIECTUL HAARP ŞI BIO-TEROAREA

O opţiune a trei strategii care vor da naştere unei crize va fi implementată 

poporului american:

Conferinţa Muntele de Fier din 1962 vorbeşte despre nevoia de creare a unui nou 

inamic deoarece ne aflăm în vremuri de pace. „Intervenţia umană şi suprapopularea” sunt 

considerate a fi un nou mare inamic deoarece se consideră că ele măresc ameninţarea 

mediului. Există alţi noi inamici propuşi de Muntele de Fier ca fiind o ameninţare pentru 

libertate, pace şi căutarea fericirii, care sunt înşirate în Constituţia Statelor Unite ale 

Americii. Se poate vedea că globaliştii au implementat aceste strategii cu scopul creării 

de noi inamici pe perioada a patru decenii din 1962. 

STRATEGIA I – Să creeze o ameninţare environmentală datorită intervenţiei 

umane care are drept rezultat poluarea şi încălzirea globală: de fapt, încălzirea globală nu 

este cauzată de intervenţia umană, ci este realizată de o operaţiune realizată de Rusia 

împreună cu Statele Unite susţinută de globalişti, folosind o invenţie a Dr. Bernard J. 

Eastland.

Această colaborare a culminat cu un proiect numit „Programul de Cercetare 

Activă cu unde Radio de Înaltă Frecvenţă” (HAARP). Acesta a rezultat în urma unirii 

eforturilor Statelor Unite şi ale Uniunii Sovietice în anii 1960 din dorinţa de a încălzi 

zona Arctică.26 În cadrul summit-ului de la  Vladivostok din 1974, liderii sovietici au 

căzut de acord să promoveze încălzirea globală.

Pe 4 iulie 1976, sovieticii au început Proiectul Ciocănitoarea, acesta cuprinzând 

operaţiuni de inginerie meteorologică folosind unde radio elecromagnetice (ELF). Echipa 

rusă a acestui proiect a fost adusă la laboratorul de cercetare Lawrence Livermore din 

Statele Unite pentru a fi implicaţi într-un proiect ruso-american care era păstrat secret faţă 

de poporul american şi deghizat în „cercetare de curaţare a mediului”. Sistemul HAARP, 

26 The Cooling, Lowell Pointe, 1976



contruit la începutul anilor 1990 la nord de Valdez Alaska este un proiect de 175 milioane 

de dolari pentru încălzirea ionosferei (ultimul strat de aer dintre Pământ şi spaţiu).

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Alaska, UCLA şi Penn State, împreună 

cu oamenii de ştiinţă ruşi erau prezenţi. Pe data de 6 septembrie 1987, Radioul Public 

Naţional transmitea declaraţia doctorului Eastland referitoare la cum noua sa invenţie 

poate transforma caracterul vântului atmosferic prin încălzirea ionosferei. Sistemul 

HAARP luminează cu microunde elctromagnetice ionosfera, încălzind-o asemenea 

microundelor care încălzesc mâncarea din cuptor. Atunci când particulele din ionosferă 

sunt încălzite până la un punct se ridică asemenea unei pene. „Existând posibilitatea 

intensificării şi controlării luminii se poate astfel încălzi o anumită parte a Pământului. 

Acest lucru este dezvăluit de descrierile federale asupra invenţiei HAARP (specificaţia 

nr. SS-HAARP-02). Astfel, pentru prima dată, documentele guvernamentale ale Statelor 

Unite confirmă existenţa unei legături între sistemele de inginerie meteorologice dintre 

Rusia şi SUA. Datorită existenţei confirmării că vremea poate fi controlată prin utilizarea 

sistemului ELF de încălzire a ionosferei, detalii referitoare la un sistem de încălzire a 

ionosferei dinaintea HAARP dezvăluie o reţea universală a noii ordini mondiale de 

emiţători secreţi de modificare a vremii.”27

Aceşti emiţători de microunde au creat o transformare serioasă a caracterului 

meteorologic mondial din ziua de azi. Proiectul Gakona HAARP a dezvoltat un sistem pe 

bază de antenă care poate iradia 1,7 gigawatt (miliarde de watti), devenind astfel cel mai 

puternic emiţător ELF din lume. Acest lucru explică caracterul meteorologic sever 

precum inundaţiile din 1994 din zona central-vestică, uraganul Andrew şi alte sisteme de 

blocare a vremii care au cauzat 500 de furtuni pe an, viscole, secete. De asemenea, 

incendiile forestiere din Wyoming, Colorado şi Oregon şi norii de deasupra Indoneziei 

sunt rezultate ale aceluiaşi sistem. Efectul HAARP este vizibil, cauzând inundaţii 

dăunătoare în Europa şi China pe perioada verii anului 2002. Ebola şi alte bacterii străine 

create de teroriştii secreţi vor fi declarate a fi cauza încălzirii globale datorată intervenţiei 

umane şi asupra utilizării automobilelor. Şi totuşi, încălzirea globală a fost produsă de 

HAARP. 

27 Youth Action News, Iulie 1994



De asemenea, ei ar putea găsi aceeaşi cauză şi pentru izbucnirea virusului Nilului 

descoperit în Uganda în 1937. De curând ecologiştii şi oamenii de ştiinţă au declarat că 

nivelul încălzirii globale şi al emisiilor de gaze nocive a crescut; întrunirile Summit-ului 

pentru Terra susţinute la Johannesburg, în Africa de Sud şi în alte oraşe ale lumii pentru 

discutarea problemei încălzirii globale şi a biodiversităţii par a promova dezvoltarea, 

accentuându-se planul pentru o singură ordine mondială.

HAARP încearcă să facă credibilă mult mai devreme problema ecologică 

mondială astfel încât Legea Marţială să fie implementată în America prin activarea „Legii 

Puterilor Sănătăţii de Urgenţă Iezuite” din ianuarie 2002.28 Astfel vom vedea cum această 

lege ne va lua pe parcurs libertăţiile. Naţiunile Unite pot implementa după Legea Marţială 

propriile proiecte ale biodiversităţii şi ale teritoriilor sălbatice pentru reîmpădurirea 

Americii şi a restului lumii.

Aceste planuri au fost create pe perioada întâlnirilor cu ocazia sumit-urilor 

UNESCO şi a zilelor Pământului, din ultimele trei decenii. Guvernul suveran al Statelor 

Unite va fi înlocuit şi împărţit în zece state. Drepturile proprietarilor vor fi luate şi vor fi 

create ecosisteme. Populaţiile vor fi mutate din oraşele care vor fi demolate pentru a 

pregăti calea zonelor bio care vor fi interzise acestora cu scopul de a fi păstrate doar 

pentru animale. Zonele metropolitane existente vor deveni zonele în care va locui 

populaţia, iar călătoriile vor fi interzise în viitorul apropiat. După cum am menţionat şi 

anterior, administraţia Clinton a emis în 1995 Documentul 103-20 al Tratatului 

Biodiversităţii, acesta fiind o strategie a Muntelui de Fier care includea nouă obiective. 

Aceste obiective accentuau faptul că oamenii reprezintă un inamic pentru ecologie şi că 

omenirea ar trebui să fie făcută egală cu toate celelalte specii (vezi Biroul 

Managementului Teritorial, Documentul intern referitor la managementul ecosistemului – 

4/30/94).

Cea de-a Doua Strategie – Crearea unei ameninţări teroriste care ar stârni 

intervenţia militară a Statelor Unite în Orientul Mijlociu şi Îndepărtat: intervenţia Statelor 

Unite se poate întinde până la o confruntare nucleară, fapt ce ar duce la o criză mondială. 

28 The Clerith Chronicle, vol. 8, Nr. 4, Mai 2002



„Războiul împotriva terorismului global” este o reacţie la bombardările de la World Trade 

Center şi Pentagon.

Preşedintele Bush a jurat să lupte împotriva grupărilor teroriste mai întâi în 

Afganistan şi acum împotriva lui Saddam Hussein în Iraq. Preşedintele prin intermediul 

„Hotărârea Puterilor de Război din 1973” poate lupta împotriva unei ţări fără acordul 

Congresului.29 Din moment ce Osama Bin Laden şi teroriştii săi talibani erau susţinuţi de 

talibani şi de iezuiţi, este foarte posibil ca aceştia să fi fost determinaţi să creeze nelinişte 

între India şi Pakistan astfel încât totul să se transforme într-un război nuclear dintre cele 

două ţări, ajungându-se astfel la o criză globală datorată emisilor radioactive. 

Invazia Iraq-ului de către Statele Unite poate duce la consecinţe grave în Orientul 

Mijlociu constând într-un război prelungit împotriva răzvrătirilor teroriste. Acestora s-ar 

putea să le fie furnizate arme de către teroriştii secreţi pentru a slăbi forţele americane. 

„În momentele finale ale Operaţiunii Vulpea Deşertului din 1998 o torpilă britanică care a 

retezat acoperişul unui hambar militar din sudul Iraq-ului a expus un secret bine păzit. Se 

putea vedea acolo un nou tip de aeronavă aparţinând iraq-enilor, una pe care analiştii 

apărării consideră că era special modificată pentru a răspândi germeni şi chimicale 

letale.”30 Se pare că Hussein, fiind ajutat a reuşit să le scoată din ţară. Unele dintre aceste 

arme ar putea fi accesibile operaţiunilor teroriste finanţate de teroriştii secreţi pentru a 

declanşa chimicale, germeni sau bombe radioactive în Statele Unite şi în alte oraşe din 

lume în viitorul apropiat. Astfel, vina poate cădea uşor pe Osama Bin Laden sau alte 

persoane care vor să stârnească revolte, aceştia devenind noii inamici creaţi ca un rezultat 

al invaziei din Iraq.

În cartea „Cherith Chronicle” publicată de Bob Trevz se spune că grupările 

teroriste deţin un număr de arme nucleare de buzunar ascunse în diferite oraşe ale lumii, 

gata să le declanşeze atunci când li se va cere. 

Când un atac terorist major va avea loc, „Legea Puterilor Sănătăţii de Urgenţă” 

din ianuarie 2002 va putea fi aplicată asupra poporului american datorită emisiilor 

radioactive sau a războiului biologic. De asemenea, conform Legii Patritice a Statelor 

Unite din 2001, patrioţii suspectaţi a fi terorişti pot fi arestaţi şi reţinuţi pe loc. Toate 

acestea ar putea duce la judecăţi, apoi la închiderea ereticilor suspecţi care au vorbit de 

29 The Washington Post, 26 August 2002, Bush Aides, No Iraq War Vote Needed
30 The Washington Post, 5 Septembrie 2002, Iraq’s Drones of Death, de Joby



rău noua ordine mondială şi mai apoi la utilizarea torturii. Multe organizaţii, biserici şi 

indivizi care se vor ridica împotriva noii ordini mondiale nu vor putea face nimic dacă nu 

vor face un compromis în privinţa libertăţiilor lor, libertate dată de Dumnezeu şi a 

principiilor biblice. Mulţi se vor supune acestei ordini. Noua ordine mondială este o 

uniune formată din trei părţi:

1. draonul – Satana, care deţine Naţiunile Unite ca una din entitătiile sale;

2. bestia – Papalitatea (cu ordinele sale secrete precum iezuiţii, Opus Dei, 

etc.);

3. falsul profet – America Protestantă în cădere care şi-a compromis 

libertatea şi pricipiile religioase supunându-se noii ordini mondiale

Strategia 3 – Crearea unei ameninţări teroriste directe prin utilizarea de agenţi 

bacteriologici precum Antrax sau Ebola, incluzând şi Virusul Nilului care a fost importat 

în America. Odata cu bombardările de la World Trade Center şi de la Pentagon, această 

strategie poate fi inţiată în Statele Unite pentru a implementa „Legea Puterilor Sănătăţii 

de Urgenţă” din 2002.

S-a dovedit faptul că Virusul Nilului a fost importat şi descoperit în New York 

prin 1999. De fapt, se spune că acesta a fost descoperit în Africa în 1933.31 „Dr. Wiley, 

expert mondial în Ebola a dispărut în mod misterios în toamna anului 2001. Omul de 

ştiinţă rus, Dr. Vladimar Paashnik, care a descoperit leacul pentru ciumă, ebola şi alte boli 

asemănătoare a fost asasinat. Biologii israelieni au fost ucişi într-un avion care a fost 

doborât la graniţa cu Ucraina.”32 Conform publicaţiei Jane’s Weekly, o sursă standard 

pentru informaţiile militare, aducea la cunoştinţă izbucniri semnificative ale epidemiilor 

de ebola în Afganistan, Iran şi în alte ţări din Orientul Mijlociu. Se pare că toate aceste 

accidente şi asasinate pot fi puse în legatură cu planurile globaliştilor.

Sergi Popov, un fost om de ştiinţă specializat în arme biologice din Uniunea 

Sovietică care în prezent lucrează pentru Sistemul Biologic Avansat din Washington 

spunea: „Este posibil să fie create noi boli pornind de la zero. Acesta dorea ca publicul să 

ştie cât de avansată este ameninţarea terorismului biologic azi.”33 Popov spunea că azi 
31 Pentru mai multe informaţii vezi www.westnilefever.com
32 American Freedom News, 12/14/01
33 Bio-Weapons Expert Warns of Germ Perils, Tom Paulson, Seattle Post Intelligence Reporter, 10 Aprilie 
2002



viruşii pot fi plasaţi în bacterii astfel încât atunci când oamenii sunt trataţi cu antibiotice 

împotriva bacterilor, viruşii să fie eliberaţi. El şi colegii săi au experimentat aceasta prin 

plasarea virusului care cauzează encefalita în bacteria care cauzează ciuma. Cartea 

„Emerging Viruses” a Dr. Leonard G. Horowitz vorbeşte despre cum 125 de oraşe 

americane au fost pregătite pentru urgenţe în cazul ameninţărilor biologice. Astfel, 

homosexualii din America, fiind vaccinaţi împotriva hepatitei B, oraşele devin epicentrele 

de răspândire a Sidei în Statele Unite.34

34 Emerging Viruses: Aids & Ebola: Nature, Accident or Incidental, Leonard G. Horowitz, Rockport, Mai 
1997



TERORIŞTII SECREŢI

„Statele Unite se află în pericol acum mai mult ca niciodată. O organizaţie 

teroristă secretă a lucrat din interior pentru a distruge America, Constituţia ei şi tot ceea 

ce ea reprezintă.”35 O conspiraţie de a distruge guvernele populare, inclusiv guvernul 

Statelor Unite a fost creată în cadrul Consiliului General de la Viena din 1814, cunoscut 

sub numele de Conferinţa de la Viena. Papa Pius VII, împreună cu alte naţiuni ale 

Europei au creat „Sfânta Alianţă” care au distrus guvernele populare din Spania şi Italia şi 

au realizat planuri de a distruge guvernul popular din coloniile americane. „Papa Pius VII 

a dorit ca iezuiţii să fie cei care se vor dedica realizării acestui sfârşit.”36 „Vaticanul a 

condamnat Declaraţia de Independenţă ca fiind o slăbiciune şi a numit Constituţia 

Statelor Unite – un document satanic.”37 Jurământul iezuit cuprinde distrugerea 

protestantismului, liberalilor şi separarea bisericii şi a statului. 

Bill Huges dezvăluie modul în care iezuitii ataca America:

1. prin infiltrarea societăţii Americane prin intermediul americanilor loiali 

Papei.

2. prin încercarea de a-l asasina pe preşedintele Andrew Jackson, deoarece 

era împotriva „Doctrinei Drepturilor Statului”  lui John C. Calhoun 

(iezuit).

3. prin asasinarea altor preşedinţi precum:

a. preşedintele William Harrison (1841) – s-a împotrivit iezuiţiilor.

b. preşedintele Zachary Taylor (1848) – a luat apărarea Constituţiei.

c. Preşedintele James Buchanan (1857) – a crezut în faptul că sângele 

nostru a cumpărat libertăţiile.

d. Preşedintele Abraham Lincoln (1860) – s-a împotrivit divizării 

naţiunii, sclaviei şi a unei bănci centrale.

e. Preşedintele John F. Kenedy (1963) – era împotriva controlării 

economiei noastre de către străini şi a jefuirii poporului american 

prin intermediul sistemului bancar federal de rezerve.

35 The Secret Terrorist, Bill Huges, vezi pe copertă
36 The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, B. McCarty, 1924, pg. 7
37 The Dollar and the Vatican, Avro Manhattan, 1988, pg. 26



4. prin înfiinţarea Băncii Federale de Rezerve în 1917; Nelson Aldrich şi 

Frank Vanderlip erau susţinuţi de bancherul J.P. Morgan şi de alţi iezuiţi 

din Europa precum Jacob Schiff cu finanţatorii săi, familia Rothschild

5. prin construirea şi scufundarea Titanicului; mulţi oameni bogaţi şi 

puternici precum Benjamin Goggenhiem şi Isador Strauss erau împotriva 

înfiinţării Sistemului Federal de Rezerve. Aceştia au fost anihilaţi prin 

scufundarea măreţei nave, astfel încât Papalitatea să deţină controlul 

asupra bogăţiilor lumii. 

6. prin determinarea izbucnirii Primului Război Mondial pentru a înfiinţa 

„Liga Naţiunilor” prin intermediul preşedintelui Woodrow Wilson în anul 

1918, iezuiţii au ajutat la înfiinţarea Consiliului Relaţiilor Externe în 1921.

7. prin determinarea izbucnirii celui de Al doilea Război Mondial prin 

înfiinţarea „Naţiunilor Unite” în 1945 pentru a înlocui „Liga Naţiunilor” 

careia Statele Unite nu au vrut să i se alăture în 1918, au fost create 

treptele iniţiale înspre un singur givern mondial Naţiunile-Papalitatea-

Statele Unite.

Se spune că masacrul de la Wako, bobmbardarea oraşului Oklahoma şi atacurile 

de la World Trade Center şi Pentagon au fost plănuite cu scopul de a teroriza poporul 

american astfel încât să renunţe la libertăţiile lor în schimbul măsurilor de siguranţă. 

Dorinţele iezuiţilor şi ale globaliştilor sunt de a impune în Statele Unite Legea Marţială şi 

dictatura Naţiunilor Unite cu scopul de a controla poporul american, proprietăţiile şi 

bogăţiile sale şi de a-i fura puterea politică.

DECLARAŢIA DE RĂZBOI:

IMPLEMENTAREA STATULUI POLIŢIST

Legea Federală pentru Managementul Urgenţelor (FEMA) a fost creată în 1978 de 

preşedintele J. Carter cu ordinul executiv nr. 12148. O versiune a „fascismului cu o faţă 

democrată ar trebui dezvoltată prin reducerea la tăcere a agenţiilor guvernamentale 

eficiente astfel încât ele să devină o simplă faţadă. În interiorul regiunilor guvernamentale 



aduse la tăcere, agenţiile de urgenţă numite conduceau naţiunile şi lumea prin metode de 

„management al crizei”. Astfel, fiecare departament al guvernului Statelor Unite deţine 

un Coordonator de urgenţă, numit doar de FEMA pe timp de criză. Aceasta reprezintă 

baza pentru lovitura de stat legală a preşedintelui.

Legea Controlului Delictelor din 1993 oferă poliţiei puterea de a defini actele 

teroriste comise de către cetăţenii Statelor Unite. Orice individ sau organizaţie din Statele 

Unite care avea la cunoştinţă că un partener ar putea comite o acţiune teroristă puteau 

cere ca proprietatea aceluia să fie sechestrată. Putem oare vizualiza întregul potenţial al 

statului poliţist din acest pasaj? Ce să spunem atunci despre percheziţionarea şi 

sechestrată neautorizată? Această lege oferă autorităţiilor puterea de a întări controlul şi 

sechestrarea armelor, aceasta fiind o încălcare directă a Constituţiei. 

Poliţia naţională şi Operaţiunea „Cameleon” de astăzi din Ft. Polk, Louisiana 

reprezintă centrul internaţional de comandă din Statele Unite. În prezent deţinem peste 30 

000 de militari străini (mercenari) poziţionaţi între graniţele Statelor Unite. De asemenea 

deţinem în Statele Unite peste 5 000 de vehicule sovietice blindate care susţin emblemele 

Naţiunilor Unite. În cazul unei urgenţe sau unei crize, aceste trupe ale Naţiunilor Unite 

vor deveni active.

Henry Kissinger reprezintă promisiunea „managementului crizei”. Acesta este un 

principiu simplu:

1. Crearea unei probleme.

2. Generarea opoziţiilor şi/sau isteriei.

3. Prezentarea soluţiei problemei create care în alte circumstanţe nu ar fi fost 

niciodată acceptată

Kissinger a creat, de asemenea, Memorandumul 20 al Securităţii Naţionale din 

anii 1970 care spune că reducerea populaţiei reprezintă un obiectiv al securităţii naţionale 

al Statelor Unite. Acesta nu a fost niciodată prieten cu vreo fiinţă umană!!!

Ordinele Executive pentru Legea Marţială intră în vigoare. Pe 3 iunie 1994, 

preşedintele Bill Clinton semnează un Ordin Executiv care atrage după sine 

implementarea Legii Marţiale. Azi, tot ceea ce preşedintele Bush trebuie să facă este să 

acţioneze.



Ca iniţiatori ai păcii:

Noi, ca şi creştini şi protestanţi loiali declarăm război!!! Această „declaraţie de 

război” spune a nu lupta împotriva teroriştilor secreţi, iezuiţiilor, iluminiştilor sau 

împotriva oricărui alt inamic pământean. De fapt, împotriva catolicismului, 

protestantismului apostat, spiritualismului şi a Mişcării Noua Eră nu trebuie dusă o luptă 

în care să se folosească forţa. Nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva 

pricipiilor şi slăbiciunilor din înalta societate. Vezi Ephesians 6:12. Naţiunile Unite, un 

produs al iluminiştilor care cuprinde Noua Eră, Wicca şi veneratorii diavolului oferă 

Papalităţii dominanţa singulară, politică şi religioasă asupra lumii. Pe de altă parte, 

protestantismul apostat american se va uni cu Papalitatea pentru a distruge credinţa în 

biblie care îi ţine pe creştini atât de legaţi de Spiritul Profeţiei, care reprezintă mărturiile 

lui Iisus Hristos. Vezi Apocalipsa 17:12 şi 19:10. Noi, ca şi copii ai lui Dumnezeu trebuie 

să urmărim şi să fim iniţiatorii păcii. Vezi Matei 5:9



ORIGINILE NAZISMULUI ŞI ALE CIA

Originile nazismului şi dezvoltarea CIA au fost dirijate de iezuiţi. Generalul iezuit 

Halk von Ledochowski a răsturnat împăratul protestant din Germania pentru a aduce la 

putere un dictator catolic. Aceasta a deschis calea arhiepiscopului Pacelli pentru a încheia 

un concordat cu Germania. El a devenit Papa Pius XII, Papa lui Hitler în 1919. Hitler a 

fost „un devotat catolic şi susţinător al Papalităţii.”38

În 1929, Hitler l-a numit pe Hendrich Himmler, un iezuit, şef al Gestapoului şi al 

SS. Himler şi unchiul său, „ochiul şi mâna lui Ledochowski” a omorât milioane de evrei 

pe perioada Celui de-al Doilea Război Mondial. 

CIA a fost creată de Allen Dulles, omul de bază al Vaticanului care l-a finanţat pe 

Hitler. Acesta a fost un membru al „Cavalerilor Maltei”, un ordin secret al Bisericii 

Romano-Catolice. Aceştia l-au adus pe Reinhold Gehlen care a condus serviciul secret 

germen numit Gehlen Org. „Ca şi cavaler, organizaţia lui Gehlen a fost considerată ca 

fiind cea care a ridicat CIA-ul.”39 Cavalerii Maltei vor conduce CIA-ul, această puternică 

agenţie secretă a Vaticanului. Oamenii de ştiinţă care au lucrat în programul armelor 

biologice naziste, oamenii de ştiinţă care au realizat experimente medicale şi manipulări 

ale minţii au fost aduşi pentrnu a servi noua organizaţie a Cavelerilor Maltei CIA şi 

serviciul secret naval. Aceasta a fost „Operaţiunea Lumina Soarelui” a lui Allen  Dulles, 

cea care a adus mulţi dintre aceşti nazişti în serviciul secret de spionaj al Statelor Unite. 

38 Smokescreens, Jack Chick, pg. 20
39 Cherith Chronicle, volume 8, 5/02, pl 2



LEGEA PUTERILOR SĂNĂTĂŢII DE URGENŢĂ

Legea Puterilor Sănătăţii de Urgenţă a fost modelată după „Programul de Sănătate 

Publică” al naziştilor care a fost implementat de iezuiţi înainte de Cel de-al Doilea Război 

Mondial. Legea Puterilor Sănătăţii de Urgenţă împreună cu „Securitatea Naţională” 

reprezintâă Legea Marţială. Cetăţenii americani vor fi puşi în carantină, le vor fi interzise 

călătoriile şi vor fi supravegheaţi fără ştirea lor. O teroare biologică precum SARS 

reprezintă tot ceea ce este necesar pentru ca acestea să fie implementate!!! SARS sau alte 

boli precum Ebola nu trebuie să ucidă mulţi oameni. Este necesară doar o sperietură care 

să îi facă pe americani să îşi dorească să schimbe propriile libertăţi pentru siguranţă. 

Este posibil ca iezuiţii să creeze o lege a sănătăţii publice care să ofere putere 

dictatorială reală autorităţiilor din domeniul sănătăţii. Acest lucru a fost făcut deja prin 

intermediul iezuiţiilor din Germania nazistă în numlele igienei rasiale. Dr. Arthur Guest, 

director al Sănătăţii Publice, ministru de interne în regimul nazist declara: „Este datoria 

supremă a unui stat naţional să permită viaţa doar celor sănătoşi...”40 Cei care au suferit 

toate aceste atrocităţi în Germania erau persoanele care au fost deportate prin Programul 

Sănătăţii Publice. Aceştia erau oamenii consideraţi neproductivi, evreii şi duşmanii 

guvernului. 

Serviciul secretplănuieşte răspândirea celor mai letale boli pe pământ cu scopul de 

a activa „Modelul Iezuit al Legii Puterilor Sănătăţii de Urgenţă.” O persoană inspirată de 

Dumnezeu pe perioada secolului XIX spunea: „El, (Satana) va aduce moarte şi dezastru 

până când oraşele populate vor ajunge în  ruină şi dezamăgire... Distrugerea va cuprinde 

atât omul cât şi bestia.”41

Acum, iezuiţii din America de Nord de la Universitatea Georgetown au creat acest 

„Model al Legii Puterilor Sănătăţilor de Urgenţă” pentru ca statele să îşi modeleze 

puterile Sănătăţii Publice după acesta în cazul unui atac terorist cu arme de distrugere în 

masă. Acest program nu oferă nimic altceva decât puteri dictatoriale virtulale, permiţând 

statului:

1. să deporteze populaţii la destinaţii cunoscute doar de ei;

40 Life Unworthy of Life: Racial Phobia and Mass Murder in Hitler’s Germany  , James A. Glass,  New York, 
Harper Collins, 1997
41 The Great Controversy, Ellen G White   



2. să evacueze oamenii din propriile case;

3. să preia controlul asupra autostrăzilor, şoselelor, liniilor aeriene şi să 

interzică orice fel de călătorii;

4. să vaccineze oamenii şi să realizeze diferite teste medicale pe ei împotriva 

voinţei lor; vezi capitolul V al Legii Puterilor Sănătăţii;

5. să îi aresteze pe cei care nu se supun;

6. să izoleze oamenii şi să îi pună în carantină împotriva voinţei lor; vezi 

capitolul VII al Legii Puterilor Sănătăţii;

7. să dispună după bunul plac de cadavre.42

Cardul Naţional de identitate

Cardul Naţional de identitate este în plină pregătire. Acesta a luat formă prima 

dată sub Legea Reformei Sănătăţii din timpul lui Clinton. De fapt, S-1757 şi HR-3600 

reprezintă legi care dispun fiecărui american să aibă o dovadă sigură, „Cardul de 

Asigurare Medicală” (CAM) prin intermediul căruia datele medicale ale fiecărui cetăţean 

pot fi colectate, catalogate şi transmise pe un calculator federal. 

Activarea Legii Puterilor Sănătăţii pe perioada unei crize plănuite reprezintă o 

Lege Marţială care limitează libertatea americanilor de a călătorii. 

Ca şi oameni ai lui Dumnezeu, permiteţi-ne să continuăm să ne rugăm şi să facem 

totul prin puterea lui Dumnezeu de a rezista răului şi a lucra cu cei patru îngeri care trag 

înapoi cele patru curente de dezbinare, menţionate în Apocalipsă 7:1,2. De asemenea, să 

ne rugăm pentru mai mult timp pentru a dezvolta o relaţie mai profundă cu Dumnezeu 

înainte ca imaginea şi marca bestiei să fie impusă oamenilor.

TEROAREA BIOLOGICĂ SOFISTICATĂ

Teroarea biologică sofisticată este introdusă de către serviciul secret. „Avertizare: 

Se aude că arme biologice binare sunt luate în considerare pentru a fi folosite împotriva 

cetătenilor americani. O armă binară reprezintă o armă care conţine două componente 

42 The Cherith Chronicle, volumul 8, Nr. 4, Mai 2002, pg 21



inofensive dacă ar fi singure, dar când sunt combinate ele devin letale. O componentă 

poate fi aşezată în rezervoare astfel contaminându-ne apa potabilă. Totuşi, aceasta ar fi 

inofensivă pentru noi în prezent. A fost făcut public faptul că agenţi chimici sunt eliberaţi 

în aer prin intermediul linilor aeriene. Aceştia sunt vapori şi emisii de gaze eliberate de pe 

fundul motoarelor. Acest agent poate fi inofensiv de unul singur. Dar când acesta 

interacţionează cu alţi agenţi avem parte de o reacţie binară care poate fi letală pentru noi. 

De ce SARS a fost iniţiat în China? Un alt pericol a fost adus asupra populaţiei 

din Asia. Epidemia de SARS s-a răspândit automat. Cu timpul, aceasta s-ar putea 

transforma într-o epidemie de proporţii care ar afecta milioane de oameni din Asia, India 

şi eventual ar putea deveni o problemă globală. 

ARTA SUN-TZU A RĂZBOIULUI

Arta Sun-Tzu a războiului este folosită de către iezuiţi şi globalişti!!! Iezuitul 

Joseph-Marie Amiot, astronom al Împăratului Chinei, a fost cel care a realizat traducerea 

în franceză a celor 13 articole Sun-Tzu referitoare la Arta Militară, în anul 1772. Acest 

document dezvăluie strategiile militare ale teroriştilor secreţi, iezuiţii, şi anume 

subjugarea armatei inamicului fără luptă.

Subjugarea Americii libere prin intermediul războiului fără limite Chinez folosit 

de iezuiţi, a fost dezvoltat de către Qiao Liang si Wang Xiangsui. Această formă de război 

împrumutată din înţelepciunea Sun Tzu şi doctrinele sale de surprindere şi înşelare ,,nu 

presupun nici o limită”, avînd scopul de a distruge toate societăţile democratice. 

Tacticile Sun-Tzu lucrează în taină. Se bănuieşte faptul că autorităţile federale au 

folosit arta războiului Sun-Tzu împotriva cetăţenilor Statelor Unite, a patrioţilor şi a 

conducătorilor organizaţiilor religioase care puteau reprezenta o ameninţare pentru noua 

ordine mondială.

În articolele sale ,,Cherith Chronicle”, Bob Trevz dezvăluie faptul că războiul 

neconvenţional poate fi folosit în nenumărate feluri. Războiul financiar, folozofic, 

psihologic, internetului şi războiul media împreună cu o mulţime de alte forme de război 

sunt conduse împotriva poporului American.



Este posibil ca autorităţile federale să folosească tacticile Sun-Tzu pentru a-şi 

învinge oponenţii în următoarele etape:

1. Îi anunţă pe toţi asociaţii oponentului să înceteze orice contact cu acesta. Apoi 

este denaturant caracterul oponentului şi orice document sau eveniment negativ 

din trecut poate fi folosit împotriva sa pentru a-l descredita.

2. Aceştia ar putea încerca să defăimeze resursele financiare ale oponentului şi astfel 

acesta nu va mai avea activitate şi nici nu va mai obţine contracte prin intermediul 

asociaţilor săi.

3. Oponentului i s-ar putea oferi bani pentru a-şi inceta activitatea.

4. Dacă aceasta nu funcţionează, oponentul şi cei care îl susţin ar putea primi 

ameninţări.

5. În cazul în care, nici în urma acestor ameninţări, oponentul nu cedează următoarea 

alternativă va fi utilizarea forţei. Oponentul ar putea deveni ţinta unui asasinat.

A fost făcut cunoscut faptul că unii conducători ai oganizaţiilor politice şi 

religioase.care au publicat lucrări prin care se revoltau şi ameninţau persoanele noii 

ordini mondiale au simţit pe propria piele aceste tactici, în modul expus mai sus.



DEPARTAMENTUL SECURITĂŢII NAŢIONALE

Documentul Securităţii Naţionale HR 5005 de 484 de pagini a fost aprobat de 

Camera Comunelor şi Senat. Amiralul john Poindexter, fost consilier al Securităţii 

Naţionale al preşedintelui Regan a susţinut adunarea de informaţii prin spionarea 

cetăţenilor americani.

Agenţia Securităţii Naţionale a fost înfiinţată pentru a-i disciplina pe americani 

mai degrabă să trăiască cu mai puţină libertate decât să lupte pentru propriile libertăţi.43 

Operaţiunea „Sistemului de informare şi prevenire al terorismului”, un proiect al 

Departamentului de Justiţie, recrutează milioane de camionagii, poştaşi pentru a spiona şi 

a oferi informaţii autorităţilor, referitor la diferite activităţi suspecte. „Sistemul de 

informare şi prevenire al terorismului va avea un procentaj de cetăţeni informatori mai 

mare decât cel al Poliţiei Secrete Stasi al Germaniei de Est.”44 „Legile Securităţii 

Naţionale permit guvernului federal să aresteze şi să ţină în arest orice pesoană fără nici 

un fel de acuzaţie, avocat sau Habeas Corpus.”45 

Agenţia Proiectului de Cercetare Avansată a Apărării (DARPA) şi Proiectul de 

Cercetare Avansată a Securităţii Naţionale (HSARPA)se presupun a fi programe de 

cercetare şi dezvoltare a capacităţii noastre de a detecta şi de a ne proteja de terorişti 

externi. Totuşi aceste programe oferă autorităţilor puterea de a detecta şi a lupta împotriva 

americanilor etichetaţi ca fiind terorişti domestici (din interior), patrioţilor şi a 

disidenţilor care se vor opune sistemului propus al noii ordini mondiale.

Iată componenţa de bază a programului Securităţii Naţionale:

I. Departamentul Securităţii Naţionale

A. Agenţia Securităţii Naţionale

B. DARPA şi HSARPA

i. Biroul Securităţii Naţionale

1. Biroul Vigilenţei Informaţionale Totale (IAO)

ii. Vigilenţa Informaţională Totală (TIA)

iii. Punctele de verificare internă ale Securităţii Naţionale

43 Communism, Richard Pikes, pg. 105
44 Morning Herald, Sydney Australia, Ritt Goldstien
45 Homeland Security, the Jesuit Gestapo, Michael Bunker, 8/9/02



1. Îmbinarea cu Sistemul Protecţiei Integrate al Documentului 

Reformei Serviciului Secret din 2004.

Agenţia Securităţii Naţionale a fost înfiinţată cu scopul de a conserva puterea 

americană pentru următorii 20 de ani. G. Gordon Liddy, pregătit de iezuiţi la 

Universitatea Georgetown, dezvăluie faptul că Recensământul din 2000 va continua încă 

cel puţin 10 ani. Acest recensământ intră în baza de date a Biroului Vigilenţei 

Informaţionale Totale. Herman Hollerith, un inventator german a înfiinţat în 1896 IBM-

ul. Această invenţie a fost folosită de nazişti pentru realizarea profilului rasial pentru a da 

de urma sclavilor şi pentru a înfometa evreii pe perioada Celui De-al Doilea Război 

Mondial.

Vedem aceaşi tendinţă dezvoltându-se azi în America. Referendumul poate fi 

folosit ca o armă pentru a da de urma constituţionaliştilor şi a disidenţilor care se opuneau 

propunerii ordinii conduse de Naţiunile Unite – Papalitatea – Statele Unite. Edward 

Aldridge, subsecretar al Ministerului Achizitiei şi Tehnologiei spunea că Pentagonul 

realizează o bază de date pentru a descoperi cererilor cumpărătorilor.46

Vigilenţa Informaţională Totală prin intermediul HSARPA au dezvoltat şi folosesc 

„infinitul TAO”, care este un dispozitiv de monitorizare a conversaţiilor dintr-o casă chiar 

dacă telefonul este pus în cârcă.

Vigilenţa Informaţională Totală a jurat şi încorporează sigiliul ochiului draconic 

care vede totul ca logo al său. Preşedintele Franklin D. Roosevelt a ordonat ca sigiliul să 

fie printat pe bancnota dolarului în 1933.

Un prototip al Punctului de Verificare Intern al Securităţii Naţionale „a fost 

viziunea lui Al Martin, un fost ofiţer în Serviciul Secret Naval.47 Punctele de control vor 

fi folosite pentru a reţine cetătenii Statelor Unite care nu au un card de identitate 

internaţional sau un card de asigurare de sănătate. 100 000 de mii de recidivişti ai armatei 

şi gărzi de corp naţionale sunt antrenaţi la Scoala Militară de control urban din Fort 

Campbell KY pentru a apăra punctele de verificare. Armata Statelor Unite a fost pregătită 

în Operaţiunea Militară pe teren urban şi în Operaţiunile Militare, altele decât războiul.48

46 The Cherith Chronicle, volumul 9, Ianuarie 2003
47 Ibid, volumul 7, Nr. 6 decembrie 2001
48 Ibid,volumul 8, Nr. 4 mai 2002, pg. 32



PUTERILE SĂNĂTĂŢII ŞI ACTIVAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE

Legea Puterilor Sănătăţii şi Activarea Securităţii Naţionale implementează crearea 

unei ameninţări biologice aparent naturale, folosind agenţi bacteorologici precum Ebola, 

virusul Nile sau SARS. Legea Modelului Puterilor Sănătăţii de Urgenţă oferă puteri 

dictatoriale reale autorităţilor Sănătăţilor Publice pentru a declanşa carantina, a izola, a 

sechestra proprietăţi şi să constrângă oamenii să rămână numai în anumite zone.

Aceasta este o altă formă a Legii Marţiale. Articolul V al Legii Puterilor Sănătăţii: 

puteri speciale pe perioada stării de urgenţă a sănătăţii publice: controlul persoanelor. Se 

vorbeşte despre examinări medicale obligatorii, politici întărite, izolare şi carantină şi 

acces neautorizat. Protocolul iezuiţilor nr. 10 pentru implementarea Puterilor Sănătăţii 

solicită răsturnarea societăţilor democratice prin „însămânţarea” de boli.

Planul de implementare al Legii Puterilor Sănătăţii este expus în Protocolul nr. 10 

al iezuiţilor, din Protocolul Înţelepţilor lui Zion. Acesta a fost realizat de iezuiţi şi spune 

următoarele: „...este un lucru absolut necesar să tulburi în toate ţările relaţia dintre popor 

şi guvern, astfel încât să epuizezi umanitatea cu sentimente de ură, luptă, invidie sau chiar 

prin intemediul torturii, înfometării şi prin <<însămânţarea>> de boli...”49

„Luând în considerare Legea Modelului Puterilor Sănătăţii de Urgenţă realizat de 

iezuiţi la Universitatea Georgetown, ne amintim de al patrulea jurămât al iezuiţilor: 

<<Promit şi declar că, atunci când şansa va apărea, voi crea şi voi duce război necruţător, 

în secret sau deschis împotriva tuturor ereticilor, protestanţilor şi liberalilor după cum 

sunt îndrumat pentru a extirpa şi ai distruge de pe faţa întregului Pământ...Voi folosi în 

secret ceaşca cu otravă... După cum eu voi fi îndrumat de orice agent al Papei sau 

superior al frăţiei al sfintei Societăţi a lui Iisus>>.”50 Acestea sunt de asemenea tactice ale 

războiului fără limite Sun – Tzu.

Vigilenţa Informaţională Totală a Biroului Securităţii Naţionale a adoptat simbolul 

noii ordini mondiale şi anume cel al piramidei cu ochiul atotştiutor care planează 

deasupra. Acesta poate fi văzut pe spatele dolarului rezervei federale. „Eforturile Satanei 

de a ştii totul despre toţi prin intermediul Sistemului Vigilenţei Informaţionale Totale sunt 

49 The Protocols of the Learned Elders of Zion, traducere de Victor E. Marsden, Los Angeles, CA, pg. 41
50 The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, Burke McCarty, Merrimac, MA: 
Destiny Publishers 1973, pg. 16



fundamentale pentru strategia sa de a obţine control total.” DARPA, o agenţie a Biroului 

Vigilenţei Informaţionale Totale expune obiectivele implementării unui stat poliţist. 

Biroul Vigilenţei Informaţionale Totale plănuieşte să creeze  gigantică bază de date cu 

amprente digitale, ale irisului şi scanări faciale, cu informaţii financiare, date medicale şi 

multe alte date.



LEGEA PATRIOTICĂ II

LEGEA INTENSIFICĂRII SECURITĂŢII INTERNE DIN 2003

LEGEA DOAMNEI NOASTRE A PĂCII

Sub uniunea Romei, „ţara noastră va abandona fiecare principiu al Costituţiei sale 

ca guvern republican şi protestant.”51 Implementarea Legii Patriotice II reprezintă 

îndeplinirea profeţiei făcută de către această mică doamnă inspirată cu mai bine de 100 de 

ani în urmă. 

Documentul Intensificării Securităţii Interne de 87 de pagini a fost dezvăluit pe 28 

februarie 2003 de către Centrul Integrităţii Publice (CPI). Lewis şi Mayle ai acestui 

centru spuneau că întărirea legii şi adunarea autorităţilor serviciilor secrete urmăresc să ia 

cetăţenia americană celor care fac parte din grupuri religioase şi politice defavorizate. 

Capitolul 501 intitulat „Expatrierea teroriştilor” permite guvernului să deposedeze de 

cetăţenie persoanele deţinătoare de acest drept.52 Joanne Mariner, redactor, spunea: „Cel 

de-al Paisprezecelea Amendament garantează cetăţenia cu excepţia renunţării voluntare şi 

lipsa manipulării de către guvern.”

• Capitolul 312 oferă imunitate legii de a spiona cetăţenii Statelor Unite.

• Capitolul 106 oferă agenţilor federali autoritatea de a realiza percheziţii fără acord 

judecătoresc. Acesta distruge ultimul vestigiu al Celui de-al Patrulea 

Amendament.

• Capitolul 122 reafirmă puterea guvernului prin ordin judecătoresc. Domeniul 

public prin intermediul datelor personale ne deposedează de drepturile la 

intimitate

• Capitolul 126 permite Eşalonului şi Vigilenţei Informaţionale Totale să spioneze.

51 Testimonies, volumul 5, Ellen G. White, pg. 541
52 The Cherith Chronicle, volumul 9, Nr. 3 Iunie 2003, pg. 58-66



• Capitolul 408 permite eliberarea condiţionată pe viaţă, (sclavie) pentru o întreagă 

diversitate de delicte.

• Capitolul 201 permite ascultarea informaţiilor, iar împreună cu filmările video pot 

fi folosite ca dovezi. În trecut, acest lucru nu era permis în instanţă.

Cu numărul mare de camere video aşezate pe autostrăzi, în magazine şi în fiecare loc 

public vom fi într-o continuă supraveghere. Aplicând pentru programul „Cărţii de 

Identitate la Distanţă”, caracteristicile noastre pot fi identificate şi transmise la un 

calculator central. Acest calculator ne va identifica pentru ca autorităţiile „Big Brother” 

să dea de urma noastră în cazul suspectării noastre de terorism sau de vreun alt delict. 

America nu mai este „Tărâmul Libertăţilor” ci devine mai degrabă „Tărâmul Spionat”.

În anul 1866, pe perioada cazului Miligan, Curtea Supremă a deliberat că 

preşedintele Abraham Lincoln a încălcat Constituţia prin suspendarea Habeas Corpus pe 

perioada Războiului Civil. Habeas Corpus reprezintă Legea Engleză Civilă care 

protejează pe oricine de abuz, judecată nedreaptă, persecuţie şi pedeapsă capitală ale 

autorităţilor aflate la putere. „Constituţia trebuie să apere toate persoanele în timp de 

război, criză sau pace.”53 Chiar şi preşedintele Abe Lincoln a fost citat pentru încălcarea 

acestei politici constituţionale.

Legea Doamnei noastre a păcii este o parte a marelui capitol XXII al Legii întăriri 

Securităţii interne din 2003 care cuprinde 7305 capitole. Această lege este în mod evident 

un cuvânt al romano-catolicilor. Există un document numit „Preluarea Totală a Statului 

Poliţist; Legea Secretă Patriotică II distruge ce a mai rămas din libertatea Americii.” 

Această lege susţine înregistrarea tuturor proprietarilor de arme şi interzicere vânzarea 

privată a armelor de foc. Aceasta este o încălcare directă a Celui de-al Doilea 

Amendament şi anume de a ne înarma împotriva tiraniei şi de a nu permite să ne fie 

încălcate drepturile. „Evreii pentru păstrarea proprietăţii armelor de foc” au văzut cum 

legile gemane şi sovietice de controlare ale armelor au dus la genocid. Guvernul bolşevik 

a adoptat Legea Controlului Armelor în aprilie 1918.

„Legea  Rex 84” realizată de Oliver North sub administraţia Regan cere 

suspendarea Constituţiei Statelor Unite pe perioada crizelor. Nat Hentoff dezvăluie că 

suspendarea Habeas Corpus şi a drepturilor constituţionale în orice moment reprezintă 

53 Jewish World Review, Nat Hentoff, 2 februarie 2003



trădare şi tiranie împotriva naţiunii noastre, a strămoşilor noştri şi a lui Dumnezeu cu 

ajutorul cărora aceasta a fost fondată.

O dată cu apropierea de sfârşitul lumii, naţiunea respinge fiecare principiu al 

Constituţiei cum a fost prezis de Ellen G. White cu scopul de a impune imaginea bestiei 

asupra propriului popor şi a lumii. 



LEGEA REFORMEI SERVICIILOR SECRETE ŞI PREVENIREA

TERORISMULUI, DIN 2004

„Departamentul Securităţii Naţionale preia naţiunea şi stabileşte prin intermediul 

legii „Sistemul de Protecţie Intergat”54

„Imaginea ierarhiei papale relaţionată cu evenimentele de la 11 Septembrie 

împreună cu birourile Departamentului Securităţii Naţionale ale caror personal este 

format din iezuiţi. Vaticanul reprezintă cea mai mare agenţie care uneşte serviciile secrete 

din întreaga lume. În prezent puterea ei este organizată pentru a spiona fiecare persoană a 

marii puteri protestante de pe faţa pământului.

Ridicarea statului spion

Pentru realizarea acestuia era necesară existenţa unui birou de spionaj conducător 

– acesta era cel al Directorului Naţional al Serviciilor Secrete... Subordonat acestuia 

trebuiau să existe 12 posturi, a se nota: 12 oameni care să lucreze în consiliul Biroului 

Serviciului Secret Naţional. Sunt luate măsuri de prevedere în cazul necesităţii de lărgire 

a numărului de persoane din consiliu. 

Roma, progenitura ei şi numerologia: Dzerzhinsky Had 

Roma iubeşte numerologia. Iisus a avut doisprezece, aşa că Roma ia acest număr 

ca şi punct de pornire. Dzerzhinsky, primul şef al groaznicei Cheka, poliţia secretă 

sovietică deţinea doisprezece... Cei mai apropiaţi colaboratori ai săi erau în număr de 

doisprezece, „aranjaţi asemenea celor doisprezece discipoli la Cina cea de Taină.”55

Himmler a avut 12 în organizaţia S.S.

54 The Cherith Chronicle, volumul 2, Februarie 2005, p1
55 The Commissar Vanishes, David King, New York: Holt & Co., 1997, pg. 90



Himmler a avut doisprezece în cercul său intern... Un cerc intern format din 

doisprezece ofiţeri S.S. de nivel înalt care se întâlneau în secret pentru conferinţe şi 

meditaţii într-o mănăstire în Wevelsburg, Westfalia, pe care Himmler a transformat-o într-

un castel. 

Imaginea ierarhiei romane

Membri organizaţiei S.S. erau antrenaţi să se supună în totalitate. Organizaţia S.S. 

a fost creată să fie o imagine în oglindă a ordinului iezuit. Hitler a declarat că urma să îşi 

înfinţeze propriul ordin şi că Himmler va fi noul său Ignatius Loyola. 

Legea Serviciului Secret stabileşte un nou guvern cu scopul centralizării tuturor 

legilor serviciului secret şi al conlucrării cu Departamentul Securităţii Naţionale. Toate 

serviciile secrete şi agenţiile guvernului federal vor ajunge pe mâna unui singur om, a 

directorului naţional al serviciilor secrete.

Directorului naţional al serviciilor secrete

va avea acces la toate serviciile secrete

„Capitolul 113. Autorităţiile directorului naţional al serviciilor secrete – (a) acces 

la serviciul secret - Cu excepţia momentelor în care preşedintele îi interzice acesta va 

avea acces la toate serviciile secrete colectate de orice departament, agenţie sau orice alt 

element al Statelor Unite.”

Acces la toate serviciile secrete

„Acces la toate serviciile secrete colectate de orice departament, agenţie sau orice 

alt element al Statelor Unite.” Acest om va cunoaşte totul din fiecare bază de date, raport 

şi de la fiecare sursă a guvernului Statelor Unite – CIA, NSA, FBI, Ministerul de Justiţie, 

Ministerul Serviciului Social, Serviciile de Protecţie a Copilului, preşedintele Statelor 

Unite şi de la fiecare agent FBI al NSA;vor cunoaşte  fiecare convorbire telefonică, totul 



despre Fisc, securitate socială, fiecare răspuns scris pe parcursul referendumului, despre 

agenţia Serviciului Secret de Apărare.”

CAPPS II: Spionarea pentru a verifica dacă cetăţenii sunt „înrădăcinaţi în 

societate”

Există noi sisteme de supraveghere care preiau America şi informaţiile colectate e 

serviciile secrete sunt transmise Directorului Naţional al Serviciilor Secrete, CAPPS II. 

„Sistemul acronism ... pre-ascultarea pasagerior susţinută de computer a fost unul dintre 

cele mai mari eforturi întreprinse asupra cetăţenilor de către guvernul Statelor Unite, 

conform Washington Post. Acesta a fost creat pentru a spiona 612 milioane de oameni 

care zburau anual, analizându-le datele comerciale disponibile cu scopul de a vedea dacă 

erau <<înrădăcinaţi în societate>> - cu alte cuvinte pentru a vedea dacă aceştia mergeau 

la dentist, cumpărau din supermarket-uri, aveau credite bune sau dacă aparţineu vreunui 

club sau organizaţii ...”56

Prin intermediul programelor de supraveghere cu ajutorul cărora se accesau toate 

datele din toate sectoarele private. Directorul Naţioanal al Serviciilor Secrete va avea 

acces la toate informaţile atât din sectoarele federale cât şi din cele private; acesta va ştii 

în ce supermarket îţi faci cumpărăturile sau la ce medic dentist mergi.

MATRIX: Uniera raporturilor poliţiei şi a celor 12 miliarde de date comerciale

Un astfel de program disponibil Directorului Naţional al Serviciilor Secrete prin 

care se obţin date din sectorul privat este MATRIX (Multi-State Anti-Terorism 

Information – Informaţiile Multi-Statale înpotriva terorismului). „Acest program a fost o 

iniţiativă susţinută de Florida şi care combina rapoartele poliţiei şi datele comerciale 

disponibile referitoare la cetăţenii obişnuiţi astfel încât autorităţiile legale să poată de 

exemplu găsi pe toţi proprietarii de acvarii sau să afle ce alte produse a achiziţionat recent 

un anumit consumator cu ajutorul unei simple apăsări a unui buton. Până în anul 2003, 

peste 150 departamente de poliţie din stat s-au înscris pentru a deţine un astfel de 

program.”57

56 Fortress America, New York: Bantum, 2004, pg. 71
57 Ibid, pg. 71



Dărâmarea „zidurilor de foc”

Toate zidurile de protecţie contruite odată în interiorul diferitelor servicii secrete 

şi care preveneau puterea totalitară au fost dărâmate în urma evenimentelor de la 11 

septembrie. Toate zidurile care separau sectioarele guvenamentale de cele private au fost 

dărâmate.

America uită avertizarea de la Washington şi a lui Jefferson

America uită în totalitate de avertizările de la Washington şi ale lui Jefferson şi 

anume aceea că „guvernul este asemenea unui servitor periculos şi a unui conducător 

îngrozitor (te temut) şi totodată că trebuie să înlănţuim guvernul federal cu lanţurile 

Constituţiei.”58

După cum a fost menţionat în Capitolul 501 intitulat „Extirparea teroriştilor” al 

legii Întăririi Securităţii Interne din 2003, guvernul va avea puterea de a lua cetăţenia 

locuitorilor Statelor Unite. Acum, întărirea legii împreună cu agenţiile serviciilor secrete 

conduse de o singură persoană care poate expatria pe oricine este considerat a fi 

defavorizat politic şi religios.

58 The Cherith Chronicle, volumul 2, Februarie 2005, pg. 8-11



REFORMA SERVICIULUI SECRET DE SPIONAJ ŞI CARDURILE DE 

IDENTITATE BIOMETRICE

Republicanul Ron Paul spunea: „guvernului federal nu ar trebui să i se permită 

niciodată să pretindă documente de la cetăţenii americani şi în mod cert, acesta nu are 

autoritatea constituţională de a face acest lucru.” Paul mai spunea: „ Supunerea 

cetăţenilor supravegherii şi spionării va duce la mai puţină siguranţă, întrucât resursele nu 

vor mai fi direcţionate către urmărirea şi întelegerea teroriştilor ci vor fi îndreptate 

împotriva americanilor nevinovaţi!”59

Drepturile obişnuite referitoare la permisele de conducere şi predarea 

certificatelor de naştere Departamentului Securităţii Naţionale

„Într-o lege mai lejeră evocatoare a fostului regim nazist a lui Adolf Hitler, 

promulgată de Congresul Satatelor Unite se cerea predarea drepturilor obişnuite asupra 

permiselor de conducere şi certificatelor de naştere Departamentului Securităţii 

Naţionale.

Legea Reformei Servicilor Secrete ale Statelor Unite de aproximativ 3000 pagini 

a fost totuşi votată pentru a deveni lege, deşi membri Camerei Comunelor şi ale Senatului 

nici măcar nu au citit-o ... 

În 2005 – Permisele de conducere şi certificatele de naştere biometrice

Începând cu anul 2005, Departamentul Securităţii Naţionale va crea noi legi care 

vor cere ca toate permisele de conducere şi certificatele de naştere să îndeplinească 

standardele federale minime referitoare la provizile de siguranţă biometrice.

... La naştere, cetăţenii americani vor primi un număr de securitate socială care va 

fi trecut pe certificatele de naştere împreună cu datele biometrice referitoare la ADN ... 

Permisele de conducere vor conţine, de asemenea, mărci biometrice ale ADN-ului şi vor 

59 World NetDaily: 8 Decembrie 2004, pe inforwars.com



include numărul de securitate socială. Acest lucru va fi cerut să fie îndeplinit de toate 

statele spre beneficiul programelor federale.

Niciodată până în prezent, cuvintele lui Benjamin Franklin nu au fost atât de 

corecte atunci când a afirmat: „persoanele doritoare să schimbe libertatea pentru 

siguranţa temporară nu le merită pe niciuna şi le vor pierde pe amândouă.”60

Paşapoartele interne 

Cărţile de identitate naţionale biometrice cu ADN, siguranţa călătoriilor interne şi 

arestul preventiv merg mână în mână pe un singur sistem şi anume de aresta fiecare 

persoană care nu se integrează totalitarismului. Acestea sunt mărcile tiraniei. Scopul 

acestora este de a aresta pe perioadă pemanentă persoanle care „nu sunt înrădăcinate în 

comunitate.”61

„Toate acestea nu vor duce decât la o societate supravegheată  care va diminua 

semnificativ libertatea şi respectarea intimităţii cetăţenilo Statelor Unite. O carte de 

identitate va duce la noi forme de discriminare şi hărţuire. Cartea de identitata va fi 

folosită pentru a opri, a interoga pe oricine care pare a fi străin sau orice individ 

aparţinând unei anumite religii.

Cărţile de identitate naţionale destinate să fie cuplate cu sistemul de 

urmărire prin intermediul undelor radio

Întrucât cărţile de identitate maţionale devin din ce în ce mai mult standardul „de 

aur” pentru documentele de identitate este foarte probabil ca acestea să fie cuplate cu 

plăcuţe de identitate prin intermediul frecvenţelor radio, permiţând astfel ca informaţiile 

să poată fi citite de la distanţă. Acest lucru este deja testat pentru ca apoi să fie utilizat pe 

paşapoartele cetăţenilor din Statele Unite. În plus la acest cip, deţinătorul documentului 

care conţine un cip RFID va transimite în mod continuu datele de identificare către 

oricine deţine un receptor. Când acest lucru se întâmplă, guvernul va putea localiza 

60 The Cherith Chronicle  ,   volumul 2, Februarie 2005, pg. 21-23
61 Ibid, pg. 22



virtual fiecare persoană care deţine un card de identitate, indiferent de locul în care se 

află.

Standardele federale acordate de Securitatea Naţională

pentru permisele de conducere

„Standardizarea permiselor de conducere a fost recunoscută ca fiind mai mult 

decât o încercare de a crea un sistem de identificare naţional.”62

Formularea finală a legii referitoare la permisele de conducere şi standardele 

minime este:

Titlul X – Legea Organizării Comisiei 9-11 din 2004

Subtitlul B – protecţia propriu-zisă şi călătoriile teroriste

Capitolul 1027 – cardurile personale de identificare şi permisele de conducere

(2) Standardele minime – nu mai târziu de 18 luni de la promulgarea acestei legi, 

Ministrul Transporturilor, consultându-se cu Ministrul Securităţii Naţionale vor stabili 

standardele minime pentru permisele de conducere sau pentru cardurile personale de 

identificare eliberate de stat pentru a fi utilizate de agenţiile federale, având scopurile 

identificării

Încălcarea celui de al zecelea amendament

Acest lucru înseamnă că Departamentul Securităţii Naţionale condus de iezuiţi va 

controla ceea ce se află pe permisele de conducere şi pe cardurile personale de 

identificare. Astfel, guvernul federal încalcă cel de-al zecelea Amendament care susţine: 

„puterile care nu sunt delegate, dar nici interzise de către Constituţia Statelor Unite sunt 

oferite statelor, respectiv poporului.”

Constituţia nu încredinţează guvernului federal puterea de a regla permisele de 

conducere, astfel puterea este rezervată statelor şi persoanelor carerespectă Constituţia. 

Ramura legislativă s-a autodepăşit şi a încălcat Constituţia prin preluarea puterii de la stat 

62 An Open Letter to the Conference Committee on Inteligence Reform: Reform National ID Related 
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şi oferind-o guvernului federal. Legea Reformei Seviciilor Secrete este numită Legea 9-

11.

Un sistem de apărare biometric

Raportul Comisiei 9-11 cerea: „un sistem de apărare biometric. Acest raport cere 

ca documentele şi actele de identificare ala oamenilor să poată fi verificate la fel cum se 

întâmpla în Rusia stalinistă şi Gemania nazistă.”63

A se verifica „Raportul Comisiei 9-11”, pg. 385 referitoare la construcţia 

programelor de protecţie propriu-zisă.

„Ce informaţii îi sunt cerute unui individ şi în ce formă? ... Identificatorii 

biometrici care măsoară caracteristicile fizice unice precum trăsăturile feţei, amprentele 

sau scanarea irisului şi le reduc la cifre numerice numite algoritmuri doar acum încep a fi 

folosite.”64

Puncte de protecţie biometrice care includ sistemul de transporturi

„Recomandare: sistemul de securitate al graniţelor Statelor Unite ar trebui integrat 

într-o reţea mai mare de puncte de protecţie care includ sisteme de transporturi şi accesul 

la facilităţi vitale precum reactoarele nucleare. Preşedintele va trebui să direcţioneze 

Departamentul Securităţii Naţionale pentru a-şi aduna eforturile şi a crea un sistem de 

protecţie cuprinzător, ... o Americă mai puternică şi o abilitate colectivă mondială de a 

intercepta indivizii periculoşi.”65

Puncte de verificare ale cărţilor de identitate în sistemul de transporturi 

„Vom vedea oare puncte de verificare ale actelor de identitate pe autostrăzi şi în 

intrările oraşelor precum se întâmpla în Paris pe perioada Revoluţiei Franceze sau va fi 

63 The Cherith Chronicle, volumul 2, Februarie 2005, pg. 24-26
64 9-11 Commission Report, pg. 385
65Ibid  ,   pg. 387 



asemănător sistemului de paşapoarte interne din Rusia stalinistă? ... Acesta este un stat 

poliţist precum nu mai este altul în istorie.”

Legea stabileşte Sistemul de Protectie Integrat

Lucrul teribil este acela că că iezuiţii conduc deja Departamentul Securităţii 

Naţionale şi au primit autoritatea din partea Congresului pentru a organiza acest stat 

poliţist. Iată ce spune legea: „Capitolul 1022 sistemul de protecţie integrat – (a) în general 

– Ministrul Securităţii Naţionale va dezvolta un plan  pentru un sistem de protecţie, 

integrat, cuprinzător.” Legea Serviciilor Secrete din 2004

Iată, Securităţii Naţionale condusă de iezuiţi i-a fost oferită responsabilitatea de a 

ţine în frâu naţiunea ...

Crearea legăturilor integrate ale punctelor de protecţie

„Crearea – sistenul plănuit în Subcapitolul – (a) va fi realizat pentru a – (1) 

înconjura o reţea integrată a punctelor de protecţie care includ securitatea graniţelor 

naţiunilor, sistemul de transport şi infrastructura critică sau pentru a facilita ca ministrul 

să fie protejat împotriva atacurilor teroriste.”

Trebuie notat faptul că sistemul de transport – autostrăzile, şoselele, podurile, 

bărcile, avioanele, aeroporturile – are un scop şi anume de a avea „integrată o reţea de 

puncte de protecţie.”

Legea introduce paşapoartele biometrice

Legea Reformei Serviciilor Secrete care paşapoartele biometrice. Aceste 

paşapoarte vor fi obligatorii pentru cetăţenii Statelor Unite care trec graniţele ţării.

„Capitolul 1024 documentele de călătorie – (b) paşapoartele biometrice – (1) 

dezvoltarea planului – secretarul de stat consultându-se cu Ministrul Securităţii Naţionale 



va dezvolta şi implementa un plan cât de repede posibil pentru a cere paşapoarte 

biometrice pentru toate călătoriile în Statele Unite realizate de către cetăţenii acesteia...”66

Să ne amintim că S1757 şi NR3600 cer ca fiecare american să deţină un document 

real precum cardul de asigurare de sănătate sau cardul biometric. De fapt, toate acestea 

fac parte din Legea Puterilor Sănătăţii menţionată anterior. De asemenea, această carte 

dezvăluie că activarea Puterilor Sănătăţii cu Securitatea Naţională reprezintă Legea 

Marţială. Se poate vedea acum că atunci când o criză plănuită prin intermediul Legii 

Reformei Serviciilor Secrete poate fi activată şi apoi se va vedea un puternic stat poliţist 

totalitar cum nu a mai fost văzut vreodată în această ţară sau în lume. Toate acestea vor 

conduce imediat la implementarea imsginii şi mărcii bestiei.

66 The Cherith Chronicle, volumul 2, Februarie 2005, pg. 28-30



IMAGINEA ŞI MARCA BESTIEI

Va veni timpul când Dumnezeu ne va oferi vin să bem. Celor nesalvaţi şi care 

venerează bestia şi imaginea ei, Dumnezeu le va oferi vinul mâniei, vezi Apocalipsa 

14:9,10. Celor salvaţi, El va oferi noul vin pe care să îl bea împreună cu El în împărăţia 

Tatălui Său, vezi Matei 26:29. De ce va oferi Dumnezeu vinul mâniei celor nesalvaţi? 

Poate pe percursul lecturării veţi afla ceea ce Biblia are de spus referitor la bestie, 

imaginea ei şi despre marca bestiei.

Imaginile statuilor, bestiile şi coarnele

Imaginile statuii, bestiile şi coarnele dezvăluie o statuie şi imaginile bestiei pe 

care Daniel, un profet al lui Dumnezeu le-a văzut când a trăit în perioada conducătorului 

Nebuchadnezzar, rege al Babilonului în secolul al IV-lea î. Hr.

Statuia: Capitolul 2 al lui Daniel dezvăluie o statuie construită din diferite 

materiale pe care regele Nebuchadnezzar le-a visat. Nimeni în afară de profetul Daniel nu 

putea interpreta descrierea visului regelui. Statuia avea capul din aur precum conducerea 

Babilonului din 606 până în 538 î. Hr.; un sân din argint asemenea conducerii perse din 

538-331 î. Hr.; o fustă din alamă asemenea conducerii grece din 331-168 î. Hr.; picioare 

din fier asemenea conducerii păgâne romane din 168 î. Hr.-476 d. Hr. şi tălpi din fier şi 

pământ reprezentând marile naţiuni conducătoare până la sfârşitul lumii. Muntele care a 

izbit această statuie reprezintă venirea regatului lui Hristospentru a conduce pe vecie. 

După Roma, nici un alt imperiu nu a mai dominat lumea.

Marea bestie: Capitolul 7 din Daniel dezvăluie un leu ieşind din mare. Mările 

reprezintă popoarele, limbile şi naţiunile, vezi Apocalipsa 17:15. Acest leu reprezntă 

Babilonul. Următoarea bestie  pe care Daniel a văzut-o ieşind din mare a fost un urs, 

Medes şi Persia; apoi leopardul cu patru capete reprezentând Grecia care a fost divizată în 

patru regate. A patra bestie pe care Daniel a văzut-o era măreaţă şi teribilă. Această bestie 

avea dinţi şi gheare din fier pentru a-i devora pe sfinţii care se vor împotrivi ei. Aceasta 

mai avea de asemenea zece coarne pe cap. Un mic corn a crescut şi au mai răsărit alte 

trei. Un studiu al istoriei dezvăluie că acesta era al patrulea regat al Romei.



Coarnele şi micul corn. Roma a fost invadată de zece triburi barbare care în cele 

din urmă au devenit cele zece naţiuni ale Europei. Daniel 7:7,17,19 dezvăluie cele zece 

coarne de pe capul bestiei ca fiind regi. Aceste triburi erau: ostrogoţii şi vandalii din 

Africa de Nord, francezii, vizigoţii (Spania), anglo-saxonii, germanii. Micul corn a 

dezrădăcinat trei dintre aceste regate:ostrogoţii şi vandalii şi s-a stabilit de unul singur. 

Puterea micului corn a venit după cele zece coarne. Acest mic corn nu poate fi nimeni 

altcineva decât înfinţarea Bisericii Romane Papale din Evul Mediu. Cel de-al 28-lea 

Consiliu din Franţa în 538 d. Hr. a stabilit sărbătorirea duminicii. Pe data de 13 februarie 

a aceluiaşi an, împăratul Iustinian prin intermediul „Codului lui Constantin” l-a numit pe 

Papă conducătorul şi corectorul ereticilor şi a celor care se opun lui.67

Astfel, Imperiul Roman Păgâna luat sfârşit şi uşile erau deschise pentru stabilirea 

marelui Imperiu Roman Papal Medieval pentru a conduce Evul Mediu. Faptul că Papa 

reprezentând puterea micului corn şi descrierile şi interpretările acestor simboluri care 

reprezintă regatele pe parcursul istoriei, ne ajută să înţelegem că puterea acestui mic corn 

reprezintă Antihristul acestor ultime zile.

Leopardul cu şapte capete: Scriptura dezvăluie că cele şapte capete ale 

leopardului din Capitolul 13 al Apocalipsei şi micul corn din Capitolul 7 al lui Daniel 

sunt identice. Comparaţi descrierile menţionate în Daniel 7:25 cu Apocalipsa 13:4-7. 

Unele dintre semnele de identificare ale bestiei din Apocalipsă cu ceea ce a făcut în trecut 

şi va realiza în viitor se potrivesc cu cele ale micului corn din Capitolul 7 al lui Daniel 

după cum se poate vedea:

1. El îi aduce blasfemie lui Dumnezeu; micul corn (Papa) susţine că iartă 

păcatele.

2. I-a persecutat pe sfinţi pe perioada Evului Mediu şi va face acest lucru din 

nou în viitor.

3. Gura sa vorbeşte lucruri măreţe;şi anume că poate conduce îngeri şi felul 

de a fi a lui Dumnezeu pe Pământ.68

4. A condus timp de 1260 de ani (538-1798 d. Hr.). Regimul micului corn a 

luat sfârşit când Papa Pius IV a fost arestat de către generalul Berthier în 

timpul încoronării sale de la Capela Cistine pe data de 15 februarie 1798. 

67 History of the Fall & decline of the Roman Church, de Edward Gibbons
68 Promta Bibliotheca, Lucius Ferraris, volumul 6, pg. 25



Papa a fos exilat la Valence France unde a murit în 29 august 1799. 

Profeţia biblică a timpului dezvăluie acest lucru din perioada celor 1260 

de ani. La sfârşitul acestei perioade unul dintre capete a fost rănit, vezi 

Apocalipsa 13:3,4.

5. Rana s-a vindecat şi a fost readus la putere prin intermediul Tratatului 

Lateran al lui Mussolini din 1929 după cum a fost prezis în Scriptură.

Papalitatea şi iezuiţii au fost răniţi

După cum am observat, iezuiţii au fost răniţi în urmă cu câţiva ani de către ragii 

Franţei şi Spaniei. Ei au trebuit să se ascundă în spatele iluminiştilor şi francmasonilor. Ei 

au câştigat putere financiară prin intermediul legăturilor cu familia Rothschild, la sfârşitul 

perioadei de 1260 de ani de dominaţie şi persecuţie papală. Perioada de 1260 de ani a 

început în 538 î Hr. când Papa a fost adus la putere şi până în 1798 când a fost înlăturat 

de la putere.

Sfinţii au fost luaţi din mâna sa la sfârşitul acestei perioade. Vezi Apocalipsa 

12:l6. Capitolul 12 al Apocalipsei descrie o femeie stând pe lună, înconjurată de lumina 

lui Dumnezeu reprezentând adevărata sa biserică. Balaurul îl reprezintă pe Diavol, 

Apocalipsa 12:9, răspândind persecuţiile pentru un timp (360 de zile într-un an), timpuri 

(720) şi divizarea timpului (180). Toate acestea adunate dau 1260 de zile. O zi reprezintă 

un an în profeţia biblică, vezi Ezechiel 4:6. La această perioadă se mai referă şi astfel: 42 

de luni, de 42 de ori 30 => 1260. Vezi Apocalipsa 11:2.

A se remarca de asemenea ca perioada dintre 538 d. Hr. şi 1798 d. Hr. au 

reprezentat Evul mediu Timpuriu. Acesta a reprezentat o perioadă de creştere uşoară şi 

dezvoltare tehnologică. Reforma protestantă deschide Epoca Industrială şi Iluminarea. 

Sfârşitul perioadei celor 1260 de ani de persecuţie marchează o creştere a cunoştinţelor, 

călătoriilor şi dezvoltărilor tehnologice.

Acum, cu creşterea puterii iezuite şi a misiunii de a-i oferi Papei înapoi puterea 

temporală, ne putem aştepta ca persecuţiile religioase să reînceapă împreună cu o 

reîntoarcere a perioadei Evului Mediu. Aceasta înseamnă că Dumnezeu îndepărtează 

lumina Sfântului Său Spirit de pe pământ. Minţile oamenilor vor deveni tot mai 



întunecate pe măsură ce acceptă decretele umane după ce adevărul a fost dezvăluit.69 

Mulţi creştini vorbesc despre acea perioadă ca reprezentând sfârşitul persecuţiilor 

înaintea întoarcerii lui Mesia.

Statele Unite în Profeţia Biblică

Statele Unite sunt menţionate în preofeţia biblică: aceasta este dezvăluită sub 

forma celor 3 coarne ale unui miel asemănător bestiei din capitolul 13 al Apocalipsei. 

Această bestie vine din pământ. Din moment ce mările şi apele reprezintă zonele populate 

ale globului, în acea perioadă pământul reprezintă depărtare, vezi Apocalipsa 13:11. 

Statele Unite s-au ridicat în perioada în care prima bestie a fost rănită. Această bestie are 

înfăţişarea unui miel.

Bivolul reprezintă America timpurie. De asemenea, stămoşii noştri au stabilit 

acest guvern pe baza Constituţiei care protejează liberatea individuală de a purta arme, de 

a vorbi şi mai presus de toate de a recunoaşte această naţiune ca fiind o naţiune 

preotestantă supusă lui Dumnezeu. Părinţii noştri au venit aici pentru a scăpa de 

conducătorii tirani din Europa. Articolul IV, capitolul 4 al Articolelor Confederaţiei, 

garantează separarea Bisericii de stat. 

Din contră această naţiune respinge Consituţia, vorbind mai mult asemenea unui 

balaur şi ridicând o imagine a bestiei (Papalitatea şi Ordinul iezuit) după cum este prezis 

în Apocalipsa13:11-17. O naţiune vorbeşte prin inteermediul principiilor şi politicilor 

sale. În prezent, naţiunea vorbeşte asemenea unui balaur, adoptă politici iezuite, 

abandonează principiile creştine protestante pentru păgânism şi Dumnezei falşi.

Influenţa Ordinului Iezuit asupra acestei naţiuni

Iezuiţii sunt infiltraţi în sectoarele guvernamentale, şcoli, facultăţi şi mai ales în 

biserică. Balaurul (Satana), iluminiştii şi iezuiţii au introdus sexul şi violenţa la 

Hollywood, în televiziune şi muzică.70 Simbolurile satanice apar pe jucăriile copiilor noşti 

69The Cosmic Conflict   o ediţie a The Great Controversy, Ellen G. White, pg. 531   
70 The Anti-Christ 666, Roy A. Anderson, pg. 218  



şi în jocurile pe calculator. Scopul lor este de a demoniza, degrada şi demoraliza America 

astfel încât iezuiţii să reuşească să supună America controlului Papei.

„Căile balaurului Statelor Unite se dezvoltă prin intermediul învăţăturilor 

umaniste seculare predate în şcoli.”71 Umanismul secular, televiziunea, drogurile, muzica 

şi sexul distrug credinţa creştină, sacrificiul, rezistenţa şi venerarea încă din tinereţe. Bob 

Trenz spune într-unul din articolele sale din „Cherith Chronicle” că iezuiţii au introdus de 

asemenea „educaţia în funcţie de venituri”, cuprinzănd învăţătura în şcoli şi biserici a 

filosofiei relativismului. Relativismul îi învaţă că adevărul se schimbă o dată cu timpul 

incluzând şi adevărul biblic. Adevărul biblic este absolut. Cuvânt lui Dumnezeu este 

neschimbător. Acesta este motivul pentru care şcolile şi bisericile noastre au devenit 

corupte şi intolerabile. Această naţiune devine din ce în ce mai deschisă politicilor 

draconice şi credinţelor păgâne.

Imaginea bestiei – persecuţiile religioase

Imaginea bestiei reprezintă persecuţia religioasă prin intermediul uniunii bisericii, 

statului şi a economiei. Va veni timpul când conducătorii bisericii vor câştiga acordul 

guvernului de a introduce doctrine religioase şi legi, spre exemplu Legea Duminicii 

Naţionale. Aceste legi vor fi aplicate atunci când Legea Marţială va fi decretată în această 

ţară şi în restul lumii datorită acţiunilor teroriste. După cum se ştie, legile Duminicii sunt 

impuse. Dumnezeu nu-şi sileşte credincioşii să se supună legilor sale. El ne dă şansa de a 

alege. Totuşi, suportăm consecinţele proastelor noastre decizii. Aceasta este copia a ceea 

ce Biserica Romană i-a făcut lui Martin Luther şi mişcării reformate pe perioada Evului 

Mediu.

Marca bestiei – poruncile oamenilor

Ce este atunci marca bestiei? Papalitatea crede în adoptarea tradiţiilor păgânde de 

către creştinism. Majoritatea acestor practici şi obiceiuri nu se găsesc în principiile 

biblice. Schimbarea de la venerarea lui Dumnezeu în Sfânta zi de Sâmbătă la cea de 

Duminică a reprezentat o lege dată de autorităţile Bisericii Romane. Deşi Dumnezeu 

71 Liberty, Where There is no Vision, Thomas E. Robinson



spune că poruncile sale sunt eterne şi adevărate (Psalmul 119: 142, 172) şi că nimeni nu 

ar trebui să iasă din cuvântul său ( Matei 5:17), Biserica Romană se supune schimbării. 

Este clar că Dumnezeu nu a oferit Bisericii Catolice autoritatea de a schimba „timpurile şi 

legile sale”. Vezi Daniel 7:25. În „Manualul Baptist”, Dr. Edward T. Hiscox spune că 

„Duminica nu exista în istoria creştină timpurie, dar a devenit sfântă o dată cu marca 

păgânismului.”

Socrate şi Sozomen, doi elevi şi istorici greci au confirmat că a şaptea zi, Sabatul, 

a fost păstrată de Tânăra Biserică Creştină în primele 3 secole, excepţie făcând în Roma 

şi Alexandria.72 Roma afirmă că Biserica  „nu a greşit atunci când a făcut schimbarea de 

la Sabat la sfinţirea Duminicii.”73 În „Catehismul Doctrinal” Stephen Keneen a  mărturisit 

că „nu există autoritate biblică pentru schimbare.”

Conflictul final

Este decisiv că marca bestiei reprezintă sfinţirea poruncilor şi tradiţiilor omului şi 

ca sigiliul lui Dumnezeu asupra conducătorilor îi reprezintă pe toţi cei care respectă 

poruncile lui Dumnezeu, vezi Apocalipsa 7:1-4 şi 14:1-5. Părinţii noştri au venit aici 

pentru a scăpa de conducătorii tirani ai Europei. Articolul IV, capitolul 4 al Articolelor 

Confederaţiei garantează separarea Bisericii de stat. În 1791, Primul Amendament al 

Declaraţiei Drepturilor Omului spunea că nu trebuie dată nici o lege referitoare la religie 

de către Congres.

Din contră, această naţiune respinge fiecare principiu constituţional şi vorbeşte 

mai mult asemenea unui balaur pentru a crea o imagine a bestiei (Papalitatea şi Ordinul 

Iezuit) după cum a fost prezis în Apocalipsa 13:11,17. O naţiune vorbeşte prin propriile 

politici şi principii. În prezent, această naţiune vorbeşte mai mult asemenea unui balaur, 

adoptă politici iezuite, adoptă principii creştine protestante pentru păgânism şi dumnezei 

falşi. Această naţiune este din ce în ce mai deschisă politicilor draconice şi credinţelor 

păgâne. O criză anticipată, apoi Legea Marţială şi mai apoi preluarea mondială de către 

Naţiunile Unite – Papalitate – Statele Unite. Dumnezeu va da în mod miraculos 

avertizarea finală. Curând după aceea, Dumnezeu va permite „spiritualismului să-şi 

72 Ecclclesiastical History,  Socrates Scholasticus,  5,22
73 Institute of Ecclclesiastical History,  volumul 3, John von L Mosheim



realizeze minunile prin decepţionarea lumii excepţie făcând cei aleşi.” „Contrafăcutul va 

semăna atât de mult adevărului încât va trebui să fie dezvălui de Cuvântul lui 

Dumnezeu.” Satana va aduce foc din Rai.74 Oamenii vor crede că aceste miracole sunt de 

la Dumnezeu. Dar Dumnezeu le va trimite mari deziluzii deoarece au crezut şi au iubit 

neadevărul. Vezi II Thessalonians 10:12. Dumnezeu îi va permite Satanei să verse 

distrugere asupra lumii întrucât dezastrele devin din ce în ce mai frecvente75 şi pentru că 

„au încălcat şi schimbat ordinele şi legile sale”, vezi Isaia 24: 4,5. La acea vreme, bogaţi 

– săraci, liberi – întemniţaţi, vor fi afectaţi. Doar acei care s-au întărit prin cuvântul lui 

Dumnezeu vor trece peste aceste mari chinuri.

74 Daniel and Revelation, Uriah Smith, pg. 623
75 The Cosmic Conflict, o ediţie a The Great Controversy, Ellen G. White, pg. 516, 520, 536



PLANUL – UN VIITOR AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL

Scopul cruciadelor papale

Scopul cruciadelor este de a răspândi puterea papală nu doar asupra Islamului dar 

şi asupra întregii creştinătăţi. O femeie inspirată de Dumnezeu spunea: „Bisericile 

Protestante sunt în mare întuneric sau vor distruge semnele timpului. Biserica Romană îşi 

extinde planurile şi modurile de operare. Aceasta foloseşte orice dispozitiv pentru a-şi 

mări influenţa şi pentru a-şi creşte puterea în pregătirea unui conflict, a recâştiga 

controlul asupra lumii, a stabili pewrsecuţia şi pentru a distruge tot ceea ce 

protestantismul a realizat.76 „Şi să ne reamintim că lauda de sine a Romei nu se schimbă 

niciodată. Principiile lui Gregory VII şi Innocent III reprezintă în continuare principii ale 

Bisericii Romano Catolice. Şi dacă ar fi avut putere, le-ar fi pus în practică cu mai multă 

intensitate acum, decât în secolele trecute.”77 Acest lucru este adevărat deoarece multe 

dintre tradiţiile papale care sunt deasupra cuvântului lui Dumnezeu sunt păstrate de 

Bisericile Protestante şi Catolice. Un exemplu este schimbarea papală de la Sfinţirea 

Sâmbetei la cea a Duminicii.

O scurtă istorie a cruciadelor papale

Folosirea ţărilor zioniste din vest pentru a anihila naţiunile extremiste islamice 

precum Irak, Iran, Liban ar putea reprezenta principalul plan de revanşă al Papalităţii. 

Naţiunile zioniste sunt susţinătoare ale Israelului. Motivul cruciadelor medievale se 

bazează pe următoarele informaţii şocante:

Papalitatea a creat naţiunea Islamică

76 The Great Controvercy: Ellen G. White, pg. 565, 566
77 Ibid , pg. 581      



pentru a cuceri Ierusalimul

„Alberto Rivera, bazându-se pe cercetările sale realizate în arhivele Vaticanului 

declară că Naţiunea Islamică a fost creată în secolul VI cu scopul de a extermina creştinii 

<<eretici>> rămaşi în Africa de Nord şi care refuzau să se supună puterii şi autorităţii 

Romei. Augustine Bea, un cardinal iezuit, ne-a arătat cu câtă disperare doreau romano-

catolicii Ierusalimul la sfârşitul secolului III. Datorită istoriei sale religioase şi a locaţiei 

strategice, sfântul oraş era considerat o comoară de nepreţuit. Un plan trebuia realizat 

pentru a transforma Ierusalimul într-un oraş romano-catolic. Marea sursă de putere 

omenească nedescoperită care putea realiza acest plan erau copii lui Ismail.”78

Edward Gibbson a declarat că înainte de naşterea lui Mohamed „misionarii 

creştini erau mai activi şi aveau mai mult succes; catolicii au declarat universal regatul 

lor; sectele cărora li s-a opus s-au retras dincolo de Imperiul Roman; evreii şi creştinii 

erau popoarele <<cărţii>>; Biblia a fost deja tradusă în arabă şi volumul Vechiului 

Testament a fost adoptat de aceştia.” Copiii lui Ismail „au aplaudat naşterea şi 

promisiunile făcute de acesta, respectând credinţa lui Abraham...”79

Istoria dezvăluie că în 321 d. Hr. împăratul Constantin a creştinizat Imperiul 

Roman. Puterea lui Cezar a încetat şi episcopii şi conducătorii creştini au invadat Africa 

de Nord. Sfântul Augustine, un episcop romano-catolic din Africa de Nord, născut în 354 

d. Hr. a scris două faimoase lucrări: „Oraşul lui Dumnezeu” şi „Mărturiile”. Acestea au 

influenţat timp de secole vieţile arabilor. Acesta a adus mulţi arabi de partea romano-

catolicismului.

„La 200 de ani după Augustine, în preajma anului 570 d. Hr. , Mohamed s-a 

născut la Mecca, în Arabia Saudită. Acesta s-a autointitulat <<Mesagerul lui 

Dumnezeu>>. El a stabilit marea religie a Islamului. La mai puţin de 20 de ani de la 

moartea sa, armatele sale au învins Imperiul Persan şi pe cel Bizantin... şi mai apoi 

armatele sale au năvălit asupra Europei. Profetul Mohamed a fost un om incredibil.”

Planul Romei de a lua creştinilor 

şi evreilor Ierusalimul

78 The Cherith Chronicle, volumul 7, noiembrie 2001, pg. 22
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„Un număr mare de arabi au devenit romano-catolici şi puteau fi folosiţi pentru a 

transmite informaţii conducă torilor de la Roma. Alţii puteau fi folosiţi ca a Cincea 

Coloană – o reţea de spionaj subterană, având drept scop ducerea la îndeplinire a planului 

Romei de a controla marea masă a arabilor care respingeau în totalitatea catolicismul. 

Cumva Vaticanul trebuia să creeze o armă pentru a elimina atât evreii cât şi adevăraţii 

credincioşi creştini care refuzau să accepte catolicismul roman. Analizând Africa de 

Nord, aceştia au văzut multitudinea de arabi ca pe o sursă de putere umană care să facă 

treburile lor necurate.

Vaticanul a căutat un „Mesia” arab. În prezentarea Vaticanului, cardinalul Bea ne-

a spus această poveste. O doamnă arabă bogată care era credincioasă Papei a jucat un rol 

important în această dramă. Aceasta era o văduvă numită Khadijah... aceasta a oferit 

întreaga ei avere „Bisericii Mamă”... i s-a dat o sarcină ciudată... ea trebuia să găsească 

un tânăr minunat care putea fi folosit de Vatican pentru a crea o nouă religie şi să devină 

Mesia pentru copiii lui Ismail. Curând aceasta l-a găsit pe tânărul Mohamed şi s-au 

căsătorit. 

Khadijah avea un văr numit Waraquah care, asemenea ei, era credincios Bisericii 

Catolice... Vaticanul l-a aşezat într-o poziţie critică, ca şi sfătuitor al lui Mohamed. I-au 

fost trimişi învăţători lui Mohamed şi acesta a trecut printr-o pregătire intensă. Mohamed 

a devorat operele Sfântului Augustine prin intermediul învăţăturilor transmise de 

Waraquah şi a devenit devotat acestor lucrări. 

Papa s-a mişcat repede şi a emis bule prin care permitea Generalilor arabi să 

invadeze şi să cucerească naţiunile din Africa de Nord. Vaticanul a finanţat construirea 

acestor masive armate islamice în schimbul a trei favoruri:

1. Eliminarea evreilor şi creştinilor (adevăraţii credincioşi pe care ei îi considerau 

păgâni)

2. Protejarea călugărilor augustini şi a romano-catolicilor

3. Cucerirea Ierusalimului pentru „Sfinţia Sa” de la Vatican.

Planurile Papei dau greş



O dată trecere timpului, puterea Islamului a devenit incredibilă... evreii şi creştinii 

erau măcelăriţi şi ierusalimul a căzut în mâinile lor. [Un lucru interesant: romano-catolicii 

şi altarele lor nu au fost niciodată atacate pe toată această perioadă] „A venit timpul 

plăţii...Papa a cerut Ierusalimul dar până atunci generalii arabi au avut parte de victorii 

oriunde au mers. Aceştia simţeau că nimic nu le putea sta în cale. Planurile Papei au 

început să dea greş.”80

„Ca un rezultat al acesteia şi a viziunii lui Mohamed, musulmanii credincioşi au 

ridicat o moschee în onoarea lui Ismail pe locul templului evreu care a fost distrus în 70 

d. Hr., Ierusalimul devenind astfel al doilea loc sfânt ca importanţă în credinţa 

islamică.”81

Planul Papalităţii pentru răzbunare

În prezent, Papalitatea vrea Ierusalimul înapoi. Planul Papalităţii de a obţine 

dominaţia mondială este de a manipula puterile seculare mondiale în avantajul său. 

Încercarea lor de a obţine control prin intermediul activităţii iezuite poate fi văzută de-a 

lungul istorie. Multe dintre aceste planuri s-au întors împotriva Vaticanului luându-se 

măsuri de răzbunare:

Iezuiţii au fost expulzaţi din Japonia dar s-au răzbunat

Francis Xavier a adus iezuiţii în Japonia în 1549. Ei au „convertit” mulţi dintre 

Lorzii japonezi numiţi „micuţe daymyo”. „Iezuiţii i-au incitat apoi pentru a distruge sute 

de temple budiste şi a măcelării preoţii. De la începutul regimului său, Iyeyasu şi-a 

organiat şi unificat imperius, stabilind puterea sa în concordanţă cu străinii conspiratori. 

În 1606 acesta a emis un decret, interzicând munca misionară...”82 „Astfel, şogunii, 

Tokugawa, Iyeyasu, Hidetada şi Iyemitsu au reuşit să exileze iezuiţii cu subordonaţii lor 

spanioli şi portughezi... În 1614 Iyeyasu a emis un decret în numele fiului său Hidetada,... 

astfel ordinul fiind interzis. În 1622 mulţi iezuiţi au fost ucişi pe drept pentru înaltă 
80 The Cherith Chronicle, volumul 7, noiembrie 2001, pg. 23-27
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trădare... Şi de ce?  Creştinii (iezuiţii) încercau să răspândească un cod periculos de a 

extermina adevărata religie (budismul) şi astfel ei să devină conducătorii întregului 

imperiu.”83

„După 250 de ani iezuiţii se întorc în Japonia. Mulţumită Americii, în 1854, ale că 

ror corăbii şi tunuri ale comandantului Perry au distrus japonia şi astfel calea de 

întoarcere pentru iezuiţi a fost redeschisă... Şogunii împăratului au expulzat in mod 

oficial iezuiţii în 1614 şi Ordinului i-a fost interzis să revină timp de 250 de ani. Şogunul 

a fost etichetat <<ca uzurpator>>... şi a fost forţat să părăsească tronul, punând astfel 

capăt celei de a cinsprezecea generaţii de şoguni Togugawa.”

Înlăturând şogunii, Societatea lui Iisus a reinstaurat venerarea împăratului şi 

centralizarea puterii (în stil iezuit) la Tokyo. În 1688 folosind agenţii ai ambasadorului 

Thomas Glover, Ordinul l-a asasinat pe împăratul Komei în vârstă de 36 de ani. De ce? 

Pentru că împăratul Komei a refuzat să supună Japonia controlului străinilor albi creştini 

care erau pe cale să declanşeze o revoluţie.84 La tron, iezuiţii l-au pus pe împăratul Meeji, 

fiul lui Komei. În anul 1873 iezuiţii erau oficial acceptaţi în Japonia. 85

1941 – Răzbunarea Japoniei

„În anul 1941, sosise timpul răzbunării poporului japonez. Sub supravegherea 

<<Papei cel Negru>> (generalul iezuit Ledochowski), fiii lui Loyola din Tokyo 

(colaborând cu fraţii lor iezuiţi din Washington) vor crea un război între Statele Unite şi 

Japonia. Cu preşedintele Roosevelt (francmason) conştient de toate acestea, Pearl 

Horbour a fost bombardat de flota japoneză Tojo, creându-se astfel furie pe întregul 

teritoriu al Americii. Congresul va fi înşekat în a declara război pentru ultima dată. 

Împăratul Hirohito şi-a pierdut monarhia absolută, Japonia î şi întreaga sa cultură antică a 

fost distrusă, iar poporul japonez a suferit umilinţa unei înfrângeri naţionale. Iezuiţii au 

introdus Japonia în cel de-al Paisprezecelea Amendament al „romanului sfânt” al 

83 The  Power  and  Secret  of  the  Jesuits Rene  Fulop-Miller,  Garden  City,  New  York:  Garden  City 
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85 The Suppressed Truth About the Assination of Abraham Lincoln, (Merrimac MA: Destiny Publishers, 
1973, publicat în original în 1924), pg. 12



Imperiului American şi au creau o colonie comercială, socialistă dependentă de 

Washington pentru protecţie şi prosperitate.”86

Iezuiţii au fost expulzaţi din Rusia, dar reacceptaţi de Lenin

„În Rusia, Alexandru I, ţar al ruşilor între 1801-1825 a expulzat iezuiţii în 1820. 

Iezuiţii l-au ucis în 1825, otrăvindu-l. Aceştia au fost reacceptaţi în Rusia de către Lenin 

şi bolşevici în 1922.”87 „1922, anul în care Lenin a reacceptat iezuiţii în Rusia era anul în 

care Edmund Walsh de la Universitatea Georgetown a condus o delegaţie în Uniunea 

Sovietică pentru a se asigura că Lenin în va numi pe Stalin  (pregătit de iezuiţi) ca 

secretar al partidului.”88 Eric von Phelps dezvăluie cum KGB-ul lui Stalin a fost susţinut 

şi a primit înaltă tehnologie de la FBI şi CIA. Guvernul sovietic a primit fonduri de 

trezorerie de la Consiliul Rezervelor Federal şi de la Băncile federale de Rezerve prin 

intermediul băncii Chase şi a fondurilor de garanţii (ambele controlate de Cavalerii 

Maltei)...89

Iezuiţii au fost expulzaţi din Germania dar s-au folosit de Primul Război 

Mondial pentru a fi reacceptaţi

„Otto von Bismark a expulzat iezuiţii în 1872. Aceştia au fost reacceptaţi în 

Germania pe 19 Aprilie 1917, când Partidul central Catolic a forţat anularea legilor 

antiiezuite din 1872. Din acel moment Societatea lui Iisus a fost liberă să intre în 

Germania şi să înfiinţeze comunităţi, şcoli, facultăţi, lucru pe care l-au făcut cu multă 

energie.”

„Germania de Est reprezintă casa şi locul de naştere al Reformei protestante. Prin 

intermediul programului Kulturkampt („cultura războilului”) a lui Bismark, catolicismul 

86 The Vatican Assassins,  Eric Von Phelps VA 142
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a fost suprimat iar iezuiţii expulzaţi... În 1872 preoţilor şi măicuţelor le-a fost interzis să 

mai predea în şcoli. Toţi iezuiţii au fost expulzaţi din ţară.”90

Răzbunarea iezuiţilor prin plănuirea Primul Război Mondial pentru a 

înlocui împăratul german cu un dictator catolic

Primul Război Mondial a fost organizat de Generalul Superior Ledochowski cu 

scopul de a răsturna împăratul protestant al Germaniei, Wilhelm II şi „pentru a aduce la 

putere un dictator romano-catolic, pe Adolf Hitler...”91 Ledochowski i-a invitat pe 

membrii Partidului Central Catolic la castelul mamei sale din Elveţia pentru o întâlnire 

secretă în cadrul căreie să dezvolte strategiile de distrugere ale „regimului unificat” al 

Germaniei protestante. Ledochowski era consilierul general pentru Germania, Austro-

Ungaria, Rusia, Bosnia, Serbia şi gazdă a multor altor naţiuni din Europa centrală. 

Ledochowski a unit aceste naţiuni într-o alianţă care a ajutat la declanşarea  Primului 

Război Mondial.

„Primul Război Mondial a fost declanşat de acordul sârb din iunie 1914. Pacelli a 

autorizat acest acord precum mai târziu va autoriza acordul dintre Hitler şi Papă. Scopul 

acordului sârb a fost de a <<restructura>> lumea conform cerinţelor Romei. La 4 zile 

după ce Pacelli a semnat acordul, un terorist sârb l-a asasinat pe moştenitorul tronului 

Austro-Ungariei...”92 iar în câteva săptămâni întreaga Europă a fost cuprinsă de Primul 

Război Mondial. La mai puţin de 4 ani de la 19 aprilie 1917, iezuiţii au năvălit din nou în 

Germania pentru a pregăti nazismul în Germania pentru următorul război mondial.

Apoi iezuiţii au orchestrat Al doilea Război Mondial pentru a plasa 

Germania de Est sub Inchiziţia Comunismului Ateist

După cum am citit anterior, originile nazismului au fost orchestrate de iezuiţi. 

Generalul iezuit, Halk von Ledochowski a răsturnat împăratul protestant din Germania, 

pentru a aduce la putere un dictator romano-catolic prin intermediul Primului Război 
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Mondial. Acesta a deschis calea arhiepiscopului Pacelli să stabilească un acord cu 

Germania pe strada Brienner nr. 15, unde Hitler şi-a făcut cale spre nunţiul papal Pacelli. 

Sora Pascalina „fiind martoră şi-a amintit acel moment şi l-a povestit biografului ei, Paul 

Murphy.”93 Pacelli a devenit Papa Pius al XII-lea, Papa lui Hitler în 1919.

„Înţelegerea de a-l aduce pe Hitler la guvernământ a fost stabilită în casa unui 

bancher, a baronului Kurt von Schroeder pe 4 ianuarie 1933... de asemenea, la această 

întâlnire au mai luat parte John Foster şi Allen Dulles ( omul principal al Vaticanului care 

a organizat pachetul financiar care l-a catapultat pe Hitler la putere) ai firmei de avocaţi 

din New York, Sullivan & Cromwell şi care reprezentau banca Schoroeder.”94 

„Pentru a se răzbuna pentru <<cultura războiului>> din 1870 care a reieşit din 

Prusia protestantă sau Germenia de Est, iezuiţii le-au plasat pe acestea sub inchiziţia 

comunismului ateist la sfârşitul Celui de-al Doilea Război Mondial.”95

Germania de Est a devenit un stat spion sub conducerea comunismului ateist. În 

Getrmania de Est „exista cel puţin un spion la 66 de cetăţeni. Adăugând la aceştia şi 

numărul spionilor cu jumătate de normă, rezultatul este monstruos: un informator la 6,5 

cetăţeni.96

Acest lucru se întâmplă şi aici în America. Administraţia Bush ţinteşte să 

recruteze milioane de cetăţeni ai Statelor Unite ca şi informatori locali prin intermediul 

„Sistemului de Informare şi de Prevenire a Terorismului”. Acest lucru înseamnă că 

Statele Unite va avea un procentaj de cetăţeni informatori mai mare decât a avut 

Germania de Est.

Iezuiţii subjugă Biserica Ortodoxă Rusă

„Conform descrierii cardinalului Bea, iezuiţii munceau mult şi din greu la 

pregătirea Revoluţiei ruse.” Iezuiţii au lucrat în de-aproape cu Marx, Engels, Trotsky, 

Lenin şi Stalin. „Ne-am mutat aurul nostru în Rusia prin Germania, folosind oamenii 

93 La Popessa,  Viking, 1983
94 Rule by Secrecy, Jim Marrs, pg. 163, 164
95 The Vatican Assassins,  Eric Von Phelps pg 489, 490
96 The Cherith Chronicle, volumul 9, Noiembrie-decembrie. 2002, pg. 48



noştri cheie.”97 „Noi (iezuiţii) credeam că în curând inamicul nostru va fi distrus ... şi 

comunismul se va ridica asemenea unei sore puternice a Vaticanului!”98

Ţarul Nicolae II, apărătorul ortodoxismului rus şi a întregii lumi ortodoxe a fost 

asasinat pe 17 iulie 1918. Ţarul şi familia sa au fost ucişi de o bandă de hoţi. Biserica 

Ortodoxă a trebuit să facă faţă persecuţiilor iezuiţilor de la Roma. Aceasta a fost o 

victorie extraordinară pentru Roma. Armata Roşie a început persecuţiile împotriva 

liderilor religioşi ai Bisericii Ortodoxe. După ce s-a confruntat cu patriarhul şef al 

Bisericii Ortodoxe ruse, Rasputin i-a binevenit şi le-a oferit aurul ţarului. Rasputin era 

foarte apropiat de familia ţarului. „Ofiţerii Armatei Roşii au lăsat jos armele, au acceptat 

aurul, prietenia patriarhului şi au ordonat ca uciderea preoţilor, călugărilor şi a măicuţelor 

ortodoxe să înceteze. Astfel, comuniştii au obţinut aurul ţarului şi au pătrat şi aurul Papei 

în valoare de 666 milioane de dolari.”99 Aceasta, transformată în dolarii de azi au valora 

miliarde. Aurul Papei urma să fie folosit pentru finanţarea Revoluţiei Bolşevice.

Papalitatea caută răzbunare folosind Germania nazistă împotriva Rusiei 

pentru a păstra aurul propriu

Astfel, Roma se răzbună folosind arme de război ale Germaniei naziste împotriva 

Rusiei, întrucât s-a împotrivit lor. Hitler a intrat în Rusia comunistă şi a fost oprit la 

Leningrad. Germania nu a câştigat încă războiul. Totuşi, populaţiile protestante şi creştine 

ortodoxe au fost reduse datorită Celui de-al Doilea Război Mondial, oferind astfel 

romano-catolicismului marginea Europei.

„După cruciada nazistă împotriva Rusiei, eşecul operaţiunii Barbarossa ... 

convertirea Rusiei se consideră că a avut loc prin alianţa dintre Gorbachev şi Papa Ioan 

Paul II şi odată cu prăbuşirea guvernelor din Europa de Est în 1989.”100

97 The Sealed Train , Michael Pearson, 1975
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Iezuiţii adună o armată formată din 4 milioane de oameni pentru a subjuga 

Spania în Războiul Civil Spaniol dintre anii 1936-1939

„Vor  reuşi vreodată iezuiţii să determine islamul să pornească război pentru 

scopurile Vaticanului? Istoria demontrează că Papalitatea a utilizat puterea islamică 

împotriva inamicilor săi în nenumărate rânduri.”101

A fost dezvăluit în „Asasinii Vaticanului al lui Alberto Rivera că Spania a expulzat 

iezuiţii şi a devenit o republică în 1936. „Romano-catolicii spanioli arătau dispreţul lor 

pentru puterea Vaticanului ... trei preşedinţi (toţi pregătiţi de iezuiţi) au cerut adoptarea a 

cinci legi pentru a bloca intervenţia din cadrul republicii spaniole. Acestea erau:

1. Toate proprietăţile Bisericii Romano-Catolice să fie naţionalizate.

2. Toate Bisericile Romano-Catolice să suporte taxe.

3. Preoţii să nu se mai ocupe de şcoli.

4. Toate şcolile, mănăstirile şi bisericile să se afle sub controlul Spaniei.

5. Recunoaşterea religiei protestante.

[De ce aceste legi?] Aceata a fost rezultatul descoperirii copiilor sub mănăstiri. 

Guvernele preşedinţilor Aznar şi Manuel Azana au cerut să se realizeze o investigare 

naţională la toate mânăstirile, bisericile, şcolile romano-catolice şi în toate clădirile 

aparţinătoare bisericii. Multe morminte au fist găsite conţinând schelete de copii, ai 

călugăriţelor care au rămas însărcinate ... . Medicii guvernamentali au verificat corpurile 

şi au raportat că în majoritatea cazurilor moartea a fost cauzată de sufocare ...”

Papalitatea a strâns a imensă armată musulmană să lupte împotriva acestei răzvrătiri. 

Liderii islamici aveau o datorie faţă de Vatican pentru că l-a tras pe sfoară cu Ierusalimul, 

încălcând acordul secolului VII. „Atunci când au semnat un acord, aceştia au promis să îl 

ajute pe Papă atunci când va avea nevoie şi chiar să strângă o armată dacă acest lucru este 

dorit. Acum este momentul ... Prin negocieri secrete, o imensă armată arabă a fost 

adunată sub comanda generalului Franco. Vaticanul a finanţat această maşină de război 

pentru a le da spaniolilor o lecţie. 

În 1936, noua inchiziţie spaniolă a fost declanşată. Aceasta s-a numit „Războiul Civil 

spaniol” şi era îndrumat de Vatican. Pentru a ascunde adevărul, în media a fost făcut totul 

101 Ibid,  vol. 8, Mai 2002, pg.14



să pară precum Vaticanul ducea un război sfânt împotriva comunismului. În realitate, 

exista doar o mână de comunişti în Spania. Inchiziţia romano-catolică a ordonat o baie de 

sânge asupra proprilor săi adepţi ... Papa a excomunicat conducătorii Republicii Spaniole 

şi a declarat război spiritual între Madrid şi Vatican. Sub drapelul Vaticanului, forţele 

musulmane au invadat Insulele Canare şi au atacat apoi sudul Spaniei ... Spaniolii au 

privit şocaţi cum cardinalul Pedro Segura a condus armata islamică la măcelărirea 

necredincioşilor romano-catolici ... Generalul Franco a devenit dictatorul romano-catolic 

al Spaniei. Gevernul lui Franco a fost reorganizat de către Vatican pe 3 august 1937 ... 

Aproximativ 4 milioane de trupe musulmane au ocupat Spania dându-se drept protectori 

ai credinţei romano-catolice. Islamul şi-a plătit datoria faţă de Anticristul care stă la 

Vatican.”102

Vor folosi iezuiţii din nou teroarea Islamică pentru a converti America şi pe 

aliaţii săi europeni la un stat mondial poliţist totalitar?

Istoria dezvăluie urmele „implicării iezuiţilor papali în convertirea şi subjugarea 

naţiunilor sau chiar urmele răzbunării în cazul în care se răzvrătesc împotriva dorinţelor 

lor. În prezent populaţia musulmană a crescut în mod semnificativ în America şi în 

fiecare naţiune europenă aliată. Aceasta poate reprezenta o ameninţare în creştere. 

Răscoalele musulmane recente din întreaga Europă au trezit nelinişti pentru ameninţări 

teroriste.”

Desenele din Danemarca reprezintă un exemplu recent despre cum media poate 

declanşa un război între Vest şi Islamul radical. „Desenele dăunătoare care au pricinuit 

durere lumii islamice şi au stârnit protesete violente au fost publicate prima dată în 

septembrie 2005 de ziarul danez Jyllands-Posten. Acestea au fost mai târziu republicate 

în ianuarie în Austria şi apoi la începutul lui februarie în mai multe ziare europene din 

Franţa, Germania, în Ţările de Jos, Italia şi Spania.”103 Merete Eldrep este directorul 

publicaţiei Jyllands-Posten care a publicat desenele în care profetul Mohamed este 

desenat purtând o bombă în turbanul de pe capul său. Anders Eldrep, soţul lui Merete este 
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un membru al grupului Bilderberg, un grup al elitei foarte bogate care ţine conferinţe 

secrete anuale despre globalism.

„S-au întâmplat toate acestea inofensiv şi accidental sau este o încercare 

intenţionată având un scop ulterior?” Se crede că este o strategie de încercare de a aduce 

lumea Islamică la a denunţa politicile din vest şi în acelaşi timp de a-i face pe cei din vest 

să vadă că este o adevărată ameninţare numărul în creştere al musulmanilor în ţările 

vestice.

Planul ţintă

„A treia opţiune” dezvăluie faptul că terorismul era folosit pentru a le lua 

americanilor libertăţile. Capitolul „Strategiile Globale, terorismul Islamic, HAARP şi 

teroarea biologică” dezvăluie folosirea celei de a doua strategii -  teroarea islamică şi a 

celei de a treia – propagandă mediatică a luptei bacteorologice pentru a determina 

America şi pe aliaţii săi zioniştii din vest să anihileze naţiunile islamice extremiste prin 

intermediul bombelor nucleare şi a celor cu neutroni, după ce mai multe atacuri plănuite 

vor fi date asupra principalelor oraşe din America, Europaq şi poate chiar din Rusia.

Naţiunile Unite împreună cu papalitatea şi cu Statele Unite, vor putea interveni 

pentru a asigura naţiunile islamice şi naţiunile aliate devastate printr-o alianţă politică 

economică şi religioasă. Acest lucru sse putea îndeplini prin unificarea tuturor religiilor, 

bisericilor, organizaţiilor, guvernelor şi instituţiilor economice într-un stat ecumenic 

global întemeiat prin intermediul crizelor plănuite a Celui de Al Treilea Război Mondial.

Papalitatea va conduce astfel în totalitate Ierusalimul cu statele arabe, iar aliaţii 

vestici vor fi în pace. Aceasta nu este pacea de care vorbea Hristos în Scriptură deoarece 

această pace a fost plănuită de mână de om şi nu este pacea dată de Dumnezeu. Este 

prorocit în Scriptură despre cum Papalitatea va fi puternică dar întreaga putere îi este 

datorată puternicilor inamici ai săi, a acelor naţiuni pe care le manipulează. Ea va declara 

război naţiunilor nefavorabile neprotestante, folosindu-se de alte naţiuni pe care le 

manipulează.

IDENTIFICAREA PREZENTULUI CU BABILONUL



Bestia lui Daniel 7, Apocalipsa 13 şi 17

În urmă cu câteva capitole, este observat faptul că Dumnezeu dezvăluie istoria 

imperiilor, naţiunilor şi a puterilor ca fiind bestii, capete şi coarne:

1. Leul este Babilonul, Daniel 7:4

2. Ursul sunt Medes şi Persia, Daniel 7:5

3. Leopardul cu 4 capete este Grecia, Daniel 7:6

4. Marea şi teribila bestie neidentificată este păgânul Imperiu Roman, Daniel 

7:7,19

5. cele 10 coarne reprezintă cele 10 regate care s-au ridicat din Roma păgână, 

Daniel 7:7,20

Este clar faptul că Roma joacă rolul principal aici.

Citim de asemenea, în Daniel, capitolul 7, faptul că micul corn s-a ridicat printre 

cele 10 coarne care s-au dezvoltat după perioada Romei Papale:

1. Micul corn al lui Daniel 7 s-a înălţat printre cele 10 coarne şi s-au 

înrădăcinat încă 3, Daniel 7:8, 20 – 22

2. Acelaşi mic corn a crescut excesiv în toate direcţiile şi mai ales spre 

tărâmul gloriei (Ierusalimul)

Se observă faptul că Papalitatea preţuieşte principiile dincolo de cuvântul lui 

Dumnezeu. Astăzi Papalitatea doreşte să ajungă pe Tărâmul Măreţ după cum este 

menţionat în Daniel 8:9. 

Citim de asemenea, despre bestia leopard în capitolul 13 al Apocalipsei care are 

caracteristici identice cu cele ale bestiei lui Daniel:

1. Bestia pe care Ioan a văzut-o avea 7 capete cu gură de leu, cu faţă de 

leopard şi labe de urs, Apocalipsa 13:2

2. Bestia avea de asemenea 10 coarne deasupra celor 7 capete, Apocalipsa 

13:1

3. Observăm faptul că această bestie reprezintă perioada ultimelor zile după 

cei 1260 de ani de persecuţii papale când unul dintre capetele ei a fost 

rănit mortal, Apocalipsa 13:3



Ce este atunci cu prostituata de pe bestia în haină roşie despre care vorbeşte Capitolul 7 al 

Apocalipsei?

Mama prostituatelor îmbrăcată în mov şi stă pe bestia în haină roşie

Biblia dezvăluie o virgină pură precum Biserica nepătată, vezi Ieremia 31:32. 

Aceasta mai dezvăluie o prostituată, Biserica apostată cu doctrine false, vezi Isaia 1:8-17 

şi Ezekiel 23:2-4. Astfel avem acum această prostituată (Papalitatea şi toate religile 

mondile unite într-o confederaţie care se crede mai presus de Dumnezeu), stând pe 

puterile mondiale economice şi politice ale acestei bestii cu haine roşii.

A se nota: dintre toate bestiile pe care le descrie Biblia, această Bestie are o haină 

roşie. Biblia descrie roşul ca fiind o culoare plină de păcat, ticăloşie, vezi Isaia 1:18. 

Bestia cu haină roşie din Capitolul 17 al Apocalipsei reprezintă bestia sfârşitului lumii 

chiar dinaintea celei de a doua venire a lui Hristos. Femeia (prostituata) are un nume scris 

în frunte „Misterul marelui Babilon, Mama prostituatelor şi a ticăloşiilor de pe Pământ.” 

Apocalipsa 7:5. Scriptura asociază această nouă ordine mondială ce urmează să vină cu 

„Misterul marelui Babilon.” Această femeie este descrisă ca fiind o mamă ale cărei fiice 

sunt prostituate. Fiicele sale au început ca pure şi inocente. Aceste fiice, pure şi inocente 

au ieşit din Marea Reformă a Evului Mediu ca un protest împotriva doctrinelor şi 

tradiţiilor catolice puse mai presus decât cuvântul lui Dumnezeu. Martin Luher a fondat 

Biserica Luterană pe baza a trei stâlpi ai credinţelor sale: 

1. Justificarea prin credinţă;

2. Biblia şi doar Biblia;

3. Preoţia credincioşilor;104

John Calvin a fondat Bisericile Congregaţionale şi Presbiteraniene. John Esley a fondat 

Bisericile Metodiste şi Nazariniene în care se credea în libera rugăciune. Baptiştii credeau 

în botezare prin scufundare. Mulţi reformatori au văzut că Dumnezeu, nu preoţii sau 

sfinţii decide salvarea sufletelor.

Dar, Apocalipsa 17:4,5 le descrie pe fiicele acesteia ca prostituate. Aceasta 

înseamnă că Bisericile Protestante care au profesat odată adevărul Bibliei deasupra 

104 God Cares, Mervin Maxwell, pg 460



tradiţilor păgâne ale Bisericii Romane se vor alătura tradiţilor şi credinţelor romano-

catolicilor. Totuşi, Bisericile Protestante nu recunosc multe doctrine tradiţionale ale 

Bisericii Romane precum: concepţia imaculată, botezul prin stropire, spovedirea în faţa 

preoţilor pentru iertarea păcatelor şi purgatoriul. Totuşi, doctrinele statutului morţilor şi 

chinul etern sunt doctrine tradiţionale obişnuite pe care le menţin unele Biserici 

Protestante. Una dintre tradiţiile Bisericii Romane pe care le respectă şi protestanţii este 

sfinţirea duminicii. „Deşi protestanţii proclamă Biblia, sfinţirea duminicii îi ţine legaţi de 

Biserica Mamă.”105 Cancelarul C.F. Thomas al cardinalului Gibbons a recunoscut că 

Biserica Romană a făcut schimbarea istorică.

„Schimbarea de la sabat la duminică este acţiunea ei care reprezintă marca ei în 

probleme ecleziastice.” În prezent multe Biserici Protestante văd cele zece porunci şi 

sabatul ca fiind tradiţii evreieşti şi respectă falsul sabat al Bisericii Romane. Spiritul 

profeţiei dezvăluie marxca bestiei ca fiind sfinţirea duminicii care va fi impusă în 

întreaga lume.

Istoria Babilonului

Nimrod este cel care a fondat Regatul lui Babel şi este cel care a fost acolo unde 

Lordul a confundat limbile. Vezi Geneza 10:9-11. A fost acolo unde „Nimrod a învăţat 

pentru prima dată arta zidăriei.”106 „Nimrod a construit oraşul Ninive, cunoscut sub 

numele de Ninus.”107 Zeul egiptean Osirus este cuvântul egiptean Ninus. Ares înseamnă 

Ninus în latină. Zernebogus este în anglo-saxonă moştenitorul lui Cush.108 Se poate vedea 

tradiţia păgână de sfinţire a zeilor Babilonului care a fost transmisă de-alungul secolelor. 

Babel este numit „Poarta lui Dumnezeu”, un loc de venerarea făcut de mâna omului.109

Prostituata în haină roşie şi mov

105 The Faith of Millions,  pg. 473
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Prostituata (Biserica apostată)  „este marele oraş care a condus asupra 

regilor.”110 Femeia apostată este Biserica Romană care stă pe puterile civile ale bestiei.111 

Şi această prostituată se consideră a fi „Poarta lui Dumnezeu”112 Movul şi roşul sunt 

culorile conducătoare ale cardinalilor. În 1825 Papa Leo XII a pus imaginea sa pe o parte 

a unei monede din metal; şi o femeie ţinând în mână o cupă cu legenda în jurul ei, „Sedet 

super universum”, însemnând că întreaga lume reprezintă scaunul ei.113 Prostituata de pe 

bestie este simbolul astrologic şi al venerării Soarelui (o religie a dragonului)114 

Prostituata este de asemenea descrisă ca stând pe bestia în haină roşie, ţinând în mână o 

cupă aurie plină de înşelăciune, vezi Apocalipsa 17:4. „Extra ecclesiam non salus est” – 

acesta a fost doctrina oficială latină timp de secole a Papalităţii. [„în afara bisericii 

(Romei) nu există salvare”]115 Din acest motiv, mulţi dintre reformatorii din perioada lui 

Martin Luther au fost excomunicaţi din Biserica Romano-Catolică, fiind condamnaţi la 

Iad. Aceştia nu mai au acces la Rai prin această poartă a Bisericii Catolice. 

Modul în care prostituata a corupt societatea noastră

Bob Trevz a dezvăluit în multe din publicaţile sale „Cherith Chronicle” că 

Vaticanul are o puternică influenţă asupra structurii Bisericii Protestante prin intermediul 

agenţiilor de servicii secrete pregătite de iezuiţi precum CIA şi FBI. Există mulţi spioni şi 

informatori în aceste biserici care raportează oficililor iezuiţi totul ce ar putea reprezenta 

o ameninţare a intereselor lor. Multe structuri ale Bisericilor Protestante sunt 

subvenţionate de Biserica Mamă cu profesori pregătiţi de iezuiţi, elevi şi administratori 

care influenţiază politicile şi decizile, aceştia pot introduce materialele şi cărţile lor 

pentru a promova viziunile lor şi pentru a începe dărâmarea stâlpilor credinţelor care sunt 

fondaţi în scrierile originale ale fondatorilor acestor biserici. Bisericile care sărbătoresc a 

şaptea zi, sabatul şi baptiştii reprezintă principalele ţinte.

110 Cosmic Conflict, Ellen G. White, pg. 338
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Iezuiţii prin intermediul „Vaticanului II” au introdus relativismul şi cultura pop şi 

au schimbat societatea noastră atât de drastic încât ne-a corupt valorile protestante. 

Creşterea violenţei, muzicii imorale, a sexului,  drogurilor şi a crimei au o mare influenţă 

asupra tinerilor noştri după cum s-a văzut la Holywood şi s-a auzit în studiourile de 

producţie muzicale, acestea au o influenţă puternică asupra societăţii din prezent. Apariţia 

a mai multor muzici pop şi rock şi a doctrinelor, a salvării din păcat şi a aşa numitei 

„iubiri Evanghelice” au năvălit în Bisericile Protestante. Şi totuşi, Papalitatea susţine că 

nu a schimbat nimic. Ea aşteaptă să vină cu soluţiile sale la imoralităţi atunci când 

lucrurile scapă de sub control. În realitate, Papalitatea, prin intermediul iezuiţilor, este cea 

care a creat aceste influenţe degradante în primul rând. Există un plan de a distruge stâlpii 

noştri protestanţi ai adevărului. Adevăratul protestantism reprezintă respectarea 

adevărului biblic şi a principilor drepte. Un romano-catolic a mărturisit adevărul: 

„Adevăratul protestantism sărbătoreşte sâmbăta, catolicismul sărbătoreşte duminica.”116

Prezentul identificat cu Babilonul

Babilonul nu se limitează:

1. Doar la Biserica Romano-Catolică

2. Babilonul nu este Roma

3. Şapte capete reprezintă munţi şi nu cele şapte dealuri ale Romei

4. Munţii reprezintă regate, vezi Ieremia 51:24-26/Dan 2:35,44117

Babilonul reprezintă:

1. Toate religile care predau doctrine babiloniene derivă din venerarea Soarelui

2. Toate Bisericile Creştine care amestecă păgânismul cu adevărul biblic118

Citim în Ordinul Corintic 10:21 că nu putem bea şi din cupa Domnului şi din cea a 

Diavolului în acelaşi timp.

Se poate vedea că Babilonul din prezent reprezintă prostituata care stă deasupra 

regatelor, naţiunilor şi a puterilor precum Naţiunile Unite pentru a manipula cu scopul de 

a-şi atinge propriile obiective şi anume dominaţia mondială şi preluarea Ierusalimului. Ar 

116 Catholic Mirror, Cardinal Gibbons
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putea fi cele zece regiuni ale tratatului biodiversităţii Naţiunilor Unite. Fiecare regiune 

are un grup de naţiuni cu un leader. 

Cele trei diviziuni ale Babilonului

Babilonul este descris ca fiind împărţit în trei părţi care vor veni în faţa lui 

Dumnezeu pentru Judecată, vezi Apocalipsa 16:19. Versetul 13 al aceluiaşi capitol indică 

trei spirite neclare care ies din gura dragonului, a bestiei şi a falsului profet. Aceste trei 

entitaţi vor juca un rol major în cele trei diviziuni ale Babilonului: 

a) Balaurul: 

1. Apocalipsa 12:9 – „balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi 

Satana.” 

2. Apocalipsa 1:7 şi 17:3,8 – „Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se 

ridice din adânc şi să meargă spre pieire este Balaurul (Diavolul)”119

b) Bestia:

1. Apocalipsa 17:8 – „Fiara pe care ai văzut-o şi nu este”

a. „Fiara care a fost” – Roma păgână

b. „Care nu este” – Roma păgână care a devenit creştină

c. „Şi totuşi este” – Papalitatea care îşi asumă rolul însetat de sânge

2. Apocalipsa 13:1,2 – „Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară”120

c) Falsul profet:

1. Apocalipsa 13:11 – „ Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care 

avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată 

puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se 

închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.

2. Apocalipsa 16:13, 19:20 şi 20:10 – se referă la falsul profet care înfăptuia 

miracole înaintea primei bestii, papalitatea.

Putem observa o coaliţie spirituală necurată între balaurul (Satana), bestia 

(Papalitatea) şi falsul profet (America protestantă) care vor veni la judecată în fată lai 

Dumnezeu.

119 Ibid,  pg. 211
120 Daniel and Revelation, Uriah Smith, pg. 709



Suntem avertizaţi să nu sprijinim această coaliţie, vezi Apocalipsa 14:6-12 şi 

18:1-4. Acesta este „mesajul a trei îngeri” care să fie transmis tuturor. Această coaliţie va 

fi formată după ce şi-a făcut datoria, criza plănuită a celui de al Treilea Război Mondial.

Matricea 3 x 3

Romano-catolicii, protestanţii şi veneratorii Satanei vor accepta o formă evlavie şi 

unire anunţată pentru următorul mileniu.121 Divizarea Babilonului apare ca o matrice de 

nouă entităţi unite constând în marele oraş care va fi divizat în trei părţi în faţa judecăţii 

lui Dumnezeu. 

Partea I. Religios sau bisericesc

Entitatea a. balaurul – păgânism, spirutualism, astrologie, venerarea Soarelui, 

venerarea Satanei, budism, islamism, hinduisc şi vrăjitorie;

Entitatea b. bestia – catolicismul roman şi practicile lor păgâne adoptate de către 

creştinism

Entitatea c. falsul profet – protestantismul care a adoptat şi a fost influenţat de 

politicile şi practicile Bisericii Romane

Partea II. Politic sau de stat

Entitatea a. balaurul – societăţile iluministe şi Naţiunile Unite

Entitatea b. bestia – iezuiţii, Opus Dei, Cavalerii Maltei etc.

Entitatea c. falsul profet - Statele Unite – FBI, CIA, directorul Servicilor Secrete 

etc.

Partea III. Economic sau bancar

Entitatea a. balaurul – conducătorii aristicraţi bogaţi (Rothschild, Rockefeller)

Entitatea b. bestia – legile marxiste şi comuniste

Entitatea c. falsul profet – capitalismul corporativ (afacerile mici vor dispărea 

rămânând doar afacerile corporative precum Coca-Cola, McDonalds şi alte afaceri 

majore care să asigure produse noii ordini mondiale)

Oraşele naţiunilor cad în pomenire în faţa lui Dumnezeu: 

121 Cosmic Conflict, Ellen G. White, pg. 515



Oraşele naţiunii şi marele oraş Babilon este divizat şi vine înaintea lui Dumnezeu 

pentru a primi cupa cu vinul mâniei lui Dumnezeu, vezi Apocalipsa 16:19. Dumnezeu va 

turna întreaga sa putere în vinul (judecata) său amestecat fără milă în cupă pentru 

dezamăgirea Babilonului prezent, vezi Daniel 9:27 şi îl va da să fie băut, vezi Apocalipsa 

14:8-10. Civilizaţia, după cum ştim va intra în deziluzie, un al doilea Ev Mediu. 

Dumnezeu a îndepărtat de noi binecuvântarea şi lumina sa.

Divizarea marelui oraş al Babilonului prezent reprezintă ruptura societăţii.122 

Această matrice formată din trei diviziuni ale noii ordini mondiale, Naţiunile Unite, 

Papalitate, Statele Unite, se vor despărţii şi vor veni la judecată în faţa lui Dumnezeu.

1. Religios                            2. Politic                         3. Economic

1. Balaurul      păgânism, venerarea             Naţiunile Unite                 conducătorii 

                        Diavolului, astrologia                                                     aristocraţi bogaţi

2. Bestia          Creştinismul păgân               Ordinele secrete ale           marxismul

                                                                       Papalităţii 

3. Falsul          protestantismul apostat          Serviciile Secrete ale          capitalismul

    Profet                                                         Statelor Unite                      corporativ

                        

                           PROSTITUATA                           BESTIA CU ŞAPTE CAPETE

Prostituata (entităţile religioase false) este aşezată pe bestia în haină roşie (partea 

politică şi economică a  Babilonului prezent). Spre deosebire de balaurul din Capitolul 12 

al Apocalipsei şi al leopardului cu şapte capete din Capitolul 13 al Apocalipsei care a 

domnit timp de 1260 ani, bestia cu şapte capete din Capitolul 17 al Apocalipsei are o 

haină roşie deoarece în această ultimă zi bestia şi-a umplut cupa păcatelor.

122 God Cares, Mervin Maxwell, pg. 439



Milioane, poate chiar miliarde de oameni vor fi anihilaţi pe perioada celui de-al 

Treilea Războui Mondial pentru a deschide calea noii ordini mondiale. Naţiunile îşi vor 

pierde drepturile suverane la libertate şi vor fi obligaţi să venereze imaginea bestiei. Acest 

lucru este cumplit în faţa lui Dumnezeu şi fiecare instituţie, organizaţie şi entitate 

religioasă care urmăreşte să îndeplinească aceasta va veni în faţa judecăţii lui Dumnezeu 

pentru a fi pedepsită, vezi Apocalipsa 16 şi 20.



NAŢIUNILE UNITE, ENTITATEA POLITICĂ A BALAURULUI

Balaurul (Satana) este cel care îi dă bestiei (Papalităţii) putere. Capitolul „Istoria 

şi Dezvoltarea Naţiunilor Unite de către iluminişti” de la începutul acestui document 

dezvăluie cum Naţiunile Unite au fost înfinţate de către iluministul Adam Weisphaupt.123 

După ce a demisionat ca proet iezuit, balaurul (Satana) a fost înspirat să îi fondeze pe 

iluminaţi. Apoi, Weisphaut s-a asociat cu Casa iezuită de fracmasoni Rothschild pentru 

iezuiţi. Iezuiţii trebuiau să se ascundă în spatele iluminiştilor deoarece au fost interzişi în 

Europa.

Iluminiştii au finanţat dezvoltarea Naţiunilor Unite. Ca un rezultat al îndeplinirii 

sfârşitului, Naţiunile Unite, un produs al iluminiştilor vor acorda Papalităţii dominanţa sa 

religioasă şi politică din întreaga lume.

Îndeplinirea istorică dezvăluie faptul că „împăratul a lăsat Roma Papei pentru a o 

conduce până la sfârşitul timpului.”124 Cpitala Romei s-a mutat la Constantinopol în 330 

d. Hr. şi l-a lăsat pe episcop la conducerea Romei.125 Atât istoria, cât şi Scriptura 

dezvăluie faptul că Roma papală care a condus de-a lungul Evului Mediu (530 d. Hr. – 

1798 d. Hr.) a fost transformată din Imperiul Roman păgân care a condus încă din 

perioada Imperiului Grec (168 î. Hr – 538 d. Hr.)

Gary Allen, autorul cărţii „None Dare Call it Conspiracy” a spus: „Comunismul 

nu a fost înfinţat de către cei săraci ci de către miliardari, pentru a forma un guvern 

mondial al Naţiunilor Unite.”

Preşedintele Wilson, influenţat de către iluminişti şi iezuiţi, a înfinţat Liga 

Naţiunilor în 1918 după Primul Război Mondial, pentru a unii toate naţiunile într-o 

singură organizaţie mondială, dar cu care guvernul Statelor Unite nu a fost de acord pe 

atunci.

Dacă iezuiţii, prin intermediul iluminiştilor nu au avut succes în anul 1918, în 

anul 1945, după ce iezuiţii au plănuit cel de-al Doilea Război Mondial, au fost înfinţate 

Naţiunile Unite de către 47 CFR (Consiliul Relaţilor Străine) şi agenţi comunişti pentru a 

înlocui Liga Naţiunilor. De această dată Statele Unite s-au alăturat acestei organizaţii.126

123 Encyclopedia Britannica, vol 12, pg. 251 & History of Protestantism, JA Wylie, v 2pg. 402
124 Papal Rights & Privileges, pg. 13, 14     
125 The Rise of the Medieval Church, A.C. Flick 168   
126 World Book Encyclopedia, volumul 20, pg. 24, 40



Se spune că Naţiunile Unite au fost înfinţate de către iluminiştii veneratori ai 

diavolului şi vrăjitoriilor şi de către suporteri ai comunismului. Naţiunile Unite nu e o 

organizaţie creştină ci una politică şi de forţare a păcii înfinţată de către agenţi ai Satanei.

Roma consideră că Naţiunile cea mai potrivită organizaţie

„Papa Pius XII [Papa lui Hitler] a declarat că Naţiunile Unite ar trebui să aibă de 

asemenea dreptul şi puterea de a preveni toate intervenţile militare a unei naţiuni în altă 

naţiune ... şi dreptul şi puterea de a-şi asuma prin orice mijloace puterea politică ... mai 

ales pentru dezarmarea generală.127 Papa Ioan XXIII a declarat că Naţiunile Unite 

reprezintă o siguranţă pentru drepturile oricărei fiinţe umane care sunt universale, sacre şi 

inalienabile [Ioan XXIII, „Pacem in Terris, 1963, 143]

Un regim mai sinistru decât a văzut planeta până acum

„Ayn Rand a avut dreptate când a scris în 1967: <<Biserica Catolică nu a renunţat 

niciodată la speranţa de a restabili uniunea  bisericii şi statului medieval cu un stat şi o 

teocraţie globală (ultimul său scop)>>.”128

„O lună mai târziu după ce Hitler a invadat Polonia, Papa lui Hitler, Pius XII,în 20 

octombrie 1939, a publicat opera enciclică <<Summi pontificatus>>. În această operă, 

Papa <<cerea o nouă ordine mondială în care toate naţiunile recunoşteau regatul lui 

Hristos, pe Regele Regilor şi Lordul Lorzilor>>...”129

Cel mai elaborat şi eficient sistem de spionaj

127 The Papacy and  Social Reform: The Great Encyclicals în The Papacy: An Illustrated History From St  
Peter to Paul VI, Christopher Hollis, editor. New York: MacMillan, 1964, pg. 248, 249
128 Reruiem for Man in Capitalism: The Unknown Ideal, Ayn Rand, pg.315, Ecclesiastical Megalomania , 

Robbins, pg. 195
129 Hitler’s Pope: The Secret History of Pius XII , John Comwell, New York, Viking, 1999, pg. 233



„Niciuna dintre organizaţiile CIA sau KGB nu au atât de mulţi agenţi secreţi în 

teren precum Vaticanul.” Fără nici o îndoială Vaticanul conduce cel mai eficient şi 

elaborat sistem de spionaj cu agenţi în toate ţările din lume ... Grupul agenţilor de spionaj 

este cunoscut sub numele de „Soldalitium pianum” şi include fiecare preot, călugăr, 

măicuţă, frate sau muncitor laic catolic oriunde pe Pământ. Există aproape  260 000 de 

preoţi diocezani, peste 120 000 de preoţi călugări, aproximativ 65 000 de seminarişti, 

peste 210 000 de călugări şi peste 350 000 de călugăriţe – ca să nu menţionăm un număr 

secret de muncitori laici care conduc peste 2.5 milioane de oameni.130

De îndată ce dinţii sunt pe poziţii

Un jurnalist interneţional independent axat pe afacerile Naţiunilor Unite, Joan 

Veon a spus: „Mi-am dat seama că lumea pe care noi o ştim acum va trebui să fie 

schimbată ca rezultat al unor evenimente catastrofale plănuite pentru a ne catapulta de la 

un <<guvern mondial neoficial>> la unul care a fost numit <<noua ordine mondială>> 

sau <<guvern mondial oficial>>. De îndată ce dinţii sunt bine înfipţi, vieţile noastre se 

vor schimba deoarece guvernul mondial va fi gata să îi distrugă pe toţi cei care nu sunt de 

acord cu el. Libertăţile noastre se vor schimba, abilitatea de a cumpăra sau a vinde se va 

schimba (în locul dolarilor vom folosi bani electronici) şi disponibilitatea mâncării, apei, 

energiei etc. Se va schimba, întrucât toate acestea vor fi controlate. Vom merge probabil 

într-un stat poţist militar pentru a impune noile reguli, dar şi pentru a proteja resursele 

planetei.”131

Diminuarea resurselor pe planetă

130 Ecclesiastical Megalomania , Robbins, pg. 188
131 The United Nations’ Global Straightjacket , Joan Veon, Oklahoma City OK: Hearthstone Publishing, 
1999, 2000, pg. 17, 22 23



Suburbia 132 şi epoca industrială vor lua sfârşit o dată cu dezvoltarea susţitută prin 

intermediul Tratatului Bio-Diverităţii  şi al proiectului Regiunilor Sălbatice ale noii ordini 

mondiale conduse de Naţiunile Unite, Papalitate şi Statele Unite. Consumul petrolului 

neprelucrat a atins apogeul şi acum începem să vedem resursele diminuându-se pe 

măsură ce înşfăcăm tot mai multe resurse. O dată cu epuizarea petrolului vedem 

prăbuşirea visului American.133 Cu toţi aceşti factori, un eveniment catastrofic sau un al 

Treilea Război Mondial plănuit este inevitabil.

Există trei opţiuni secrete numite „Cea de a treia opţiune” pe care autorităţile 

mondiale le pot folosit.:

1. Permiterea folosirii petrolului pentru transporturi şi energie electrică şi a 

proiectului HAARP al Doctorului Eastland pentru a face mai credibilă 

ameninţarea încălzirii globale datorată poluării şi în concluzie intervenţiei 

umane; astfel pot fi luate măsuri pentru a interzicerea călătoriilor şi a 

utilizării vehicolelor care utilizează petrol rafinat.

O nouă tehnologie energetică, care este nepoluantă este disponibilă şi poate 

înlocui majoritatea conglomeratelor care produc petrol şi birocraţii guvenamentali. Se 

poate oare ca guvernul să utilizeze creşterea preţului petrolului pentru a finanţa 

terorismul?134

De asemenea, este disponibilă şi tehnologia energtică pe bază de hidrogen, dar 

aceasta este mult prea scumpă în prezent. Epuizarea petrolului se va face rapid. Chiar şi 

cu aceste noi tehnologi, petrolul va fi întotdeauna necesar tuturor industrilor precum 

construcţile, alimentele, plasticurile etc. 

2. terorismul islamic ne deposedează de libertăţi.

3. Utilizarea unor viruşi precum antrax şi ebola oferă autoritătilor sănătăţii 

putere de control asupra populaţilor. 

Autoritătile secrete mondiale pot utiliza toate aceste trei opţiuni simultan pentru a 

da naştere crizelor, pentru a înebuni omenirea şi pentru a-i determina să renunţe la 

propriile religii. Globaliştii trebuie să reducă populaţia lumii după cum este indicat în 

„Memorandumul 20 al securitătii naţionale” creat de Kissinger în 1970 pentru a păstra 

132 EndofSuburbia.com
133 peakoilaction.com  şi  eos.postcarbon.com
134 kingsandpriests.net

http://www.kingsandpriests.net/


petrolul pur care a mai rămas. Acest petrol neprelucrat trebuie astfel economisit încât să 

existe pentru încă 1000 de ani până când va apărea tehnologia adecvată  pentru a fosiliza 

petrolul neprelucrat.

Liderii globali, organizaţiile secrete, naţiunile şi religile care vor fi unite pentru a 

reface lumea după criză vor veni în faţa judecăţii lui Dumnezeu, deoarece toate acestea 

reprezintă un plan de anihilare a populaţiilor pe care Dumnezeu ne-a spus să le înmulţim 

pe Pământ şi de deţinere a dominaţiei asupra tuturor creaturilor Pământului, „documentul 

Tratatului 103-20” realizat de Clinton în 1995 urmăreşte conservarea speciilor mai presus 

decât viaţa oamenilor. Tot în acest document se spune că oamenii sunt asemenea 

animalelor, dar mai puţin importante decât celelalte specii. Întrucât omenirea este coruptă 

la un nivel mai jos decât celelalte specii, reducerea populaţiilor este justificată. Toate 

acestea reprezintă o monstrozitate în ochii lui Dumnezeu şi el îi va pedepsi pe cei care 

promovează aceste politici ale noii ordini mondiale. 

Constituţia Statelor Unite şi Declaraţia Drepturilor Omului au fost înlocuite 

cu Carta şi Declaraţia Drepturilor Omului ale Naţiunilor Unite

Joan Veon spunea: „Constituţia Statelor Unite a fost şi este înlocuită de Carta 

Naţiunilor Unite, Declaraţia Drepturilor Omului este înlocuită de Declaraţia Drepturilo 

Omului a Naţiunilor Unite şi o nouă Constituţie a lumii este creată, numindu-se Carta 

Pământului. Mulţi dintre conducătorii noştri fac referire în mod constant la Carta 

Naţiunilor Unite. Pe 10 decembrie 1998, Bill Clintona emis ordinul executiv 13107 care 

înfiinţa o agenţie federală pentru a impune acordul cu Naţiunile Unite, Tratatele 

Drepturilor Omului, şi chiar şi pe cele care nu au fost validate de senat. Acest ordin 

executiv îndeplineşte trei lucruri:

1. Protejează prin intermediul Constituţiei tratatele Drepturilor Omului care 

nu au fost validate.

2. Transformă doctrina Naţiunilor Unite într-un standard legal pentru 

întreaga legislaţie şi politică a Naţiunilor Unite.



3. Crează o puternică agenţie federală de supraveghere a cărei sarcină este 

monotorizarea atât a legilor de stat cât şi a celor federale pentru a asigura 

supunerea faţă de tratatele Naţiunilor Unite

Astfel, Constituţia şi Declaraţia Drepturilor Omului a Naţiunilor Unite nu ţine 

cont de Constituţia Statelor Unite şi Declaraţia Drepturilor Omului. Astfel, Papalitatea a 

găsit o cale să realizeze anumite lucruri ocolind Constituţia. Nu e de mirare că Papa laudă 

Naţiunile Unite şi Declaraţia Drepturilor Omului a acestora.”

Joan afirmă că dinţii au fost adăugaţi pe perioada „Summitului milenar din 

septembrie 2000.” Ea menţionează trei componente care lipseau pentru ca Naţiunile 

Unite să fie un guvern mondial: propria armata, o taxa globală şi o Cameră internaţională 

a Reprezentanţilor. Pe perioada s-a discutat despre aceste probleme.135

Tribunalul Internaţional al Naţiunilo Unite

Faptul că Statele Unite au cerut neconsemnarea voturilor din 17 iulie 1998 a 

condus la pasajul din Statutul Final prin care se înfinţează Tribunalul Internaţional al 

Naţiunilor Unite. Pentru prima dată în istorie după Imperiul Roman, a cărui jurisdicţie 

legală era asupra unei mare părţi a lumii, un tribunal mondial a fost înfiinţat cu scopul de 

a judeca persoanele acuzate de crime de gradul patru: genocide, crime împotriva 

umanităţii, crime de război. Pentru prima dată în istorie, acest tribunal va avea puterea de 

a trece peste suveranitatea statelor şi de a aresta pe oricine dacă, potrivit plângerilor 

făcute de anumite grupuri de interes, acea persoană era vinovat de crime împotriva 

umanităţii, crime de război sau genocid. Documentul Tribunalului Internaţional conţine şi 

procesul prin care orice persoană poate fi catalogată ca fiind teroristă. Organizaţiile 

nonguvernamentale, doar cele acreditate de Naţiunile Unite pot merge la Tribunalul 

Internaţional să prezinte o documantaţie şi să ceară ca o anumită persoană să fie 

arestată.136

Naţiunile Unite deţin peste 465 acorduri multilaterale şi legi care acoperă fiecare 

zonă – de la legi navale şi susţinerea drogurilor şi a narcoticelor până la controlul armelor 

135 The United Nations’ Global Straightjacket , Joan Veon, Oklahoma City, OK: Hearthstone Publishing, 
1999, 2000, pg. 409, 423 429
136 Ibid, pg. 25



etc. Pe 16 ianuarie 1991, Bush declara în faţa poporului american: „Avem în faţa noastră 

şansa de a crea pentru noi şi pentru viitoarelor generaţii o nouă ordine mondială, o lume 

în care regula legii şi nu legea junglei guvernează comportamentul naţiunilor.”137

Dezvoltarea armatei şi a poliţiei Naţiunilor Unite

„Sunt stabilite detalii pentru organizarea şi menţinerea a unei poliţii numită 

Forţele de Pace ale Naţiunilor Unite. Poliţia mondială va fi singura forţă militară permisă 

în întreaga lume după ce procesul de dezarmare naţională se va încheia. Aceasta va fi 

construită pe perioada de dezarmare manţionată mai sus.”138

În mod inevitabil, poliţia Naţiunilor Unite reprezintă o îndeplinire a Tratatului 

Muntelui de Fier. Poliţia Naţiunilor Unite va conţine trupe din Rusia, Statele Unite, China 

şi alte naţiuni care vor construi această forţă

REFLECTAREA ASUPRA LUMINII SFÂRŞITULUI LUMII

Legea Marţială poate şi va fi impusă, conducând astfel al implementarea 

programului Rex 84 (suspendarea Constituţiei noastre) şi mai apoi la respingerea fiecărui 

principiu al Constituţiei. Rezultatul tuturor acestora va fi dictatura papală şi a Naţiunilor 

Unite. 

Naţiunile Unite împreună cu Biserica Romano-Catolică vor uni toate structurile 

organizaţionale şi bisericeşti din întreaga lume într-o masivă mişcare ecumenică pentru a 

pitea oferi ajutor şi provizii maselor pe timp de criză. Totuşi, adevăratul motiv care se 

ascunde în spatele acestora este reprezentat de dominarea islamului şi de distrugere a 

protestantismului.

Cei care nu doresc să facă parte din această mişcare vor fi consideraţi a fi membri 

a organizaţiilor şi grupurilor religioase defavorizate. Aceştia vor fi etichetaţi ca eretici. 

Totuşi, ca şi creştini noi credem în ajutarea oamenilor aflaţi în necaz conform cuvântului 

lui Dumnezeu. Trebuie reţinut faptul că aceste crize sunt plănuite de societăţile secrete, 

137 The International Criminal Court – Armageddon set in Utopia, Http://www.un.org/icc
138 World Peace Through World Law , Greenville Clark and Louis B. Sohn (Cambridge Massachusettes: 
Harvard University Press, 1960)
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servicile secrete guvernamentale şi ordinele secrete ale Papalităţii cu scopul de a uni toate 

bisericile. Aceasta nu este dorinţa lui Dumnezeu deoarece toate acestea vor fi plănuite de 

om. Noi nu trebuie să facem parte din aceste mişcări ecumenice şi cu atât mai puţin să 

venerăm imaginea bestiei.

Capitolul 13 al Apocalipsei vorbeşte despre o imagine a bestiei (persecutarea 

adevăraţilor creştini de către uniunea ecumenică a tuturor bisericilor cu statul, de preferat 

sub dicatatura Naţiunilor Unite, Papalităţii şi Statelor Unite).

Toţi cei care vor coopera cu această uniune pentru a-şi păstra casele, maşinile şi 

alte proprietăţi se închină pentru a venera imaginea bestiei. Aceasta va conduce la 

acceptarea mărcii bestiei (Legea Duminicii), în contradicţie cu poruncile lui Dumnezeu. 

Mulţi vor primi marca bestiei pe cap, indiferent că sunt cei care cred în noul sistem sau 

cei care s-au închinat doar pentru a-şi păstra proprietăţile.

De asemenea, trebuie să reţinem ca Dumnezeu vrea ca noi să păstrăm pacea. 

Totuşi, nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui ci împotriva pricipiilor puterii şi a înaltei 

slăbiciuni. Aceasta nu este modalitatea lui Dumnezeu de a face faţă situaţiei, deoarece 

dacă încercăm să ne luptăm cu ea vom fi învinşi şi ne vom pierde sufletele. Cel care 

foloseşte sabia va fi ucis de sabie, vezi Matei 26:52 şi Apocalipsa 13:10. Noi, ca oameni 

ai lui Dumnezeu putem alege din această proclamaţie a mesajului celor trei îngeri:

1. Să-l venerăm pe adevăratul Dumnezeu în spirit şi adevăr care ne-a eliberat 

şi care a primit sigilul lui Dumnezeu şi a suferit mânia oamenilor. 

2. Sau să ne închinăm şi să acceptăm decretele şi legile umane care încalcă 

legile lui Dumnezeu, adevărul şi pricipiile sale, să primim imaginea şi 

marca bestiei şi mai apoi să primim pedeapsa despre care se vorbeşte în 

Apocalipsă împreună cu vinul mâniei lui Dumnezeu.



CONCLUZII

Ordinele secrete şi agenţiile guvernamentale aflate la putere urmăreau să îi 

sperie pe americani pentru a renunţa la aproape sau chiar la toate libertăţiile pentru 

siguranţa lor. Vedem conturându-se politici după evenimentele din 11 septembrie, a căror 

legi vor intra în vigoare şi agenţii secrete se vor uni pentru a invada intimitatea şi vor lua 

din mâinile americanilor dreptul posesiei de arme şi, de asemenea, le vor limita 

libertăţiile date de la Dumnezeu, garantate de către Constituţie. Toate acestea sunt o 

realizare a Bibliei. Daniel 8:23-25 dezvăluie şapte caracteristici ale acestei „mici antene” 

(Papalitatea):

1. Ca un rege cu înfăţişare aprigă; (toată lumea se supune lui)

2. Care înţelege frazele întunecate; (acţionează nejust şi inuman)

3. Ea este puternică, dar nu prin propria putere (manipulează naţiunile şi le face 

să se lupte unele împotriva celorlalte)

4. Va distruge minunatul; (persecutarea a milioane de creştini)

5. Prin intermediul politicii a creat prosperitate; (s-a îmbogăţit şi a dezvoltat 

politici şi acorduri cu diferiţi conducători)

6. Prin pace va distruge pe mulţi; (promovează o pace care este înşelătoare)

7. Se ridică mai presus de prinţi; (se poartă ca şi cum ar fi Dumnezeu pe Pământ)

Acum, Papalitatea prin intemediul iezuiţilor şi a familiei Rothschild, împreună cu 

guvernul Statelor Unite crează prin politicile lor politici pentru ca ei să prospere. Cu alte 

cuvinte, cei la putere vor să deţină controlul politicilor şi a banilor odată cu dezvoltarea 

noii ordini mondiale. 

În prezent, odată cu ridicarea politicilor Statelor Unite, nu va dura mult până să 

vedem căderea Americii protestante în faţa Americii draconice după cum a fost prezis în 

Apocalipsa 13:11-17. Ca adevăraţi creştini protestanţi să ne rugăm şi să îl căutăm pe 

Dumnezeu pentru a dezvolta înţelepciune în noi pe măsură ce aceste evenimente din 

ultimele zile se îndeplinesc. 


