
	 În	ediția	din	ianuarie	2022	a	revistei	
Lumina	ultimelor	zile	am	scris	că	există	
trei	 situații	 mondiale	 care	 s-ar	 putea	
solda	cu	 războaie	și	genera	consecințe	
de	 mare	 amploare,	 pe	 termen	 lung.		
Rusia	și	Ucraina,	China	și	Taiwan	și	Iran	
și	 Israel.	Acum,	 războiul	dintre	Rusia	și	
Ucraina	a	început.		Vor	urma	și	celelalte	
două?
	 Lumea	 a	 trecut	 printr-un	 adevărat	
șoc	 când,	 după	 săptămâni	 întregi	 în	
care	a	negat	că	ar	avea	vreo	intenție	de	
a	invada	Ucraina,	Vladimir	Putin	a	făcut	
exact	acest	lucru.		Ecranele	televizoarelor	
noastre	au	început	să	afișeze	imagini	cu	
tancuri	rusești	pe	drumurile	din	Ucraina,	
clădiri	 distruse	 de	 rachete	 rusești	 și	
oameni	 disperați	 care	 se	 adăpostesc	
sub	pământ.	Forțele	ucrainene	se	 luptă	
cu	 armata	 rusă	 superioară	 numeric,	 în	
timp	ce	suportă	stricăciuni	teribile	aduse	
orașelor	și	pierderi	de	vieți	omenești.		Se 
vorbește	 despre	 o	 soluție	 negociată	 –	

varianta	 cea	mai	 de	 dorit	 –	 dar	 nu	 s-a	
decis	încă	nimic,	la	momentul	redactării	
acestei	 reviste.	 	 Peste	 două	 milioane	
de	 oameni	 au	 părăsit	 deja	 țara	 pentru	
a	deveni	refugiați,	specialiștii	anticipând	
până	la	patru	milioane	de	plecări	în	zilele	
următoare.	
	 Privită	 dinspre	 tabăra	 rusă,	
invazia	s-a	dovedit	deocamdată	un	real	
dezastru.	Armata	lor	a	avut	performanțe	
foarte	 slabe,	 subminate	 de	 comunicații	
slabe	 și	 un	 moral	 scăzut	 în	 rândul	
trupelor	 sale	 zdrobite.	 Propaganda	 lui	
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Putin,	conform	căreia	au	 intrat	pentru	a	
elibera	 Ucraina	 de	 naziști,	 s-a	 dovedit	
a	 fi	 o	 minciună	 ridicolă,	 iar	 acum	 se	
confruntă	 cu	 disprețul	 și	 respingerea	
unanimă	din	partea	poporului	ucrainean,	
inclusiv	a	populației	vorbitoare	de	limbă	
rusă.	 După	 pagubele	 incomensurabile	
pe	 care	 Rusia	 le-a	 provocat	 orașelor	
ucrainene,	 perspectivele	 ca	 ucrainenii	
să	accepte	un	 regim	marionetă	pro-rus	
în	locul	lui	Zelensky	și	al	guvernului	său	
sunt	 practic	 nule.	 	 Rusia	 a	 ajuns	 paria	
lumii	întregi,	fapt	ce	are	un	impact	major	
asupra	economiei	sale	și	asupra	fiecărui	
aspect	al	vieții	poporului	rus.	Putin	a	fost	
nevoit	 să	 impună	 restricții	 polițienești,	
interzicând	 protestele	 împotriva	 răz-
boiului	 și	 orice	 fel	 de	 reportaj	 autentic	
despre	ceea	ce	se	întâmplă	în	Ucraina.	
	 Ce	 se	 ascunde	 în	 spatele	 acestor	
evenimente?	 Putin	 susține	 că,	 de	 la	
căderea	 Uniunii	 Sovietice,	 NATO	 a	
atentat	în	permanență	la	ceea	ce	Rusia	
consideră	a	fi	teritoriul	său.	El	spune	că	
Occidentul	a	umilit	Rusia	și	a	încercat	să	
îi	submineze	guvernul,	cu	scopul	de	a	o	
absorbi	în	planul	lor	de	ordine	mondială.	
Rusia	susține	că	prima	etapă	a	acestui	
proces	 a	 fost	 de	 a	 aduce	 Ucraina	 pe	
orbita	 occidentală	 și	 apoi	 de	 a	 o	 folosi	
ca	 punct	 de	 etapă,	 pentru	 răsturnarea	
guvernului	său.	Încercarea	de	a	pune	în	
practică	 acest	 plan	 a	 debutat	 în	 2014,	
când	 a	 avut	 loc	 o	 revoluție	 în	Ucraina,	

în	urma	căreia	președintele	pro-rus	
(și	foarte	corupt)	Ianukovitch	a	fost	
înlăturat	din	funcție.		Rusia	susține	
că	acest	 lucru	a	fost	orchestrat	de	
UE	și	SUA.
Această	 evoluție	 politică	 a	
reprezentat	 o	 amenințare	 pentru	
Rusia	 din	 două	 motive.	 În	 primul	
rând,	 dacă	 Ucraina	 prosperă	
într-o	 uniune	 democratică	 cu	 UE,	
susținută	de	NATO,	rușii	vor	începe	

și	 ei	 să	 se	 revolte,	 dorind	 să	 schimbe	
actualul	 lor	 guvern	 corupt.	 	 Starea	
actuală	a	Rusiei	a	fost	descrisă	drept	o	
"cleptocrație"	în	care	Putin	și	oligarhii	săi	
controlează	o	bogăție	și	o	putere	imense	
și	suprimă	 libertatea.	 	 În	al	doilea	rând,	
Rusia	 are	 nevoie	 de	 acces	 la	 Marea	
Neagră	și	 la	porturile	sale	cu	apă	caldă	
pentru	flota	sa.	În	perioada	de	existență	
a	 Uniunii	 Sovietice,	 Marina	 sovietică	 a	
avut	 baza	 la	 Sevastopol	 în	 Crimeea	 și	
la	Odessa.	Când	Uniunea	Sovietică	s-a	
prăbușit,	Rusia	și-a	păstrat	baza	navală	
de	la	Sevastopol,	însă	Crimeea	a	devenit	
parte	a	Ucrainei.		Odessa	este	principala	
ieșire	la	mare	a	Ucrainei,	pentru	exportul	
de	mărfuri.
	 Atâta	 timp	 cât	 Ucraina	 a	 rămas	
neutră,	 această	 situație	 dificilă	 și	
încurcată	a	putut	continua	până	în	2013.		
Dar,	după	ce	Ucraina	s-a	întors	spre	UE	
și	NATO,	navele	de	război	americane	au	
început	 să	 patruleze	 în	 Marea	 Neagră	
și	 li	 s-a	 permis	 să	 se	 realimenteze	 la	
Odessa.	Având	în	vedere	că	Sevastopol	
se	 afla,	 din	 punct	 de	 vedere	 tehnic,	 și	
sub	control	ucrainean,	America	 /	NATO	
ar	fi	putut,	 teoretic,	 să	câștige	 influență	
asupra	tuturor	zonelor	din	Marea	Neagră.		
	 Din	 punctul	 de	 vedere	 al	 Rusiei,	
acest	 lucru	 ar	 semăna	 oarecum	 cu	
situația	 în	 care	 flota	 rusă	 ar	 avea	 o	
influență	 	 majoră,	 de	 control	 asupra	
Canalului	 Mânecii	 și	 ar	 acosta	 în	
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Plymouth	și	Portsmouth.	 	Putin	a	decis	
apoi	 să	 afirme	 și	 să	 revendice	 iarăși	
proprietatea	 Rusiei	 asupra	 Crimeei,	
teritoriu	pe	care	Rusia	l-a	și	preluat.		
	 Rușii	 consideră	 NATO	 ca	 fiind	
o	 forță	 ostilă,	 care	 s-a	 apropiat	 până	
la	 granițele	 Rusiei	 în	 statele	 baltice	 și	
își	 staționează	 trupele	 în	 Polonia	 și	
România.	 	Putin	 susține	 că	 acest	 lucru	
este	 contrar	 promisiunilor	 făcute	Rusiei	
în	anii	1990.		Ucraina	părea	deja	a	ținti	
prea	 departe,	 așa	 că	 Putin	 a	 cerut	 ca	
NATO	 să	 se	 retragă	 și	 să	 nu	 permită	
niciodată	Ucrainei	să	adere	la	NATO.
	 Putin	consideră	că	el	are	de	înfruntat	
"ordinea	 mondială"	 a	 Occidentului	 și	
încearcă	 să	 impună	 propria	 sa	 ordine	
mondială	 alternativă.	 Chiar	 înainte	 de	
începerea	 invaziei	 din	Ucraina,	 Putin	 a	
mers	în	repetate	rânduri	în	China	și	s-a	
consultat	 cu	 liderul	 chinez	 Xi	 Jinping,	
pentru	 a	 încerca	 să	 confirme	 această	
alianță.	Aceasta	ar	crea	o	ordine	mondială	
bazată	pe	binomul	Rusia	-	China,	ordine	
formată	din	 foști	 conducători	 comuniști,	
pentru	a	face	ca	partea	lor	de	lume	să	fie	
sigură	pentru	câmuirile	dictatorile.		
	 De	aici	decurg	o	serie	de	consecințe	
profetice,	pe	care	le	vom	analiza	înainte	
de	 a	 intra	 în	 discuția	 dacă	 Rusia	 este	
menționată	în	Biblie	în	profeția	lui	Gog	și	
Magog	din	Ezechiel	38-9.

Rusia și Uniunea Europeană
 
	 Uniunea	Sovietică	a	fost	o	dictatură	
comunistă	 care	 a	 adus	 opresiune	 și	
mizerie	pentru	milioane	de	oameni	și	a	
persecutat	cu	îndârjire	creștinii.	
	 Departe	de	a	crea	pace	și	egalitate,	
liderii	 Partidului	 Comunist	 au	 devenit	
noua	 clasă	 conducătoare,	 deținătoare	
a	 puterii,	 bogăției	 și	 controlului	 asupra	
societății	 (așa	 cum	 sunt	 astăzi	 Putin	 și	
oligarhii	săi).	Ei	au	impus	această	stare	

de	 lucruri	printr-un	stat	polițienesc,	prin	
KGB	 și	 prin	 lagărele	 gulagului,	 unde	
prizonierii	politici	erau	 ținuți	 în	condițiile	
teribile,	descrise	de	scriitorul	Alexander	
Soljenițîn.	 Prin	 influența	 exercitată	
asupra	regimurilor	comuniste	din	Europa	
de	 Est	 după	 cel	 de-al	 Doilea	 Război	
Mondial,	Moscova	a	devenit	puterea	care	
controla	 țările	 Pactului	 de	 la	 Varșovia,	
din	 Polonia	 până	 în	 Bulgaria,	 separate	
de	Europa	de	Vest	prin	Cortina	de	Fier.
	 În	 anii	 1980,	 președintele	 sovietic	
Gorbaciov	 a	 încercat	 să	 liberalizeze	
comunismul	 prin	 programul	 său	 de	
"glasnost"	 (deschidere)	 și	 "perestroika"	
(restructurare).	 	Oamenii	 se	 săturaseră	
deja	de	dictaturile	sufocante	din	Europa	
de	Est	 și	 s-au	 revoltat	 în	1989,	 când	o	
țară	după	alta	 i-a	dărâmat	de	 la	putere	
pe	comuniști.	În	1991,	regimul	comunist	
din	 Uniunea	 Sovietică	 s-a	 prăbușit,	 iar	
diferitele	republici	ale	Uniunii	Republicilor	
Socialiste	 Sovietice	 (URSS)	 au	 devenit	
țări	 independente.	Toată	Europa	de	Est	
a	 aderat	 la	UE,	 inclusiv	 statele	 baltice,	
care	făcuseră	parte	din	URSS.
	 Putin	 consideră	 căderea	 Uniunii	
Sovietice	 drept	 "catastrofă	 a	 secolului",	
care	a	lăsat	Rusia	vulnerabilă	la	granița	
sa	 vestică,	 unde	 a	 avut	 cândva	 state	
clientelare	 precum	 Polonia,	 Germania	
de	 Est	 și	 Cehoslovacia,	 iar	 acum	 are	
țări	care	au	aderat	la	UE	și	NATO.	Rusia	
dorește	aceste	state	tampon	pentru	a	se	
proteja	de	invazia	dinspre	vest,	având	în	
vedere	 suferințele	 teribile	 pe	 care	 le-a	
îndurat	atunci	când	naziștii	au	invadat-o	
în	 1941,	 ceea	 ce	 a	 dus	 la	 moartea	 a	
aproximativ	 28	 de	milioane	 de	 cetățeni	
sovietici.	 În	 prezent,	 intrarea	 Rusiei	 în	
Ucraina	 este	 văzută	 ca	 o	 amenințare	
pentru	 toate	 țările	 care	 au	 părăsit	
orbita	 sovietică	 pentru	 a	 se	 alătura	
celei	 occidentale,	 de	 aceea	 NATO	 își	
consolidează	 apă	rarea	 în	 țări	 precum	
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Polonia	și	statele	baltice.	Una	dintre	
consecințele	 acestei	 crize	 este	 că	
liderii	UE	 înțeleg	necesitatea	de	a	
întări	 armatele	 europene	 și	 de	 a	
consolida	unitatea	europeană.		
 Președintele	Franței,	Macron,	
a	 solicitat	 crearea	 unei	 armate	
unitare	 a	 UE	 pentru	 a	 apăra	
Europa,	 însoțindu-și	 cererea	 de	
apeluri	la	o	integrare	mai	profundă	
a	 UE.	 Președinta	 UE,	 Ursula	 von	 der	
Leyen,	 solicită	 acum	 ca	 UE	 să	 se	
unească	pentru	 a	 deveni	 independentă	
de	petrolul,	gazele	și	cărbunele	rusesc.		
	 Amenințarea	 reînnoită	 din	 partea	
Rusiei	și	criza	economică	care	amenință	
în	prezent	Europa	ar	putea	să	o	determine	
să	 facă	 presiuni	 pentru	 o	 unitate	 mai	
profundă	 și	 să	 renască	 drept	 o	 putere	
de	 sine	 stătătoare,	 într-o	 țară	 numită	
Europa.	 Conform	 profețiilor	 biblice,	 în	
ultimele	zile	ale	acestei	epoci	va	exista	
un	Imperiu	Roman	readus	la	viață,	care	
va	fi	scaunul	puterii	lui	Antihrist	în	zilele	
din	 urmă	 (vezi	Apocalipsa	 13,	 17.9-14,	
Daniel	7.19-25).		Mulți	fac	legătura	între	
această	putere	și	Uniunea	Europeană.	
	 Puterea	profețită	va	fi	implicată	într-
un	 acord	 de	 pace	 în	 Orientul	 Mijlociu	
care	 va	 implica	 Israelul	 (Daniel	 9.27).		
Acest	acord	de	pace	va	declanșa	ultima	
perioadă	de	șapte	ani	a	necazului	(Daniel	
9.27).	 Una	 dintre	 interpretările	 profeției	
este	că	acest	 lucru	se	va	petrece	după	
invazia	eșuată	a	Israelului	de	către	Rusia	
și	aliații	ei,	eveniment	profețit	în	Ezechiel	
38-9.		Mai	multe	despre	acest	lucru	vom	
discuta	ulterior,	în	articolul	de	față.
	 Din	 cauza	 crizei	 generate	 de	
Rusia,	 Europa	 caută	 surse	 alternative	
de	aprovizionare.		UE	a	abordat	Israelul	
pentru	a-i	 furniza	gaze	prin	Egipt,	 lucru	
pe	care	guvernul	 israelian	îl	 ia	în	calcul	
la	 momentul	 actual.	 Câmpul	 de	 gaze	
Leviathan	 al	 Israelului	 este	 situat	 în	

Marea	Mediterană,	 în	 largul	 coastei	 de	
nord	a	Israelului.		A	existat	o	propunere	
privind	 construcția	 unei	 conducte	 din	
Israel,	 prin	 Cipru	 și	 Grecia,	 până	 în	
Italia,	 unde	 ar	 urma	 să	 fie	 folosită	 ca	
sursă	 de	 aprovizionare	 cu	 gaz	 pentru	
Europa.		În	prezent,	acest	proiect	a	fost	
suspendat	din	cauza	unor	considerente	
de	mediu,	a	obiecțiilor	din	partea	Turciei	
și	a	unei	acțiuni	împotriva	lui	din	partea	
administrației	Biden	din	SUA.		Dacă	ar	fi	
reactivat,	Rusia	l-ar	putea	vedea	ca	pe	o	
amenințare	la	adresa	intereselor	sale,	o	
posibilă	motivație	pentru	implicarea	sa	în	
războiul	Gog	și	Magog,	când	va	veni	să	
"ia	o	mare	pradă"	(Ezechiel	38.11).		
	 Prin	 urmare,	 aceste	 aspecte	
încurajează	o	 integrare	mai	 profundă	a	
UE,	 concomitent	 cu	 încercările	 alianței	
de	a-și	împinge	influența	spre	est	și	spre	
Israel.		În	Daniel	8.9	citim:	"Și	dintr-unul	
dintre	 ele	 (Imperiul	 Roman	 reînviat)	 a	
ieșit	 un	 corn	 mic	 (Antihristul),	 care	 s-a	
mărit	 nespus	 de	 mult	 spre	 miazăzi,	
spre	 răsărit	 şi	 spre	 ţara	 cea	minunată.	
(Israel)".

Rusia, sancțiunile impuse asupra sa 
și economia mondială

	 De	la	căderea	comunismului,	Rusia	
a	devenit	din	ce	în	ce	mai	bine	integrată	în	
economia	globală.		Principalul	său	export	
este	reprezentat	de	petrol	și	gaze,	care	
reprezintă	aproximativ	40%	din	veniturile	
sale.	 	O	 întrerupere	 a	 aprovizionării	 cu	
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petrol	 și	 gaze	 rusești	 amenință	 viitorul	
UE,	în	special	al	Germaniei,	care	importă	
55%	 din	 necesarul	 său	 de	 energie	 din	
Rusia.	 	 Țările	 din	 Europa	 raportează	
deja	o	criză	din	cauza	creșterii	 costului	
energiei,	 ceea	 ce	 sporește	 presiunea	
asupra	 economiilor	 lor.	 	 Fără	 gazul	
rusesc,	multe	dintre	țările	europene	s-ar	
confrunta	 cu	 o	 criză	 masivă,	 ceea	 ce	
ar	 duce	 la	 închiderea	 unei	mari	 părți	 a	
industriei	lor.
	 Rusia	 și	 Ucraina	 produc,	 de	
asemenea,	aproximativ	25%	din	grâul	și	
porumbul	de	pe	piața	mondială.		Țările	din	
Africa	de	Nord	și	Orientul	Mijlociu	depind	
de	grâul	ucrainean	pentru	aprovizionarea	
cu	 pâine.	 	 Rusia	 produce	 aproximativ	
două	 treimi	 din	 totalul	 îngrășămintelor	
din	 lume,	dar	actualmente	este	pe	cale	
de	 a	 opri	 exporturile	 acestor	 produse	
către	 restul	 lumii.	 	 Pe	măsură	 ce	 țările	
din	emisfera	nordică	intră	în	sezonul	de	
vegetație,	 acest	 lucru	 ar	 putea	 afecta	
grav	producția	de	alimente,	amplificând	
perspectiva	 foametei	 care	 pândește	
națiunile.	 	 Pentru	 mai	 multe	 informații	
despre	 acest	 subiect,	 consultați	
secțiunea	"Semnele	vremurilor"
	 Expulzarea	 Rusiei	 din	 sistemul	
bancar	mondial,	 în	 special	 din	 sistemul	
de	schimb	SWIFT,	va	aduce	mari	daune	
economiei	rusești,	dar	ar	putea	afecta	și	
Occidentul,	în	special	America.		
Răspunsul	Rusiei	la	această	situație	este	
de	a	încerca	să	construiască	un	sistem	
alternativ	cu	China,	actualmente	în	curs	
de	înființare.		Acest	sistem	de	schimb	ar	
putea	fi	atractiv	pentru	o	serie	de	țări	și	
ar	 putea	 duce	 la	 prăbușirea	 sistemului	
de	 schimb	 SWIFT	 –	 fapt	 ce,	 la	 rândul	
său,	ar	putea	duce	 la	căderea	dolarului	
ca	monedă	de	rezervă	a	lumii,	generând	
prăbușirea	socială	și	economică	a	SUA.
	 Asistăm,	 de	 asemenea,	 la	
posibilitatea	 unui	 dezastru	 total	 cauzat	

de	 război	 nuclear	 sau	 a	 unui	 dezastru	
mai	 mic	 –	 perspectiva	 ca	 emanațiile	
provenite	dintr-un	sit	nuclear	al	Ucrainei	
să	contamineze	în	întreaga	Europă.		
Când	reactorul	de	la	Cernobîl,	din	nordul	
Ucrainei,	a	luat	foc	în	1986,	mai	puțin	de	
48	 de	 ore	 ne-au	 despărțit	 de	 explozia	
întregului	sit,	ceea	ce	ar	fi	făcut	ca	o	mare	
parte	din	Belarus	și	Ucraina	și	țările	din	
jur	să	devină	nelocuibile	pentru	secole	la	
rând.		Acțiunea	curajoasă	a	lucrătorilor	de	
la	fața	locului	a	oprit	acest	dezastru	total,	
dar	chiar	și	așa	am	avut	parte	de	cel	mai	
grav	 accident	 nuclear	 din	 lume.	 	Acum	
auzim	că	a	fost	întreruptă	alimentarea	cu	
energie	electrică	a	sitului	de	la	Cernobîl,	
ceea	 ce	 amenință	 siguranța	 sitului.	
Rușii	 au	 bombardat	 centrala	 nucleară	
Zaporizhzhia	 din	 Enerhodar,	 un	 oraș	
aflat	la	aproximativ	400	de	mile	de	Kiev,	
ceea	 ce	 aproape	 că	 a	 provocat	 un	 alt	
dezastru	nuclear.
	 În	 toate	 acestea	 vedem	 semnele	
profeției	 din	 Apocalipsa	 6,	 despre	 cei	
patru	călăreți	ai	apocalipsei,	care	vin	pe	
pământ.		Acest	lucru	marchează	începutul	
Necazului	 celui	 mare,	 care	 precede	 a	
doua	venire	a	lui	Hristos,	în	timp	ce	falsul	
Mesia	(Anticristul)	călărește	pe	calul	alb,	
căutând	să	domine	lumea,	ceea	ce	duce	
la	război,	foamete	și	moarte	în	masă	pe	
pământ.		Cât	de	aproape	sau	de	departe	
suntem	de	acest	lucru,	nu	putem	fi	siguri,	
dar	 se	 pare	 că	 omenirea	 se	 îndreaptă	
amenințător	în	această	direcție.

Rusia, Siria și Iran (Persia)

	 În	 luna	 ianuarie,	 în	 Oceanul	
Indian	 a	 avut	 loc	 un	 eveniment	 care	
se	 concentrează	 pe	 o	 altă	 națiune	
antiamericană	 -	 Iranul.	 	 Iranul,	Rusia	și	
China	 au	 desfășurat	 al	 treilea	 exercițiu	
naval	 combinat	 în	 nordul	 Oceanului	
Indian,	 pe	 fondul	 speculațiilor	 potrivit	
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cărora	 cele	 trei	 țări	 fac	 echipă	 în	 fața	
tensiunilor	 regionale	 tot	 mai	 mari	 cu	
Statele	 Unite.	 	 De	 la	 venirea	 la	 putere	
în	 iunie	 2021,	 intransigentul	 președinte	
iranian	Ebrahim	Raisi	a	dus	o	politică	de	
întărire	a	legăturilor	atât	cu	Moscova,	cât	
și	cu	Beijingul.
	 Iranul	și-a	declarat	în	mod	deschis	
intenția	 de	 a	 elimina	 statul	 Israel	 și	
furnizează	rachete	dușmanilor	Israelului,	
în	special	Hezbollah	din	Liban.		Israelul	
are	 dovezi	 ale	 planului	 Iranului	 de	 a	
construi	 o	 armă	 nucleară	 capabilă	 să	
distrugă	 statul	 evreu	 și	 a	 promis	 să	
împiedice	 acest	 lucru,	 inclusiv	 prin	
amenințarea	 de	 a	 distruge	 instalațiile	
nucleare	 iraniene.	 	 Dacă	 Israelul	 atacă	
Iranul,	 ar	 putea	 declanșa	 un	 război	
regional	în	care	Rusia	ar	trece	de	partea	
Iranului.	 	 Israelul	 atacă	 deja	 bazele	
iraniene	din	Siria,	ceea	ce	a	determinat	
un	atac	iranian	asupra	unei	baze	militare	
americane	 din	 Erbil,	 Irak,	 despre	 care	
iranienii	au	spus	că	este	folosită	ca	centru	
de	 spionaj	 pentru	 Israel.	 	 În	 ianuarie,	
Israelul	 a	 efectuat	 un	 exercițiu	 militar	
pentru	a	se	pregăti	 pentru	un	 război	 în	
nord,	 în	 special	 pentru	 un	 conflict	 cu	
aliatul	 Iranului,	 gruparea	 Hezbollah	 din	
Liban.
	 Rusia	 sprijină	 regimul	 Assad	 din	
Siria	 și	 și-a	 folosit	 puterea	 aeriană	
pentru	a-i	zdrobi	pe	dușmanii	 lui	Assad	
în	 războiul	 civil	 sirian	 (distrugând	 în	
acest	proces	orașe	precum	Alep).		Rusia	
are	nevoie	de	Assad	 la	putere	pentru	a	
păstra	 controlul	 asupra	 instalațiilor	 sale	
portuare	 siriene	 din	 Latakia	 și	 Tartus	
și	 asupra	 bazei	 sale	 aeriene	 de	 la	
Hemeimeem.	 	Pe	data	de	15	 februarie,	
armata	 rusă	 a	 desfășurat	 bombardiere	
cu	rază	lungă	de	acțiune,	cu	capacitate	
nucleară	 și	 avioane	 de	 vânătoare	 care	
transportă	rachete	hipersonice	de	ultimă	
generație	 la	 baza	 sa	 aeriană	 din	 Siria	

și	 a	 efectuat	 exerciții	 navale	masive	 în	
regiune,	pe	fondul	creșterii	tensiunilor	cu	
Occidentul	din	cauza	Ucrainei.
	 Avioane	rusești	și	siriene	au	zburat	
aproape	de	granița	de	nord	a	Israelului,	
după	 ce	 Israelul	 și-a	 exprimat	 sprijinul	
pentru	 Ucraina.	 De	 asemenea,	 Rusia	
le-a	spus	 israelienilor	că	nu	recunoaște	
controlul	 israelian	 asupra	 Înălțimilor	
Golan	 și	 că	 acestea	 ar	 trebui	 să	 fie	
returnate	Siriei.	 	 Israelul	nu	are	cum	să	
facă	acest	lucru.	Rusia	este	din	ce	în	ce	
mai	 iritată	de	atacurile	Israelului	asupra	
țintelor	iraniene	din	Siria,	mai	ales	după	
un	recent	atac	cu	rachete	asupra	bazelor	
iraniene	din	Damasc.
	 Un	 alt	 factor	 care	 contribuie	 la	
situația	 actuală	 este	 presiunea	 pentru	
un	 acord	 cu	 Iranul	 privind	 politica	 sa	
nucleară,	 susținut	 de	 administrația	
Biden	din	SUA.	 	Acest	acord	ar	elimina	
sancțiunile	 impuse	 Iranului	 și	 i-ar	 lăsa	
libertatea	de	a-și	 continua	 și	 intensifica	
activitatea	 malignă	 în	 Orientul	 Mijlociu.		
Dacă,	în	schimb,	se	dovedește	că	Iranul	
își	 continuă	 eforturile	 de	 a	 construi	 o	
bombă	 nucleară,	 acest	 lucru	 ar	 putea	
declanșa	 un	 atac	 al	 Israelului	 pentru	
a	 distruge	 infrastructura	 nucleară	 a	
Iranului	–	fapt	care	ar	putea	aduce	apoi	
Rusia	într-un	război	împotriva	Israelului,	
având	ca	aliați	Iranul	și	alte	țări,	așa	cum	
este	profețit	în	cartea	lui	Ezechiel.
	 Există	 rabini	 din	 Israel	 care	
actualmente	 corelează	 acumularea	 de	
tensiuni	în	Ucraina	și	în	Orientul	Mijlociu	
cu	 războiul	 lui	Gog	și	Magog	profețit	 în	
Biblie,	în	Ezechiel	38-39,	în	care	Rusia	și	
Iranul	(Persia)	sunt	națiuni	conducătoare.			
În	 acest	 război,	 o	 armată	 reunită	 sub	
conducerea	 lui	Gog	 din	 țara	 lui	Magog	
vine	 împotriva	 Israelului,	 din	 direcția	
nordului	(Siria)	și	își	găsește	sfârșitul	pe	
"munții	 lui	 Israel".	 Așadar,	 este	 posibil	
ca	 aceste	 conflicte	 legate	 de	 "ordinea	
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mondială"	să	atingă	punctul	culminant	în	
jurul	Israelului,	așa	cum	prezice	Biblia.

Războiul lui Gog și Magog

	 Oare	 capitolul	 38	 din	 Ezechiel	
face	referire	 la	Rusia	din	zilele	noastre,	
care	 pornește	 împotriva	 Israelului?	
Unii	 interpreți	 spun	 că	 este	 o	 imagine	
simbolică	 a	 conflictului	 dintre	 bine	 și	
rău,	 sau	 chiar	 se	 referă	 la	 războaiele	
din	 vechiul	 imperiu	 persan.	 Cu	 toate	
acestea,	 textul	 implică	 un	 război	 literal	
care	va	avea	loc	în	regiunea	Israelului	în	
ultimele	zile	ale	acestei	epoci,	implicând	
o	putere	din	nordul	îndepărtat,	care	are	
nume	corespunzătoare	Rusiei	de	astăzi.
	 Cuvântul	 Domnului	 mi-a	 vorbit	
astfel:
 „Fiul omului, întoarce-te cu 
faţa spre Gog, din ţara lui Magog, 
spre domnul Roşului, Meşecului şi 
Tubalului, şi proroceşte împotriva 
lui! Şi spune: ‘Aşa vorbeşte Domnul, 
Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine, 
Gog, domnul Roşului, Meşecului şi 
Tubalului! Te voi târî şi-ţi voi pune 
un cârlig în fălci; te voi scoate, pe 
tine şi toată oastea ta, cai şi călăreţi, 
toţi îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată 
mare de popor, care poartă scut şi 
pavăză şi care toţi mânuiesc sabia; 
împreună cu ei voi scoate pe cei din 
Persia, Etiopia şi Put, toţi cu scut şi 
coif: Gomerul cu toate oştile lui, ţara 
Togarmei, din fundul miazănoaptei, 
cu toate oştile sale, popoare multe 
împreună cu tine! Pregăteşte-te dar, 
fii gata, tu şi toată mulţimea adunată 
în jurul tău! Fii căpetenia lor! După 
multe zile, vei fi în fruntea lor; în 
vremea de apoi, vei merge împotriva 
ţării, ai cărei locuitori, scăpaţi de 
sabie, vor fi strânşi dintre mai multe 
popoare pe munţii lui Israel care multă 

vreme fuseseră pustii, dar, fiind scoşi 
din mijlocul popoarelor, vor fi liniştiţi 
în locuinţele lor. Iar tu te vei sui, vei 
înainta ca o furtună, vei fi ca un nor 
negru care va acoperi ţara, tu cu toate 
oştile tale şi multe popoare cu tine.» 
Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: 
«În ziua aceea, multe gânduri îţi vor 
veni în minte şi vei urzi planuri rele. 
Vei zice: Mă voi sui împotriva ţării 
acesteia deschise, voi năvăli peste 
oamenii aceştia liniştiţi, care stau fără 
griji în locuinţele lor, toţi în locuinţe 
fără ziduri şi neavând nici zăvoare, 
nici porţi! Mă voi duce să iau pradă şi 
să mă dedau la jaf, să pun mâna pe 
aceste dărâmături locuite din nou, 
pe poporul acesta strâns din mijlocul 
neamurilor, care are turme şi moşii 
şi locuieşte în mijlocul pământului.» 
Seba şi Dedan, negustorii din Tars şi 
toţi puii lor de lei îţi vor zice: «Vii să 
iei pradă? Pentru jaf ţi-ai adunat oare 
mulţimea ta, ca să iei argint şi aur, ca 
să iei turme şi avuţii şi să faci o pradă 
mare?»
(Ezechiel	38.1-13)

	 Profeția	 vorbește	 despre	 ceva	 ce	
se	 va	 întâmpla	 în	 "zilele	 de	 pe	 urmă",	
după	ce	poporul	evreu	va	fi	adus	înapoi	
din	împrăștierea	printre	Neamuri,	pentru	
a	 locui	 în	 țara	 lui	 Israel,	 inclusiv	 în	
"munții	 lui	 Israel".	 	 Partea	 muntoasă	 a	
Israelului	este	reprezentată	de	Înălțimile	
Golan	 și	 de	 ținutul	 muntos	 din	 Iudeea	
și	 Samaria	 (Cisiordania),	 având	 în	
centru	 Ierusalimul.	 	 Am	 fost	 martori	
înființării	statului	Israel,	în	anul	1948.		În	
1967,	 Înălțimile	Golan	 și	 Ierusalimul	 au	
intrat	 sub	 control	 israelian	 ca	 urmare	a	
Războiului	de	Șase	Zile
 În	 acest	moment,	 o	 forță	 ostilă	 va	
veni	 dinspre	 nord	 (din	 direcția	Siriei)	 și	
va	ataca	Israelul.		Conducătorul	acestei	
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forțe	este	"Gog	din	țara	Magog".	În	limba	
ebraică,	 termenul	 Gog	 se	 referă	 la	 un	
lider	înălțat,	cu	implicația	că	va	fi	ridicat	
împotriva	lui	Dumnezeu.		Cuvântul	ebraic	
'gag'	 înseamnă	acoperiș	sau	ceva	 înalt	
și	înălțat.		În	contextul	de	față,	Gog	este	
conducătorul	 unei	 țări	 numite	Magog	și	
se	 ridică	 împotriva	 lui	 Dumnezeu	 și	 a	
poporului	Său.
	 Magog	 era	 o	 zonă	 din	 vremurile	
biblice	care	 trebuie	să	fi	 fost	cunoscută	
de	 Ezechiel.	 	 Grupuri	 tribale	 antice	
ocupau	zona	care	acum	cuprinde	sudul	
Rusiei	și	Asia	Centrală,	inclusiv	teritoriile	
unora	 dintre	 republicile	 islamice	 sudice	
care	au	 făcut	 parte	din	URSS.	 	Magog	
a	fost	al	doilea	fiu	al	lui	Iafet,	fiul	lui	Noe	
(Geneza	10:2),	iar	descendenții	săi	sunt	
adesea	pomeniți	cu	numele	lor	grecesc:	
sciții.	 Istoricul	 evreu	 Flavius	 Josephus	
(Antichități	 iudaice)	 a	 identificat	 Magog	
cu	 teritoriul	 Rusiei	 de	 astăzi:	 "Magog	
a	 întemeiat	 neamul	 magogilor,	 numiți	
astfel	după	el,	dar	care	sunt	numiți	sciți	
de	 către	 greci".	 (Josephus,	 Antichități,	
1.123).		El	a	continuat	spunând	că	acești	
oameni	 trăiau	 în	 regiunile	 nordice	 de	
deasupra	munților	Caucaz,	stabilindu-se	
la	nord	de	Marea	Neagră.
Gog	 este	 descris	 ca	 fiind	 "prințul	 cel	
mare"	 al	 lui	 Meșec	 și	 Tubal,	 care	 vine	
de	la	extremitatea	nordică	a	pământului.		

În	 ebraică,	 pentru	 "prințul	 cel	 mai	
de	 seamă"	 se	 folosește	 termenul	
"nissirosh",	 care	 poate	 fi	 tradus	 și	
prin	 "prințul	 lui	 Roș".	 	 Toponimul	
Roș	 (sau	 echivalentul	 său	 în	
limbile	 respective)	 se	 regăsește	
de	 cel	 puțin	 douăzeci	 de	 ori	 în	
alte	 documente	 antice,	 referindu-
se	 la	 cete	 din	 poporul	 Roș	 care	
trăiau	 într-o	 zonă	 situată	 la	 nord	
de	 Marea	 Neagră.	 	 Acesta	 are	
o	 legătură	 lingvistică	 cu	 numele	

"Rossiya"	sau	Rusia.	Meșec	apare	de	10	
ori	în	Vechiul	Testament	ebraic,	 inclusiv	
prima	 sa	 utilizare	 în	 Tabelul	 Națiunilor	
(Geneza	 10:2).	 În	 Geneza	 10,	 Meșec	
este	enumerat	ca	fiind	al	șaselea	fiu	al	
lui	 Iafet,	 care	 s-a	 stabilit	 în	 partea	 de	
nord-est	 a	 Asiei	 Mici.	 Urmașii	 săi	 au	
ocupat	 regiuni	vaste,	de	 la	 țărmul	Mării	
Negre	 până	 la	 sudul	 Caucazului.	 El	 a	
fost	tatăl	 lui	Rossi	și	Moschi,	care	și-au	
împrăștiat	coloniile	pe	o	porțiune	extinsă	
a	teritoriului	rusesc.	
Wilhelm	 Gesenius,	 eruditul	 ebraic	 de	
talie	 mondială,	 al	 cărui	 lexicon	 ebraic	
rămâne	 cel	mai	 bun	 elaborat	 vreodată,	
a	 identificat	 Meșec	 ca	 fiind	 Moscova,	
capitala	Rusiei	moderne.	De	asemenea,	
a	 identificat	 Tubal	 ca	 fiind	 Tobolsk,	
prima	 provincie	 din	 Rusia	 asiatică	 ce	
a	 fost	 colonizată	 și,	 de	 asemenea,	
numele	orașului	în	care	Petru	cel	Mare	a	
construit	vechea	fortăreață	după	modelul	
Kremlinului	 din	 Moscova.	 Gesenius	
afirmă	 că	 numele	 grecesc	 "Moschi",	
derivat	din	ebraicul	"Meșec",	este	sursa	
denumirii	 orașului	 Moscova	 (Moskva	
în	 rusă).	 Concluzia	 sa	 a	 fost	 că	 acești	
oameni	 alcătuiesc	 poporul	 rus	modern.		
Dacă	 mergeți	 mult	 spre	 nord	 față	 de	
Ierusalim,	veți	ajunge	la	Moscova
	 În	 Ezechiel	 38,	 "Gog	 din	 țara	
Magog"	conduce	această	armată	ce	este	
o	alianță	de	națiuni,	printre	care	Persia	

 Muntele Hermon și Înălțimile Golan
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(Iran)	și	Togarma	(Turcia).	 	Acestea	vin	
împotriva	 Israelului	 dinspre	 nord.	 	 Se	
spune	în	text	că,	la	momentul	respectiv,	
Israel	 locuiește	 în	 siguranță.	 	 Unii	 au	
afirmat	că	acest	lucru	nu	se	poate	aplica	
Israelului	 de	 astăzi,	 ce	 se	 confruntă	 cu	
amenințări	din	toate	părțile,	dar	expresia	
ebraică	de	aici	este	"la	betach",	care	are	
ideea	de	"cu	siguranță".		Israelul	are	una	
dintre	cele	mai	puternice	armate	din	lume,	
cu	 echipamente	 de	 înaltă	 tehnologie	 și	
un	 sistem	 de	 apărare	 antirachetă	 care	
nu	are	egal.	Țara	dezvoltă	în	prezent	un	
nou	sistem	de	apărare	cu	 laser	care	ar	
putea	distruge	rachetele	care	se	apropie	
înainte	 ca	 acestea	 să	 intre	 în	 spațiul	
israelian.		
	 Potrivit	 lui	 Ezechiel	 38.12-13,	
această	 armată	 invadatoare	 coboară	
pentru	 a	 lua	 o	 pradă.	 Seba	 şi	 Dedan,	
negustorii	din	Tars	şi	toţi	puii	lor	de	lei	îţi	
vor	zice:	‹Vii	să	iei	pradă?	Pentru	jaf	ţi-ai	
adunat	oare	mulţimea	ta,	ca	să	iei	argint	
şi	aur,	ca	să	iei	turme	şi	avuţii	şi	să	faci	
o	 pradă	 mare?›»	 Israelul	 a	 descoperit	
o	 mare	 cantitate	 de	 gaze	 naturale	 și	
petrol	 în	 largul	 coastei	 de	 lângă	 Haifa,	
în	 nord,	 în	 zona	 colonizată	 de	 tribul	 lui	
Așer	în	timpurile	biblice.		În	Biblie	există	
o	 promisiune	 că	 "Asher	 își	 va	 înmuia	
piciorul	 în	 untdelemn".	 	 (Deuteronomul	
33.24).
	 Cuvântul	 ebraic	 pentru	 untdelemn	
folosit	aici	este	 'shemen',	care	însemna	
ulei	de	măsline,	dar	este	cuvântul	ebraic	
modern	pentru	ulei	industrial.	Acest	lucru	
ar	putea	fi	de	interes	pentru	Rusia,	care	
încearcă	să	controleze	fluxul	de	petrol	și	
gaze	către	lumea	occidentală.		Există	o	
opinie	 conform	 căreia	 strategia	 Rusiei	
în	Ucraina	este	de	a	crea	un	coridor	de	
putere	 care	 să	 coboare	 din	 Rusia,	 să	
treacă	prin	Turcia,	până	 în	Siria	și	apoi	
în	Israel	și	Egipt,	pentru	a	putea	controla	
exporturile	de	petrol	și	gaze	din	Orientul	

Mijlociu	și	din	zona	Mării	Caspice.
	 Invaziei	i	se	opun	(verbal,	nu	militar)	
Șeba,	 Dedan	 și	 negustorii	 din	 Tars.	 În	
Biblie,	Șeba	și	Dedan	se	află	în	Peninsula	
Arabică,	 ceea	 ce	 corespunde	 statelor	
din	 Golf,	 care	 sunt	 acum	 în	 alianță	 cu	
Israelul.	 	 Unul	 dintre	 motivele	 acestei	
alianțe	este	că	ambele	sunt	amenințate	
de	 Iran.	 	Acestea	sunt	ajutate	de	 Israel	
cu	sistemul	său	de	apărare	antirachetă,	
care	este	oferit	și	Arabiei	Saudite.		Tarsul	
este	o	zonă	situată	în	vestul	îndepărtat,	
în	 raport	 cu	 Israelul.	 Probabil,	 Tars-ul	
biblic	 era	 situat	 în	 Spania	 modernă,	
dar	s-a	sugerat	că	această	denumire	ar	
putea	face	referire	la	alianța	occidentală,	
inclusiv	la	Marea	Britanie	și	America	(leii	
tineri	 ar	 putea	 face	 aluzie	 la	 simbolul	
leului	asociat	cu	Marea	Britanie).
 Aceste	 puteri	 protestează	 față	
de	ceea	ce	 face	Gog,	dar	nu	 fac	nimic	
concret.		Nu	au	nevoie	să	o	facă	pentru	
că	 Dumnezeu	 acționează,	 distrugând	
armata	invadatoare.
	 Ezechiel	38.18-23:
 În ziua aceea însă, în ziua când 
va porni Gog împotriva pământului lui 
Israel, zice Domnul, Dumnezeu, Mi se 
va sui în nări mânia aprinsă. O spun 
în gelozia şi în focul mâniei Mele: În 
ziua aceea, va fi un mare cutremur în 
ţara lui Israel. Peştii mării şi păsările 
cerului vor tremura de Mine, şi fiarele 
câmpului, şi toate târâtoarele care 
se târăsc pe pământ, şi toţi oamenii 
care sunt pe faţa pământului; munţii 
se vor răsturna, pereţii stâncilor 
se vor prăbuşi şi toate zidurile vor 
cădea la pământ. Atunci voi chema 
groaza împotriva lui pe toţi munţii 
Mei, zice Domnul, Dumnezeu; sabia 
fiecăruia se va întoarce împotriva 
fratelui său. Îl voi judeca prin ciumă 
şi sânge, printr-o ploaie năpraznică 
şi prin pietre de grindină; voi ploua 
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foc şi pucioasă peste el, peste oştile 
lui şi peste popoarele cele multe 
care vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel 
mărimea şi sfinţenia, Mă voi face 
cunoscut înaintea mulţimii neamurilor 
şi vor şti că Eu sunt Domnul.»

	 În	 capitolul	 următor,	 Ezechiel	
descrie	 ziduri	 care	 se	 prăbușesc,	 un	
mare	cutremur	în	țară	și	ploaie,	grindină	
și	judecată	care	se	abate	asupra	armatei	
invadatoare.	 	 Focul	 cade	 peste	Magog	
(Rusia)	 și	 peste	 cei	 care	 locuiesc	 în	
siguranță	 în	 zonele	 de	 coastă	 (SUA?).		
Duhul	se	revarsă	peste	poporul	lui	Israel,	
în	timp	ce	Domnul	își	salvează	poporul.
	 Este	 criza	 actuală	 din	 Ucraina	
legată	de	acest	eveniment?		Dacă	Rusia	
prevalează	 și	 își	 duce	 la	 îndeplniire	
planurile	în	Ucraina,	ar	putea	porni	acest	
război,	ca	următoarea	sa	mișcare.		Dacă	
nu,	ar	putea	să	o	facă	peste	ceva	vreme,	
deoarece	 Rusia	 este	 slăbită	 de	 efectul	
dezastruos	 pe	 care	 l-a	 avut	 invazia	
sa	 în	 Ucraina,	 de	 performanțele	 slabe	
ale	 armatei	 sale	 și	 de	 imensa	 ostilitate	
mondială	față	de	Rusia	pe	care	acțiunile	
sale	 au	 stârnit-o.	 Numai	 Domnul	 știe,	
dar	această	profeție	nu	s-a	împlinit	încă	
și	Biblia	afirmă	în	mod	specific	că	se	va	
împlini	în	zilele	din	urmă.

	 Interesant	este	că	și	cartea	lui	Ioel	
vorbește	despre	un	eveniment	din	zilele	
din	 urmă,	 când	 o	 armată	 nordică	 vine	
împotriva	Israelului	și	este	înfrântă:
 Voi depărta de la voi pe vrăjmaşul 
de la miazănoapte, îl voi izgoni spre 
un pământ fără apă şi pustiu, îi voi 
împinge partea dinainte a oştirii lui 
în marea de răsărit şi coada oştirii în 
marea de apus, iar duhoarea lui se va 
ridica în sus şi mirosul lui de putregai 
se va înălţa în văzduh, căci s-a crezut 
grozav. (Ioel	2:20)

	 În	 urma	 acestui	 eveniment,	 Duhul	
Sfânt	 este	 revărsat	 (Ioel	 2.28-32),	
înainte	 de	 bătălia	 finală,	 care	 implică	
toate	 națiunile	 și	 care	 se	 încheie	 cu	
venirea	 Domnului	 în	 Israel,	 pentru	 a	
aduce	 eliberare	 și	 pace	 poporului	 Său.	
(vezi	Ioel	3).	
	 Mai	 multe	 despre	 Ezechiel	 38	 se	
găsesc	 într-un	 articol	 Rema	 Marketing	
https://www.globalwatchdisclosures.
com/thewrathofgog.htm	 din	 care	 sunt	
preluate	o	parte	din	aceste	informații.		
Există,	de	asemenea,	o	conferință	a	 lui	
Tony	Pearce	despre	Ezechiel	38	pe	site-
ul	Bridge:
https://www.youtube.com/
watch?v=70ThD5UHAE0	Materialul	este	
disponibil	și	sub	formă	de	CD.

Viață după COVID?

	 Pe	 23	 februarie,	 Boris	 Johnson	
a	 anulat	 restricțiile	 impuse	 de	 valurile	
Covid	 în	 Marea	 Britanie,	 salutând	
sfârșitul	 "celor	 mai	 întunecați	 și	 mai	
sumbri	ani	din	istoria	noastră	pe	timp	de	
pace".		Pe	24	februarie,	Rusia	a	invadat	
Ucraina,	declanșând	cea	mai	mare	criză	
din	Europa	de	la	cel	de-al	Doilea	Război	

Mondial	încoace.		În	următoarele	câteva	
săptămâni,	Covid,	care	dominase	știrile	
în	 ultimii	 doi	 ani,	 a	 ieșit	 complet	 din	
emisie.		Să	înțelegem	că	virusul	este	pe	
cale	de	dispariție?	 	Suntem	 într-adevăr	
pe	drumul	spre	zero	restricții,	lockdown-
uri,	 măști,	 obligativitatea	 vaccinării,	
permise	de	sănătate,	sistem	de	control?		
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Sau	 se	 așteaptă	 un	 pretext	 pentru	 a	
aduce	totul	înapoi?
	 În	 edițiile	 anterioare	 ale	 revistei	
noastre	 am	scris	 despre	modul	 în	 care	
figuri	puternice	din	spatele	scenei,	cum	
ar	fi	Forumul	Economic	Mondial	 (WEF)	
și	 Fundația	 Bill	 și	 Melinda	 Gates,	 au	
cerut	ca	întreaga	lume	să	se	vaccineze	
și	 să	 se	 înregistreze	 într-un	 sistem	
informatic,	 cu	 pașapoarte	 de	 sănătate	
necesare	 pentru	 a	 intra	 în	 societate.		
Am	avertizat	că	persoane	precum	Klaus	
Schwab,	din	cadrul	WEF	au	declarat	că	
doresc	să	folosească	această	criză	ca	o	
piatră	de	temelie	pentru	a	crea	un	sistem	
global	capabil	să	monitorizeze	populația,	
susținut	și	sprijinit	de	politicieni	obedienți,	
de	mass-media	mainstream	și	de	medici.
	 Bill	Gates,	care	a	vrut	să	vaccineze	
întreaga	 populație	 a	 lumii	 înainte	
de	 a	 reveni	 la	 normalitate,	 a	 scris	 o	
carte	 intitulată	 ‘How	 To	 Prevent	 The	
Next	 Pandemic’	 	 ("Cum	 să	 prevenim	
următoarea	 pandemie").	 	 El	 dorește	
un	plan	pentru	a	elimina	pandemiile	ca	
amenințare	 pentru	 omenire.	 	 Bill	Gates	
afirmă	 că	 a	 învățat	 multe	 din	 această	
pandemie	și	că	acum	se	gândește	cum	
să	le	aplice	la	următoarea.	'Obiectivul	de	
a	nu	mai	avea	niciodată	pandemii	 este	
ambițios,	 dar	 progresele	 pe	 care	 le-am	
făcut	 în	 ultimii	 doi	 ani,	 inclusiv	 salturile	
uriașe	 în	 privința	 vaccinurilor,	 ne-au	
poziționat	deja	pe	calea	spre	succes.	...	
	 Nimeni	 nu	 mai	 are	 nevoie	 să	
fie	 convins	 că	 o	 boală	 infecțioasă	 ar	
putea	ucide	milioane	de	oameni	sau	ar	
putea	 bloca	 economia	 globală.	 Dacă	
facem	 alegerile	 și	 investițiile	 corecte,	
putem	 face	 ca	 COVID-19	 să	 fie	 ultima	
pandemie'.
	 O	 organizație	 numită	 Stand	 for	
Health	Freedom	a	scos	la	iveală	informații	
despre	 planurile	 Organizației	 Mondiale	
a	 Sănătății	 (OMS)	 de	 a	 crea	 un	 tratat	

internațional	 privind	 pandemiile,	 care	
ar	 putea	 impune	 politici	 mai	 restrictive	
și	 obligatorii	 din	 punct	 de	 vedere	
juridic	 în	 privința	 pandemiilor,	 în	 rândul	
celor	 194	 de	 națiuni	 membre,	 dându-i	
practic	OMS	 puterea	 de	 a	 prevala	 față	
de	 suveranitatea	 națională	 a	 statelor	
membre	 și,	 implicit,	 față	 de	 libertățile	
civile	 și	 drepturile	 privind	 sănătatea	ale	
cetățenilor	lumii.	
	 Acest	 lucru	 s-ar	 adăuga	 la	
Regulamentul	 sanitar	 internațional,	
un	 instrument	 juridic	 internațional	 deja	
existent,	 redactat	 în	 2005,	 pe	 care	
OMS	 l-a	 utilizat	 în	 ianuarie	 2020.	 	 La	
acel	 moment,	 directorul	 general	 al	
OMS	 a	 declarat	 că	 COVID-19	 este	 o	
"urgență	de	sănătate	publică	de	 interes	
internațional",	 declanșând	 un	 adevărat	
tsunami	 de	 politici	 guvernamentale	 de	
sănătate	 extrem	 de	 restrictive,	 care	 au	
dus	la	lockdown-uri,	purtarea	obligatorie	
a	 măștii,	 izolare	 socială,	 închiderea	
școlilor	 și	 a	 afacerilor	 și,	 în	 cele	 din	
urmă,	 culminând	 în	 unele	 popoare	
cu	 vaccinarea	 obligatorie,	 urmărirea	
contactelor	și	testarea.
	 În	 timp	 ce	 atenția	 publicului	 este	
acum	 concentrată	 asupra	 războiului,	
inflației	 și	 a	 altor	 "catastrofe"	 iminente,	
reale	 sau	 fabricate,	 încercarea	 OMS	
de	 a-și	 consolida	 și	 extinde	 puterea	
trece	mai	mult	neobservată.	Organizația	
dorește	 să	 introducă	 o	 "nouă	 ordine	
mondială	 globală	 în	 domeniul	 sănătății	
publice",	care	ar	consolida	puterea	OMS,	
în	 ciuda	 preocupărilor	 majore	 că	 acest	
lucru	ar	 încălca	suveranitatea	națională	
a	popoarelor	lumii.	
	 Cum	ar	arăta	această	"nouă	ordine	
mondială	 a	 sănătății	 publice	 globale"?	
Deși	nu	ne-u	fost	încă	dezvăluite	detalii,	
există	 temeri	 că	 ar	 putea	 sfârși	 prin	 a	
conferi	 OMS	 dreptul	 exclusiv	 atât	 de	
a	 declara	 o	 pandemie	 globală,	 cât	 și	
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informații	 despre	 numărul	 de	 infarcturi	
și	 tromboze	 care	 apar	 la	 cei	 complet	
vaccinați.	 	 Băieții	 tineri	 sunt	 deosebit	
de	expuși	riscului.	La	nivel	mondial,	s-a	
înregistrat	 un	 val	 de	 sportivi	 vaccinați	
care	suferă	de	probleme	de	sănătate	și	
decese	subite.		
	 •	 Un	 studiu	 publicat	 în	 Lancet	 (cea	
mai	 veche	 revistă	 medicală	 din	 Marea	
Britanie),	 care	 a	 comparat	 persoanele	
vaccinate	 și	 cele	 nevaccinate,	 a	 arătat	
că	 protecția	 împotriva	 COVID-19	 	 în	
formă	 simptomatică	 a	 scăzut	 în	 timp,	
astfel	încât	la	șase	luni	după	vaccinare,	
unele	dintre	cele	mai	vulnerabile	grupuri	
vaccinate	 erau	 mai	 expuse	 riscului	
decât	 colegii	 lor	 nevaccinați.	 	 Medicii	
numesc	 acest	 fenomen	 la	 cei	 vaccinați	
în	mod	repetat	"eroziune	imunitară"	sau	
"imunodeficiență	 dobândită",	 fenomen	
care	 explică	 incidența	 mai	 mare	 a	
miocarditei	și	a	altor	boli	post-vaccinale	
care	 îi	 afectează	 fie	mai	 rapid,	 ducând	
la	 deces,	 fie	 mai	 lent,	 ducând	 la	 boli	
cronice.		
	 Pe	data	de	5	februarie	2022,	Reiner	
Fuellmich,	un	avocat	de	renume	mondial,	
a	deschis	ceea	ce	el	a	numit	"procedura	
marelui	 juriu,	 la	 curtea	 de	 judecată	 a	
opiniei	publice"	împotriva	"organizatorilor	
pandemiei	de	COVID-19,	create	de	om".		
El	i-a	acuzat	că	au	întreținut	'o	operațiune	
psihologică	inventată	și	atent	planificată,	
menită	 să	 distrugă	 societatea	 liberă	 și	
să	smulgă	controlul	prin	utilizarea	panicii	
continue	 induse	 de	măsuri	 de	 urgență,	
inclusiv	lockdown-uri,	distanțare	socială,	
purtarea	 măștii,	 injecții	 experimentale	
obligatorii	 și	 pașapoarte	 vaccinale	
obligatorii'.	 	El	a	afirmat,	de	asemenea,	
că	 acest	 lucru	 are	 ca	 scop	 'controlul	
populației,	 care,	 în	 opinia	 lor,	 necesită	
atât	o	reducere	numerică	masivă,	cât	și	
manipularea	ADN-ului	populației	rămase	
cu	ajutorul...	 injecțiilor	experimentale	cu	

de	 a	 impune	 ulterior	 restricții	 asupra	
comerțului	și	călătoriilor	între	țări,	inclusiv	
lockdown-uri,	 supraveghere	 medicală,	
teste	 și	 vaccinări	 obligatorii,	 precum	 și	
dreptul	de	a	cenzura	și	anula	orice	voci	
care	se	opun	acestui	program.		Un	astfel	
de	tratat	ar	da	naștere	unei	noi	structuri	
de	 conducere	 globală	 supranațională,	
la	 momentul	 când	 ne	 vom	 confrunta	
cu	 o	 viitoare	 pandemie	 despre	 care	
ni	 se	 va	 spune	 că	 este	 inevitabilă	 sau	
cu	 o	 urgență	 sanitară	 globală.	 	 Acest	
lucru	 ar	 anula	 vechea	 suveranitate	 a	
statelor-națiunale,	 legile	 constitutive	ale	
acestora	 și	 protecția	 cetățenilor,	 iar	 în	
cazul	 Statelor	 Unite,	 însăși	 Constituția	
SUA	 și	 Primele	 10	 amendamente	 ale	
sale.		Pentru	mai	multe	informații	despre	
acest	 subiect,	 accesați	 https://www.
greenmedinfo.com/blog/who-moves-
create-new-global-public-health-world-
order-post-pandemic-power-grab5
 În	prezent,	mulți	oameni	nu	doresc	
să	se	conformeze	acestui	plan,	existând	
o	 împotrivire	 tot	 mai	 mare	 față	 de	
program.		Au	fost	difuzate	o	mulțime	de	
informații	 despre	 pericolele	 pe	 care	 le	
prezintă	injectarea	cu	ARNm.		Iată	doar	
câteva	 exemple	 pe	 care	 le-am	 adunat,	
multe	 dintre	 ele	 provenind	 din	 surse	
oficiale.
	 •	 Sistemul	 Vaccine	 Adverse	 Event	
Reporting	 System	 (Vaers)	 al	 CDC	 a	
raportat	 40.666	 de	 decese	 raportate	 și	
înregistrate	în	UE,	Marea	Britanie	și	SUA	
(în	total)	și	6,6	milioane	de	"evenimente	
adverse"	raportate.		Pfizer	a	fost	obligată	
să	 facă	 publice	 documente	 care	 arată	
efectele	 adverse	 grave	 ale	 vaccinului	
său,	 inclusiv	 un	 număr	 de	 decese,	
și	 vătămările	 provocate	 câtorva	 mii	
de	 persoane	 cărora	 li	 s-a	 administrat	
vaccinul.		
	 •	 Din	 ce	 în	 ce	 mai	 multe	 asistente	 și	
medici	 din	 spitale	 sunt	 dispuși	 să	 dea	
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Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi 
rugina lor va fi o dovadă împotriva 
voastră: ca focul are să vă mănânce 
carnea! V-aţi strâns comori în zilele 
din urmă! Iată că plata lucrătorilor 
care v-au secerat câmpiile şi pe care 
le-aţi oprit-o prin înşelăciune strigă! 
Şi strigătele secerătorilor au ajuns 
la urechile Domnului oştirilor… Fiţi 
şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă 
inimile, căci venirea Domnului este 
aproape. (Iacov	5:1-4,	8)
	 Un	film	intitulat	Monopoly,	prezentat	
de	Tim	Gielen,	arată	cum	s-a	făcut,	mai	
exact,	 acest	 lucru.	 Iată	 câteva	 dintre	
concluziile	 sale.	 	 Sume	 uriașe	 de	 bani	
au	fost	acumulate	de	o	mână	de	oameni	
care	influențează	și	controlează	politica,	
industria	și	 informațiile	 la	nivel	mondial.		
Sistemul	economic	actual	este	dominat	
de	mai	puțin	de	o	mână	de	mega	corporații	
care	controlează	aproape	fiecare	aspect	
al	 vieții	 noastre.	 	 El	 enumeră	 companii	
din	 toate	domeniile	de	activitate:	marile	
magazine	 de	 produse	 alimentare	 și	
băuturi,	industria	tehnologică,	companiile	
agricole,	companiile	de	 textile,	 industria	
farmaceutică,	 industria	 hotelieră,	
lanțurile	 de	 restaurante,	 organizații	
financiare	 etc.	 	 Aceste	 corporații	 sunt	
dependente	 de	 companiile	 de	 investiții	
care	dețin	până	 la	80%	din	acțiunile	 lor	
și	care	pot	lua	deciziile	majore.		
	 Cele	 mai	 mari	 nume	 menționate	
în	 film	 sunt	Vanguard,	Blackrock,	State	
Street,	 Fidelity,	 Berkshire	 Hathaway.		
Toate	acestea	își	dețin	reciproc	acțiunile,	
investitorii	mici	fiind	deținuți	de	cei	mari.		
Cele	două	companii	care	dețin	cele	mai	
multe	acțiuni	sunt	Vanguard	și	Blackrock.		
Blackrock	 a	 fost	 descrisă	 ca	 fiind	 al	
patrulea	 braț	 al	 guvernului,	 directorul	
său	general,	Larry	Fink,	fiind	un	oaspete	
binevenit	al	liderilor	din	întreaga	lume.		
 Cel	 mai	 mare	 profitor	 al	 actualei	

ARNm.	 Totodată,	 aceasta	 necesită...	
distrugerea	 deliberată	 a	 democrației,	 a	
statului	de	drept	și	a	constituțiilor	noastre,	
astfel	încât,	în	cele	din	urmă,	să	asistăm	
la	pierderea	identităților	noastre	naturale	
și	 culturale.	 În	schimb,	vom	fi	de	acord	
să	 acceptăm	 un	 Guvern	 Mondial	 Unic	
sub	 conducerea	 ONU	 și	 a	 Forumului	
Economic	 Mondial,	 un	 pașaport	 digital	
în	care	fiecare	mișcare	este	monitorizată	
și	controlată	și	o	monedă	digitală	unică	
pe	care	o	vom	putea	primi	doar	de	la	o	
singură	Bancă	Mondială	-	a	lor.
https://rumble.com/embed/vrj9f6/?pub=4

Primii doi ani ai pandemiei COVID-19 
au contribuit la dublarea averilor celor 
mai bogați zece oameni din lume, care 
acum sunt de șase ori mai bogați decât 
cei mai săraci 3,1 miliarde de oameni, 
a raportat Oxfam în ianuarie.  "Cei mai 
bogați zece oameni din lume au ajuns 
la o avere mai mult decât dublă față 
de perioada precedentă, de la 700 de 
miliarde de dolari la 1.500 de miliarde 
de dolari. Averea lor a sporit cu o rată 
de 15.000 de dolari pe secundă sau 
1,3 miliarde de dolari pe zi - în primii 
doi ani ai unei pandemii care a dus la 
scăderea veniturilor a 99% din omenire 
și la aruncarea în sărăcie a peste 160 de 
milioane de oameni în plus", se arată în 
comunicatul Oxfam.  Cei mai bogați 1% 
oameni din lume dețin 82% din bogăția 
mondială.  Aceștia au profitat de criza 
Covid și s-au folosit de ea pentru a-și 
promova agenda.  
	 Pasajul	 din	 Iacov	 5	 arată	 limpede	
acesta	 este	 unul	 dintre	 semnele	
întoarcerii	Domnului:	
 Ascultaţi acum voi, bogaţilor! 
Plângeţi şi tânguiţi-vă din pricina 
nenorocirilor care au să vină peste 
voi. Bogăţiile voastre au putrezit şi 
hainele voastre sunt roase de molii. 

Viață după COVID?
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moguli	media	de	limbă	engleză	precum	
CNN,	Sky	News,	ABC,	grupul	Murdoch,	
Comcast	și	NBC.	În	Europa,	mare	parte	
din	 mass-media	 este	 controlată	 de	
grupul	german	Bertlesmann.		Acesta	are	
o	influență	asupra	ziarelor	și	televiziunilor	
franceze,	italiene	și	spaniole.
	 Mass-media	 de	 știri	 utilizează	
imagini	furnizate	de	Reuters,	AFP	și	ANP	
și	 sunt	 afiliate	 la	 Centrul	 European	 de	
Jurnalism,	 care,	 de	 asemenea,	
instruiește	 jurnaliștii	 pentru	 a	 lucra	 cu	
Google	și	Facebook.	 	Acestea	 folosesc	
Project	Syndicate,	care	este	conectat	cu	
toate	 mijloacele	 de	 informare	 din	
întreaga	lume.	Toate	aceste	entități	sunt	
interconectate,	 încregătură	 de	 relații	
ducând	 la	 societățile	 de	 investiții	 deja	
menționate.		Astfel,	o	mână	de	organizații	
pot	 avea	 o	 influență	 masivă	 și	 chiar	
control	 asupra	 informațiilor	 care	 se	
difuzează.		Trei	dintre	cele	mai	importante	
organizații	 sunt	 Centrul	 European	 de	
Jurnalism,	 Fundația	 pentru	 o	 Societate	
Deschisă,	Fundația	Bill	și	Melinda	Gates.	
		 Aceștia	 își	 folosesc	 resursele	
pentru	 a	 "verifica	 faptele"	 și	 pentru	
a	 respinge	 orice	 narațiune	 contrară	
celei	mainstream	 cu	 privire	 la	 controlul	
virusurilor	și	 la	vaccinuri,	etichetându-le	
drept	"teorii	ale	conspirației",	dăunătoare	
pentru	societate.		În	timp	ce	guvernul	și	
mass-media	au	declarat	că,	în	problema	
Covid,	 se	 bazează	 exclusiv	 pe	 știință,	
ele	au	blocat	și	cenzurat	în	mod	constant	
numeroșii	 medici	 și	 oameni	 de	 știință	
care	 au	 adoptat	 o	 poziție	 critică	 față	

crize	 este	 complexul	 financiar	
digital	 în	 vârful	 căruia	 se	 află	
cele	 mai	 mari	 companii	 IT	 și	 cei	
mai	 mari	 administratori	 de	 active	
din	 zilele	 noastre.	 Capitalizarea	
de	 piață	 a	 acestor	 5	 companii,	
Apple,	 Alphabet,	 compania	 mamă	
a	 Google,	 Amazon,	 Microsoft	 și	
Facebook,	 se	 ridică	 la	 incredibila	
sumă	 de	 9,1	 trilioane	 de	 dolari.	 	 PIB-
ul	 Germaniei,	 Franței	 și	 Italiei	 este,	
însumat,	 de	 8,6	 trilioane	 de	 dolari.		
Alături	 de	 aceste	 companii	 digitale	
avem	 și	 marii	 administratori	 de	 active,	
BlackRock,	 Vanguard,	 State	 Street	 și	
Fidelity.	 	 Numai	 aceste	 patru	 companii	
gestionează	în	prezent	un	total	de	220,6	
trilioane	 de	 dolari.	 Anul	 trecut,	 PIB-ul	
tuturor	 celor	 28	 de	 națiuni	 din	 UE	 s-a	
ridicat	la	15,7	trilioane	de	dolari.		
 Aceste	 organizații	 gigantice	 se	
folosesc	de	organizațiile	non-profit	pentru	
a	muta	sute	de	miliarde	de	dolari	dintr-o	
parte	în	alta	a	lumii.		Cele	mai	importante	
trei	fundații	sunt	Fundația	Bill	și	Melinda	
Gates,	Open	Society	a	lui	George	Soros	
și	Fundația	Clinton.		Acestea	finanțează	
Organizația	 Mondială	 a	 Sănătății	 și	
au	 legături	 cu	 cele	 mai	 mari	 fundații	
farmaceutice,	 Pfizer,	 Astra	 Zeneca,	
Johnson	and	Johnson,	Bayer	și	Biotech.		
Vanguard	și	Blackrock	dețin	majoritatea	
acțiunilor	acestor	organizații.		Acestea	au	
profitat	enorm	de	pe	urma	pandemiei	de	
Coronavirus	și	a	producției	și	distribuției	
de	vaccinuri.
 Filmul	 ridică	 mai	 apoi	 întrebarea:	
"De	 ce	 nu	 auzim	 despre	 acest	 lucru	
în	 mass-media?".	 	 Tim	 Gielen	 arată,	
în	 continuare,	 cum	 90%	 din	 mass-
media	 internațională	 este	 deținută	 de	
9	 conglomerate	 media,	 care	 au	 toate	
legături	 cu	 elita	 care	 deține	 restul	
bunurilor	 din	 lumea	 noastră.	 	 Printre	
conglomeratele	 amintite	 se	 numără	
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și	un	sistem	global	de	identificare	a	fost	
primul	 pas	 în	 această	 transformare	 a	
societății	 mondiale.	 	 Criza	 provocată	
de	 penuria	 globală	 de	 combustibil	 și	
de	 alimente	 ca	 urmare	 a	 războiului	 din	
Ucraina	 și	 a	 sancțiunilor	 impuse	Rusiei	
va	 determina,	 probabil,	 trecerea	 în	
următoarea	etapă.		
 Într-un	 articol	 intitulat	 "Reshaping	
the	 Future"	 (Remodelarea	 viitorului),	
publicat	 în	 ediția	 din	 februarie	 2022	 a	
revistei	 Heart,	 Graham	 Bridger	 a	 scris	
despre	direcția	spre	care	converg	 toate	
acestea:	
	 "Criza	 datoriilor	 globale	 din	 anul	
2008	 a	 însemnat	 primul	 semn	 major	
că	 sistemul	 nostru	 bazat	 pe	 datorii,	
susținut	 tipărirea	de-a	 lungul	multor	ani	
a	 unor	 sume	 imense	 de	 bani,	 a	 suferit	
echivalentul	 unui	 atac	de	 cord	aproape	
fatal...	 Suntem	 acum	 în	 plin	 proces	
de	 înlocuire	 a	 acestui	 sistem	 monetar	
bazat	pe	datorie	cu	un	nou	sistem.	 	Se	
anticipează	 introducerea	 a	 ceea	 ce	
bancherii	centrali	numesc	CBDC	(Central	
Bank	Digital	Currency).		Actualul	sistem	
monetar	mondial,	care	presupune	datorii	
tot	mai	mari,	 imposibil	 de	 plătit,	 ajunse	
acum	 la	 ordinul	 a	 multe	 trilioane,	 se	
apropie	de	desființare...	Din	ce	în	ce	mai	
mulți	 oameni	 încep	 să	 sesizeze	 noua	
cale	care	se	profilează."		
	 Ne	apropiem	tot	mai	mult	de	decizii	
care,	 în	 cele	din	 urmă,	 îi	 vor	 împiedica	
pe	 oameni	 să	 cumpere	 și	 să	 vândă	
fără	 autorizație	 din	 partea	 autorității	
centrale.		Nu	va	mai	exista	libertate	fără	
acceptarea	 sistemelor	 digitalizate	 care	
vor	 putea	 identifica	 orice	 persoană	 de	
pe	pământ,	așa	cum	se	arată	limpede	în	
cartea	Apocalipsa	din	Biblie.
	 De	vreme	ce	comerțul	mondial	este	
forța	 motrice	 care	 permite	 oamenilor	
să	 cumpere	 și	 să	 vândă	și	 el	 nu	poate	
funcționa	 fără	 bani,	 primul	 sistem	

de	 vaccinarea	 în	 masă	 cu	 vaccinurile	
experimentale	 Covid	 19.	 	 BBC	 are	 o	
politică	 de	 excludere	 a	 tuturor	 criticilor	
privind	 vaccinurile	 din	 programele	 sale.		
A	 existat	 o	 încercare	 de	 a	 elimina	 din	
social	media	criticii	vaccinării	în	masă	și	
a	certificatelor	COVID.		
	 În	acest	fel,	elita	secretă	încearcă	să	
controleze	informațiile	pe	care	le	primim.		
Scopul	lor	în	criza	Covid	a	fost	ca	toată	
lumea	să	fie	vaccinată	și	introdusă	într-o	
bază	de	date	cu	informații	despre	starea	
lor	de	sănătate	și	despre	certificatul	de	
vaccinare,	care	să	fie	apoi	folosite	pentru	
a	 urmări	 dacă	 am	 fost	 vaccinați,	 unde	
mergem	și	cum	ne	cheltuim	banii.			Acest	
lucru	nu	a	funcționat	așa	cum	au	sperat	
ei,	dar	să	nu	vă	imaginați	că	vor	renunța	
la	program.
	 O	 organizație-cheie	 care	 face	
legătura	între	toate	structurile	menționate	
este	 Forumul	 Economic	 Mondial.	 	 În	
cadrul	 reuniunilor	 sale,	 directorii	
executivi	 ai	 celor	 mai	 mari	 corporații	
se	 întâlnesc	 cu	 șefi	 de	 stat,	 politicieni	
și	 alte	 persoane	 și	 organizații	 influente	
legate	 de	 ONU.	 	 În	 spatele	 acestor	
evenimente	 stă	 convingerea	 elitei	 că	
societatea	modernă	de	consum	nu	mai	
poate	 continua	 să	 funcționeze	 precum	
în	prezent	și	că	trebuie	să	transformăm	
societatea	 conform	 unei	 agende	
sustenabile,	așa	cum	este	ea	prezentată	
în	Agenda	30	a	ONU.		
 La	 nivel	 global,	 va	 fi	 nevoie	 de	 o	
infrastructură	 complet	 nouă,	 deoarece	
combustibilii	 fosili	 trebuie	 eliminați	
treptat,	pe	măsură	ce	lumea	se	îndreaptă	
spre	zero	emisii	de	carbon.		Acest	lucru	
va	 implica	 sărăcirea	 considerabilă	 a	
națiunilor	 și	 forțarea	 lor	 să	 se	 supună	
unui	 fel	 de	 guvern	 global,	 pentru	 a	
supraviețui.	 	 Pandemia,	 împreună	 cu	
lockdown-urile,	vaccinurile	și	încercarea	
de	 a	 introduce	 certificate	 de	 vaccinare	

Viață după COVID?
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trebuie	să	fie	un	 înlocuitor	al	sistemului	
monetar	bazat	pe	datorie,	ce	e	pe	cale	
să	eșueze.	 	Acesta	este	motivul	pentru	
care	băncile	centrale	sunt	pe	punctul	de	
a	 lansa	 monedele	 digitale	 ale	 băncilor	
centrale,	fapt	care	va	permite	autorităților	
centrale	să	controleze	fluxul	de	bani	prin	
manipulare	 în	 masă.	 	 Acest	 sistem	 le	
va	 permite,	 de	 asemenea,	 să	 utilizeze	
tehnici	 de	 supraveghere	 și	 identificare,	
la	 novel	 de	 masă	 populațională.		
Exemplul	cel	mai	clar	al	modului	în	care	
acest	 lucru	 funcționează	 la	 nivelul	 unei	
populații	mari	poate	fi	văzut	 în	sistemul	
de	credit	social	din	China,	care	utilizează	
sisteme	 avansate	 de	 IA	 (inteligență	
artificială)	 pentru	 a	 urmări	 tot	 ceea	 ce	

fac	cetățenii.			Nu	este	posibil	nici	măcar	
să	călătorești	 cu	 trenul	 sau	să	cumperi	
anumite	produse	decât	dacă	 legitimația	
ta	digitală	arată	că	ești	un	bun	cetățean,	
caz	în	care	vei	avea	culoarea	verde	pe	
pașaportul	tău	digital,	care	înseamnă	că	
te	conformezi	dictatelor	guvernului'.		
	 Rămâne	 de	 văzut	 cât	 de	 departe	
vor	ajunge	în	acest	sens	și	dacă	actuala	
criză	mondială	 va	 duce	 la	 haos	 sau	 la	
un	control	 totalitar	 sporit.	 	Oricum	ar	 fi,	
starea	actuală	trebuie	considerată	un	alt	
semn	al	crizei	prin	care	 lumea	va	 trece	
în	 zilele	de	pe	urmă	și	 din	 care	va	 ieși	
Antihristul,	 așa	cum	am	scris	 în	 revista	
noastră	din	ianuarie	2022.

Mesia, Israel și Mia de ani

	 Mulți	 oameni	 se	 întreabă,	 în	 zilele	
noastre,	care	este	viitorul	planetei	pe	care	
trăim.	 	 Există	 o	 anxietate	 generalizată	
cu	 privire	 la	 situația	 financiară,	 la	
răspândirea	 armelor	 de	 distrugere	 în	
masă,	la	terorism,	la	mediu,	la	dezordinea	
socială	și	la	violență.	Nenumărate	situații	
de	pe	scena	mondială	ascund	potențialul	
de	a	ne	arunca	brusc	 într-o	nouă	criză	
înspăimântătoare,	 care	 să	 creeze	 fie	
haos	și	anarhie,	fie	un	guvern	dictatorial,	
având	 la	 dispoziție	 resurse	 tehnice	
pentru	a	controla	populația.	

Astăzi	 vedem	 cum	 evenimentele	 se	
orânduiesc	 pentru	 vremea	 necazului	
celui	mare,	 profețită	 de	Domnul	 pentru	
ultimele	zile	ale	acestei	epoci:
 Pentru că atunci va fi un necaz 
aşa de mare, cum n-a fost niciodată 
de la începutul lumii până acum şi nici 
nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar 
fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; 

dar, din pricina celor aleşi, zilele 
acelea vor fi scurtate. (Matei	24:21-22)

	 Această	criză	se	va	 încheia	odată	
cu	revenirea	lui	Isus	Mesia.		Evenimentul	
acesta	 nu	 va	 însemna	 sfârșitul	 lumii,	
ci	 sfârșitul	 epocii	 actuale	 și	 începutul	
noii	 epoci	 a	 lui	 Dumnezeu.	 	 Rețineți	
că	 Versiunea	 Autorizată	 a	 Bibliei	 (și	
versiunea	D.	Cornilescu.	N.Tr.)	 traduce	
întrebarea	 pe	 care	 ucenicii	 o	 pun	 cu	
privire	la	a	doua	venire	a	lui	Isus	astfel:	
"Şi	 care	 va	 fi	 semnul	 venirii	 Tale	 şi	 al	
sfârşitului	 veacului	 acestuia".	 (Matei	
24.3)		Cu	toate	acestea,	cuvântul	tradus	
aici	prin	"veac"	este	aeon,	care	poate	fi	
tradus	și	prin	"epocă",	așa	cum	și	apare	
în	general	în	versiunile	moderne.		
Consider	că	cuvintele	care	urmează	sunt	
descrierea	lui	Isus	referitoare	la	ceea	ce	
se	va	întâmpla	la	sfârșitul	acestui	veac,	
nu	la	sfârșitul	lumii.
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	 Conform	 cărții	 Apocalipsa	 și	
profeților	 evrei,	 epoca	 actuală	 se	 va	
încheia	 cu	 o	 perioadă	 de	 necaz	 mare	
pe	 pământ	 și	 cu	 războiul	 final	 în	 Israel	
(Armaghedon).	 	 Atunci	 Isus	 va	 reveni	
ca	 REGE	 AL	 REGILOR	 ȘI	 DOMN	
AL	 DOMNILOR,	 cu	 toată	 puterea	 lui	
Dumnezeu	la	dispoziția	Sa.		El	va	salva	
Israelul	 și	 lumea	 de	 la	 distrugere	 și	 va	
instaura	 împărăția	 Sa	 mesianică	 pe	
pământ.	
	 Cea	de-a	doua	venire	va	fi	complet	
diferită	de	prima	Sa	venire,	când	a	venit	
să	 împlinească	 profețiile	 despre	 Mesia	
ca	 rob	 care	 suferă,	 oferindu-Și	 viața	
drept	 jertfă	 pentru	 păcatele	 lumii.	 	 Cel	
mai	 cunoscut	 pasaj	 pe	 această	 temă	
este	Isaia	53,	care	profețește	suferințele	
lui	Mesia:
 Dispreţuit şi părăsit de oameni, 
om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, 
era aşa de dispreţuit că îţi întorceai 
faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în 
seamă. Totuşi El suferinţele noastre 
le-a purtat şi durerile noastre le-a luat 
asupra Lui, şi noi am crezut că este 
pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
Dar El era străpuns pentru păcatele 
noastre, zdrobit pentru fărădelegile 
noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, 
a căzut peste El şi, prin rănile Lui, 
suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu 
toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de 
drumul lui, dar Domnul a făcut să 
cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, 
a tuturor.
(Isaia	53:3-6)

	 Isus	 a	 împlinit	 această	 profeție	 și	
multe	altele	 la	prima	Sa	venire.		Pentru	
detalii	 despre	 acest	 lucru,	 accesați	
articolul	 nostru	 https://messiahfactor.
com/messianic-prophecies/	sau	solicitați	
articolul	 în	 format	 tipărit.	 	 El	 a	 venit	 să	

	 Când	 Isus	 se	 va	 întoarce,	 El	 va	
prelua	 controlul	 asupra	 lumii	 și	 o	 va	
cârmui	 direct	 din	 templul	 restaurat	 din	
Ierusalim	 (Apocalipsa	 20,	 Isaia	 2.1-
4,	 Ezechiel	 40-48).	 	 Diavolul,	 care	
este	 responsabil	 pentru	 tot	 păcatul	 și	
nefericirea	din	acest	veac,	va	fi	aruncat	
în	abis,	de	unde	nu	va	mai	putea	continua	
să	înșele	națiunile.		(Apocalipsa	20.1-3).		
	 Potrivit	 Apocalipsei,	 această	
domnie	a	 lui	Mesia	pe	pământ	 va	dura	
1000	 de	 ani	 (nota	 "Mileniul"	 înseamnă	
1000	de	ani):	Ei au înviat şi auîmpărăţit 
cu Hristos o mie de ani… vor fi preoţi 
ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor 
împărăţi cu El o mie de ani.
(Apocalipsa	20.4-6)
	 Această	 descriere	 corespunde	
cuvintelor	 profeților	 evrei	 referitoare	 la	
epoca	 regatului	 mesianic.	 	 Unul	 dintre	
cele	 mai	 cunoscute	 pasaje	 pe	 acest	
subiect	 este	 Isaia	 2.1-4,	 unul	 dintre	
multele	pasaje	din	profeții	care	vorbesc	
despre	o	perioadă	de	pace	și	dreptate	pe	
pământ,	când	Mesia	va	deține	controlul	
absolut:
 Se va întâmpla în scurgerea 
vremurilor că muntele Casei Domnului 
va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; 
se va înălţa deasupra dealurilor şi 
toate neamurile se vor îngrămădi 
spre el. Popoarele se vor duce cu 
grămada la el şi vor zice: „Veniţi, să 
ne suim la muntele Domnului, la Casa 
Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe 
căile Lui şi să umblăm pe cărările 
Lui.” Căci din Sion va ieşi Legea şi din 
Ierusalim, Cuvântul Domnului. El va fi 
Judecătorul neamurilor, El va hotărî 
între un mare număr de popoare; aşa 
încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare 
de plug şi din suliţele lor, cosoare: 
niciun popor nu va mai scoate sabia 
împotriva altuia şi nu vor mai învăţa 
războiul.

Mesia, Israel și Mia de ani
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 Împăraţii pământului, domnitorii, 
căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei 
puternici, toţi robii şi toţi oamenii 
slobozi s-au ascuns în peşteri şi în 
stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor 
şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi 
ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade 
pe scaunul de domnie şi de mânia 
Mielului, căci a venit ziua cea mare 
a mâniei Lui şi cine poate sta în 
picioare? (Apocalipsa	6.15-16).

	 În	 bătălia	 finală,	 el	 se	 va	 lupta	 cu	
armatele	 adunate	 de	 fiară	 (anticrist)	 și	
de	 proorocul	mincinos	 și	 le	 va	 învinge,	
aruncându-i	 pe	 fiară	 și	 pe	 proorocul	
mincinos	 direct	 în	 iad	 (Apocalipsa	
19.19-21).		Supraviețuitorii	perioadei	de	
necaz	vor	fi	adunați	 înaintea	Lui	pentru	
judecată.		
	 Cei	răi	vor	fi	aruncați	de	pe	pământ	
în	locul	de	pedeapsă,	 iar	cei	neprihăniți	
vor	intra	în	Împărăție	(Matei	25.31-46).		
	 Diavolul	va	fi	legat	„pentru	o	mie	de	
ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis 
acolo şi a pecetluit intrarea deasupra 
lui, ca să nu mai înşele neamurile, 
până se vor împlini cei o mie de 
ani.”(Apocalipsa	2-:	3-4)

	 Când	Isus	se	va	întoarce,	sfinții	vor	
fi	 cu	 El	 (în	 termenii	 Noului	 Testament,	
"sfinți"	 înseamnă	pur	și	 simplu	cei	 care	
sunt	răscumpărați).	
	 În	Zaharia	14.5	citim:
Şi atunci va veni Domnul, Dumnezeul 
meu, şi toţi sfinţii împreună cu El!”
	 Iar	Iuda	14	spune:
 Iată că a venit Domnul cu zecile 
de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o 
judecată împotriva tuturor.
	 În	Apocalipsa	 19,	 Ioan	 îl	 vede	 pe	
Isus	venind	ca	"REGE	AL	REGILOR	ȘI	
DOMN	AL	DOMNILOR":	

se	nască	ca	prunc,	Fiu	coborât	din	spița	
regelui	David,	să	trăiască	o	viață	perfectă,	
fără	păcat,	și	să	își	demonstreze	puterea	
divină	 prin	 minunile	 înfăptuite.	 A	 fost	
respins	și	a	fost	condamnat	la	moarte	pe	
cruce,	 unde	 a	 luat	 asupra	 Sa	 păcatele	
lumii.	 	 A	 înviat	 din	 morți	 și	 și-a	 trimis	
ucenicii	să	predice	mesajul	Evangheliei,	
și	 anume	 că	 păcatele	 sunt	 iertate	 prin	
pocăință	 și	 credință	 în	 moartea	 Sa	 pe	
cruce	și	în	învierea	Sa.	Cei	care	acceptă	
această	mântuire	sunt	născuți	din	nou	și	
vor	fi	înviați	la	viața	veșnică	și	salvați	din	
iad.	
	 El	a	făgăduit	că	va	veni	a	doua	oară	
într-un	 eveniment	 care	 va	 demonstra	
puterea	supranaturală	a	lui	Dumnezeu	și	
va	aduce	o	schimbare	totală	pe	pământ.		
	 În	 Fapte	 1.11,	 îngerul	 le	 spune	
ucenicilor:
''Același Isus care a fost luat de la voi 
la cer va veni în același fel cum L-ați 
văzut mergând la cer'.
	 Isus	 S-a	 înălțat	 pe	 'norii	 cerului'	
(gloria	 lui	Dumnezeu),	 așa	 că	El	 se	 va	
întoarce	pe	norii	cerului	(Daniel	7.13).		
	 El	 S-a	 înălțat	 de	 pe	 Muntele	
Măslinilor,	în	partea	de	est	a	Ierusalimului,	
deci	 Se	 va	 întoarce	 tot	 	 pe	 Muntele	
Măslinilor	(Zaharia	14.3-4).		
	 Va	 veni	 ca	 Regele	 Mesia	 din	
profeția	ebraică.	'domnia	va	fi	pe	umărul	
Său'	 și	El	 va	domni	 ca	 'Dumnezeul	 cel	
puternic'	pe	tronul	lui	David	(Isaia	9.6-7).
 La	prima	Sa	venire,	Isus	s-a	supus	
de	 bunăvoie	 sentinței	 nedrepte	 a	 unor	
oameni	 răi	 care	 L-au	 condamnat	 la	
moarte	prin	răstignire,	pentru	ca	El	să	ia	
asupra	Sa	 păcatul	 lumii.	 	 Prin	moartea	
și	 învierea	Sa,	Mesia	a	 făcut	posibil	 ca	
păcătoșii	să	fie	mântuiți	și	răscumpărați	
pentru	Dumnezeu.
	 La	a	doua	Sa	venire,	cei	răi	se	vor	
supune	judecății	Sale:
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 Oştile din cer Îl urmau călare pe 
cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi 
curat (Apocalipsa	 19:14)	Cei	 îmbrăcați	
în	 in	 subțire,	 alb	 și	 curat	 au	 fost	 deja	
identificați	în	acest	capitol	ca	fiind	"sfinți"	
(Apocalipsa	19.8).		

	 Așadar,	 cei	 care	 au	 fost	
răscumpărați	 prin	 sângele	 lui	 Isus	 în	
epoca	actuală	se	vor	întoarce	cu	Domnul	
în	trupuri	glorificate	și	vor	domni	cu	El	pe	
pământul	reînnoit	din	perioada	de	o	mie	
de	 ani.	 	 Oamenii	 care	 vor	 lua	 parte	 la	
acest	eveniment	glorios	sunt	cei	care	au	
fost	luați	anterior	pentru	a	fi	cu	Domnul	la	
răpirea	Bisericii:	
 Căci Însuşi Domnul, cu un 
strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu 
trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî 
din cer şi întâi vor învia cei morţi în 
Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi 
rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei 
în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul 
în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna 
cu Domnul. (1Tesaloniceni	4.16-17).			

	 Ei	vor	avea	trupuri	noi	și	veșnice	(1	
Corinteni	15.53-54),	nesupuse	morții	sau	
putrezirii.	
	 Isus	îi	va	învia	și	pe	cei	care	au	fost	
martirizați	 pentru	 credința	 lor	 în	 timpul	
necazului	celui	mare:
 Şi am văzut sufletele celor ce li 
se tăiase capul din pricina mărturiei 
lui Isus şi din pricina Cuvântului 
lui Dumnezeu şi ale celor ce nu se 
închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu 
primiseră semnul ei pe frunte şi pe 
mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu 
Hristos o mie de ani…. Ei vor fi preoţi 
ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor 
împărăţi cu El o mie de ani.
(Apocalipsa	20.4-6).
Aceasta	înseamnă	că	cei	care	au	ajuns	
să	 creadă	 în	 Isus	 în	 timpul	 necazului,	

Mesia, Israel și Mia de ani

după	răpirea	Bisericii,	vor	fi	și	ei	înviați	și	
vor	domni	cu	Isus	în	împărăția	mesianică.		

	 Și	 oamenii	 răscupărați	 din	 Israel	 /
din	 perioada	 Vechiului	 Testament	 vor	
avea	parte	de	înviere:
 În vremea aceea se va scula 
marele voievod Mihail, ocrotitorul 
copiilor poporului tău; căci aceasta va 
fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai 
fost de când sunt neamurile şi până la 
vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, 
poporul tău va fi mântuit, şi anume 
oricine va fi găsit scris în carte. Mulţi 
din cei ce dorm în ţărâna pământului 
se vor scula: unii pentru viaţa veşnică 
şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică. 
Daniel	12:1-2.	Iar tu du-te până va veni 
sfârşitul; tu te vei odihni şi te vei scula 
iarăşi odată în partea ta de moştenire, 
la sfârşitul zilelor.

	 După	 reîntoarcerea	 lui	 Mesia	 și	
judecarea	 celor	 răi,	 Domnul	 va	 domni	
peste	 pământ,	 aducând	 o	 perioadă	
de	 pace	 și	 prosperitate	 universală.	 În	
pasajul	 din	 Isaia	 2,	 deja	 citat	 în	 acest	
articol,	Biblia	spune	că	națiunile	vor	urca	
să	 asculte	 cuvântul	 Domnului	 în	 Sion,	
revărsându-se	 către	 templul	 Domnului	
reconstruit	 pe	muntele	 Sion,	 care	 va	 fi	
ridicat	 deasupra	 celorlalte	 dealuri	 din	
jurul	 Ierusalimului.	Acesta	va	fi	 locul	de	
unde	Mesia	va	cârmui	lumea.		
	 Israel	 și	 celelalte	 popoare	 îl	 vor	
căuta	pe	Domnul	 și	 vor	umbla	pe	căile	
Sale.	 	Acest	 lucru	 implică	 o	 schimbare	
totală	față	de	situația	actuală	a	lumii,	în	
care	majoritatea	covârșitoare	a	oamenilor	
batjocoresc	 și	 resping	 cuvântul	 lui	
Dumnezeu	și	umblă	pe	căile	 lor	ce	duc	
la	 nimicire.	 	 Va	 exista,	 de	 asemenea,	
o	schimbare	 totală	 în	modul	 în	 care	se	
raportează	unii	 la	alții.	 	 În	 loc	de	război	
și	 ostilitate,	 va	 exista	 o	 înțelegere	 de	



20

Lumina Ultimelor Zile

pace	între	toate	națiunile	-	 inclusiv	
în	 situația	 actuală	 din	 Orientul	
Mijlociu,	aparent	fără	rezolvare.
 În aceeaşi vreme, va fi un 
drum care va duce din Egipt în 
Asiria: asirienii se vor duce în 
Egipt şi egiptenii, în Asiria, şi 
egiptenii împreună cu asirienii 
vor sluji Domnului. Tot în vremea 
aceea, Israel va fi al treilea, 
unit cu Egiptul şi cu Asiria, ca 
o binecuvântare în mijlocul 
pământului. (Isaia	19.23-24).
	 Isaia	 2.4	 ne	 spune	 că	 într-o	
bună	zi	se	va	pune	capăt	întregii	producții	
de	 arme	 și	 antrenamentelor	 militare.		
Toate	acestea	se	vor	întâmpla	pentru	că	
din	Sion	va	fi	rostit	cuvântul	Domnului.		
 Domnul	 Însuși	 va	 fi	 acolo	 pentru	
a	 judeca	 între	 națiuni	 și	 pentru	 a	 le	
rezolva	 disputele.	 	 Psalmul	 2.9,	 Isaia	
11.4	 și	 Apocalipsa	 19.15	 spun	 că	 El	
va	 conduce	 popoarele	 cu	 un	 "toiag	 de	
fier"	 -	 cu	 alte	 cuvinte,	 acestea	 nu	 vor	
putea	să	 îl	 înlăture	de	 la	putere	sau	să	
înceapă	să	fabrice	arme	de	război,	să	se	
drogheze,	 să	 se	 afunde	 în	 pornografie	
sau	orice	altceva	care	este	 rău	 în	ochii	
Domnului.		Va	fi	o	cârmuire	binevoitoare,	
aplecată	 spre	 bunăstarea	 și	 asigurarea	
celor	necesare	tuturor	popoarelor	de	pe	
pământ.			
	 Cei	 răscupărați	 din	 Israel	 vor	 fi	
adunați	 iarăși	 pe	 pământul	 lui	 Isuael,	
unde	vor	locui	în	siguranță.
 El va înălţa un steag pentru 
neamuri, va strânge pe surghiuniţii 
lui Israel şi va aduna pe cei risipiţi ai 
lui Iuda, de la cele patru capete ale 
pământului. (Isaia	11:12).	
	 Domnul	 va	 aduce	 schimbări	 în	
lumea	naturală,	astfel	că	până	și	deșertul	
va	înflori	(Isaia	35)	și	apele	Mării	Moarte	
vor	fi	vindecate	și	vor	deveni	proaspete,	
pline	 de	 pești	 (Ezechiel	 47).	 	 Chiar	 și	

regnul	animal	se	va	schimba,	căci	 lupul 
va  ocui împreună cu mielul şi pardosul 
se va culca împreună cu iedul; viţelul, 
puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi 
împreună şi le va mâna un copilaş;".		
(Isaia	11.6).

	 Va	 exista	 hrană	 din	 belșug	 pentru	
toți:	fiecare va locui sub viţa lui şi sub 
smochinul lui şi nimeni nu-l va mai 
tulbura. Căci gura Domnului oştirilor 
a vorbit. (Mica	4.4)

 El va face dreptate nenorociţilor 
poporului, va scăpa pe copiii săracului 
şi va zdrobi pe asupritor… va fi ca o 
ploaie, care cade pe un pământ cosit, 
ca o ploaie repede, care udă câmpia… 
va fi ca o ploaie, care cade pe un 
pământ cosit, ca o ploaie repede, care 
udă câmpia. (Psalmul	72)

	 Astfel	 de	 schimbări	 miraculoase	
se	 pot	 petrece	 doar	 prin	 puterea	 lui	
Dumnezeu.		Nici	un	om,	oricât	de	măreț,	
nu	 poate	 realiza	 aceste	 lucruri,	 așa	 că	
Mesia	care	le	va	face	trebuie	să	fie	mai	
mult	decât	un	om	mare.	Înseamnă	că	El	e	
nimeni	altul	decât	Emanuel	/	Dumnezeu	
cu	 noi.	 	Acest	 lucru	 intră	 în	 conflict	 cu	

Templul Milenar (model)
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învățătura	 rabinică	 despre	 Mesia,	 care	
spune	că	El	este	un	om	 însemnat	care	
convinge	Israelul	să	respecte	Tora	și	să	
umble	 pe	 căile	 lui	 Dumnezeu	 și	 aduce	
pacea	 între	 popoare.	 Având	 în	 vedere	
genul	 de	 schimbări	 pe	 care	 profeții	 le	
descriu	ca	având	loc	în	Epoca	Mesianică,	
Mesia	 trebuie	 să	 fie	mai	mult	 decât	 un	
om	 mare	 –	 trebuie	 să	 fie	 o	 persoană	
divină.	
	 O	serie	de	profeții	din	Biblia	ebraică	
îl	 echivalează	 pe	 Mesia,	 împăratul	 de	
domnește,	cu	Dumnezeu.	
	 Profeția	 din	 Zaharia	 14	 vorbește	
despre	 vremea	 împărăției	mesianice/	 a	
mileniului	și	arată	că	Cel	care	va	domni	
este	Domnul	(Adonai	/	Yahweh).	
	 Citim	următoarele:
 Ci Domnul Se va arăta şi va 
lupta împotriva acestor neamuri, 
cum S-a luptat în ziua bătăliei.
Picioarele Lui vor sta în ziua aceea 
pe Muntele Măslinilor, care este în 
faţa Ierusalimului, spre răsărit… 
Şi Domnul va fi împărat peste tot 
pământul. În ziua aceea, Domnul va 
fi singurul Domn şi Numele Lui va fi 
singurul Nume. (Zaharia	14.3-9)		

	 Cuvântul	 folosit	 aici	 pentru	
DOMNUL	este	termenul	ebraic	Yahweh,	
folosit	doar	pentru	Dumnezeu.	 	Așadar,	
Domnul	va	sta	cu	picioarele	pe	Muntele	
Măslinilor	 (și	 cu	 restul	 trupului!)	 și	 va	
fi	 rege	 peste	 tot	 pământul.	 	 Alți	 câțiva	
profeți	vorbesc	despre	faptul	că	Domnul	
este	prezent	în	mijlocul	poporului	Său.		
 În ziua aceea, se va zice 
Ierusalimului: ‘Nu te teme de nimic! 
Sioane, să nu-ţi slăbească mâinile! 
Domnul, Dumnezeul tău, este în 
mijlocul tău, ca un viteaz care poate 
ajuta; Se va bucura de tine cu mare 
bucurie, va tăcea în dragostea Lui.  
(Țefania	3.16-17).	

 Strigă de bucurie şi veselie, 
locuitoare a Sionului, căci mare este 
în mijlocul tău Sfântul lui Israel.
(Isaia	12.6)

	 În	 acest	 timp,	 toți	 idolii	 și	 religiile	
false	vor	fi	desființate	 (Isaia	2.17)	și	 va	
exista	un	singur	Domn	și	un	singur	mod	
de	 a	 I	 se	 închina	 (și	 o	 singură	 limbă	
universală	-	ebraica).
 Atunci voi da popoarelor buze 
curate, ca toţi să cheme Numele 
Domnului, ca să-I slujească într-un 
gând. (Țefania	3.9).
	 Pe	 măsură	 ce	 oamenii	 Îl	 laudă	
pe	 	 Dumnezeu	 care	 i-a	 creat	 și	 umblă	
pe	 căile	 Lui,	 ei	 vor	 cunoaște	 pacea	 și	
armonia,	 iar	 pământul va fi plin de 
cunoştinţa Domnului, ca fundul mării 
de apele care-l acopăr (Isaia	11.9).	
	 Va	 exista	 un	 guvern	 mondial	 unic	
bun	și	o	credință	mondială	într-un	singur	
Dumnezeu.

	 Copiii	se	vor	naște	pe	cale	normală	
pentru	 supraviețuitorii	 necazului	 celui	
mare,	 care	 vor	 intra	 în	 mileniu	 (Isaia	
11.6,	Zaharia	8.4-5).	 	Viața	 îndelungată	
va	 fi	 norma	 în	 vremea	 aceea,	 dar	 va	
exista	 încă	 posibilitatea	 păcatului	 și	 a	
morții	 (dar	nu	și	pentru	cei	care	au	fost	
înviați	anterior	și	s-au	întors	cu	Domnul	
în	trupuri	glorificate):
 Nu vor mai fi în el nici copii cu 
zile puţine, nici bătrâni care să nu-şi 
împlinească zilele. Căci cine va muri 
la vârsta de o sută de ani va fi încă 
tânăr şi cel ce va muri în vârstă de o 
sută de ani va fi blestemat ca păcătos.
(Isaia	65.20)	
 
	 Deoarece	Satana	 este	 legat	 și	 nu	
poate	 înșela	 popoarele	 în	 timpul	 celor	
1000	de	ani,	iar	Domnul	Isus	cârmuiește	
națiunile,	capacitatea	de	a	păcătui	va	fi	

Mesia, Israel și Mia de ani
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foarte	limitată.		Dar,	la	sfârșitul	perioadei	
de	1000	de	ani,	Satana	va	fi	dezlegat	și	va	
face	ultima	sa	încercare	sortită	eșecului	
de	a	lupta	împotriva	lui	Dumnezeu:
 Când se vor împlini cei o mie de 
ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi 
din temniţa lui ca să înşele neamurile, 
care sunt în cele patru colţuri ale 
pământului, pe Gog şi pe Magog, ca 
să-i adune pentru război. Numărul lor 
va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit 
pe faţa pământului şi au înconjurat 
tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. 
Dar din cer s-a pogorât un foc care 
i-a mistuit. Şi diavolul, care-i înşela, 
a fost aruncat în iazul de foc şi de 
pucioasă, unde sunt fiara şi prorocul 
mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte 
în vecii vecilor. (Apocalipsa	20:7-10)
 Cei	care	s-au	născut	în	mod	normal	
în	timpul	mileniului	și	care	în	inimile	lor	se	
răzvrătesc	 împotriva	 domniei	 lui	Mesia,	
se	 vor	 alătura	 lui	 Satana	 în	 răzvrătirea	
sa	finală	împotriva	Domnului	 la	sfârșitul	
acestei	 perioade.	 Această	 răzvrătire	

zadarnică	se	va	încheia	cu	o	înfrângere	
deplină	 pentru	 Satan	 și	 pentru	 toți	 cei	
care	i	se	alătură.		
	 Acesta	 va	 fi	 sfârșitul	 lumii,	 când	
pământul	 pe	 care	 trăim	 va	 fi	 ars	 și	
Dumnezeu	 va	 crea	 un	 cer	 nou	 și	 un	
pământ	 nou	 în	 care	 va	 exista	 doar	
neprihănire	și	la	care	Satan	și	păcătoșii	
nu	vor	avea	acces	(2	Petru	3).	 	Toți	cei	
mântuiți,	 care	 și-au	 pus	 credința	 	 în	
Domnul	vor	fi	duși	în	acest	nou	Ierusalim	
(Apocalipsa	21-22).	 	Toți	 cei	nemântuiți	
vor	 fi	 aruncați	 în	 iazul	 de	 foc,	 în	 urma	
judecății	 înaintea	 Marelui	 Tron	 Alb	 din	
Apocalipsa	 20.11-15.	 	 Sentința	 rostită	
va	 duce	 la	 o	 stare	 veșnică	 atât	 pentru	
credincioși,	 cât	 și	 pentru	 necredincioși,	
cu	 doar	 două	 destine	 posibile	 -	 raiul	 și	
iadul.		
	 Acum	este	ziua	mântuirii.	 	Yeshua	
/	 Isus	Mesia	 se	 va	 întoarce	 în	 curând.		
Trebuie	 să	 Îl	 acceptăm	 ca	 Mântuitor	
acum,	 astfel	 încât	 să	 avem	 un	 rol	 de	
jucat	în	glorioasa	Sa	Împărăție	viitoare.

Semnele Vremurilor
Clasamentul Mondial al țărilor
unde creștinii sunt persecutați

	 În	 fiecare	 an,	 organizația	 Open	
Doors,	 care	 se	 ocupă	 de	 creștinii	
persecutați	 din	 întreaga	 lume,	 publică	
World	 Watch	 List	 –	 altfel	 spus,	
clasamentul	 cu	 "Primele	 50	 de	 țări	 în	
care	este	cel	mai	dificil	 să	 îl	 urmezi	pe	
Isus".	
	 În	 cursul	 prezentării	 sale	 din	
acest	 an,	 directorul	 general	 al	 Open	
Doors,	 David	 Curry,	 a	 inclus	 informații	

excepțional	 de	 îngrijorătoare	 despre	
noile	 pericole	 la	 nivel	 global	 și	 despre	
schimbări	fatale	în	reacțiile	lumii	libere.		
 David	Curry	a	explicat:
	 "Timp	de	douăzeci	de	ani,	Coreea	
de	 Nord	 a	 fost	 în	 fruntea	 listei	 World	
Watch	 List,	 deoarece	 acolo	 există	 un	
sistem	comunist	 condus	de	un	dictator.		
Liderii	controlează	toate	mijloacele	care	
fac	viața	posibilă	-	economia,	mâncarea,	
frontierele,	 poliția,	 supravegherea	
cartierelor.	 Este	 un	 sistem	 comunist	
sovietic	 de	 școală	 veche,	 pus	 în	
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aplicare	cu	toate	instrumentele	moderne	
disponibile.	 Dar	 acum,	 dintr-o	 dată	 -	 și	
pentru	prima	dată	-	avem	un	nou	jucător	
pe	 scenă,	 ajuns	 chiar	 în	 fruntea	 listei	
noastre:	Afganistan."
	 Afganistanul	 este	 acum,	 în	 mod	
oficial,	 pe	 locul	 întâi	 în	 lume	 în	 ceea	
ce	 privește	 persecutarea	 creștinilor.	 A	
rămas	pe	 locul	 al	 doilea	 timp	de	ani	 la	
rând,	deși	mulți	creștini	nu	erau	la	curent	
cu	 fărădelegile	 sale,	 deoarece	 creștinii	
de	 acolo,	 majoritatea	 convertiți	 de	 la	
islam,	au	 rămas	 în	mare	parte	 tăcuți	 și	
invizibili.
	 Curry	a	explicat	următoarele:
	 "Unii	 creștini	 au	 fugit.	 Cu	 toții	
cunoaștem	 această	 poveste	 și	 suntem	
recunoscători	 celor	 care	 au	 ajutat	 ca	
acest	 lucru	 să	 se	 întâmple.	 Dar	 unii	
creștini	aleg	să	stea	pe	mai	departe	în	țara	
lor,	dând	dovadă	de	mult	curaj,	pentru	a	
aduce	sare	și	lumină	în	comunitatea	lor.	
Ei	 sunt	 urmăriți.	 Și	 credem	 că	 fiecare	
creștin	 care	 se	 află	 încă	 în	Afganistan	
-	 și	 sunt	mii	 -	 se	 ascunde	 sau	 este	 pe	
fugă.	 Acesta	 este	 motivul	 pentru	 care	
Afganistanul	a	urcat	pe	locul	1	pe	World	
Watch	List."
	 "Iată	 ce	 se	 întâmplă	 atunci	 când	
lumea	 liberă	 permite	 ca	 țări	 precum	
Afganistanul	 să	 ajungă	 într-o	 stare	 de	
haos.	 Dacă	 vă	 uitați	 în	 partea	 de	 sus	
a	 listei	 World	 Watch,	 veți	 găsi	 acolo	
Yemen,	 Somalia,	 Afganistan,	 Eritreea.	
Toate	acestea	sunt	 state	 în	mare	parte	
eșuate,	 căzute	 într-un	 haos	 general	 și	
totodată	terenul	de	lansare	a	terorismului	
în	 întreaga	 lume.	 Studiul	 nostru	 Open	
Doors	 se	 concentrează	 pe	 libertatea	
religioasă,	în	special	pentru	creștini,	dar	
această	problemă	are	implicații	și	pentru	
toți	ceilalți."
	 Raportul	 s-a	 concentrat,	 de	
asemenea,	 asupra	 escaladării	 violenței	
împotriva	 creștinilor	 într-o	 altă	 locație	

aflată	în	dificultate	-	Nigeria	și	regiunea	
învecinată	Sahel	din	Africa	de	Vest.	
 David	Curry	a	oferit	perspectiva	sa	
asupra	situației	de	acolo.	
	 "În	 zonă	 are	 loc	 o	 ciocnire	 a	
civilizațiilor,	 iar	 epicentrul	 acesteia	 se	
află	 în	 nordul	 Nigeriei,	 unde	 există	 13	
state	 care	 aplică	 legea	 Sharia.	 Acest	
lucru	ne	pare	foarte	familiar	–	seamănă	
cu	 episodul	 când	 ISIS	 când	 a	 preluat	
controlul	 în	 Irak	 și	 Siria.	 În	 teritoriul	
respectiv	acționează	Boko	Haram,	care	
are	legătură	cu	ISIS.	La	fel	și	extremiștii	
Fulani.	Aceștia	 țintesc	 creștinii	 din	 sate	
și	 orașe;	 le	 incendiază	 casele,	 răpesc	
femei	 și	 copii.	 De	 fapt,	 o	 mie	 de	 copii	
creștini	 din	 Nigeria	 au	 fost	 răpiți	 anul	
trecut	de	Boko	Haram	sau	de	Fulani."
	 Violența	 necontrolată	 din	 Nigeria	
are	 potențialul	 de	 a	 se	 extinde	 mult	
dincolo	 granițele	 acestei	 țări.	 Și,	 din	
moment	ce	Nigeria	este	cea	mai	populată	
țară	 din	Africa,	 ce	 efect	 ar	 putea	 avea,	
în	 ultimă	 instanță,	 acest	 lucru	 asupra	
continentului	african?
	 David	Curry	a	vorbit,	de	asemenea,	
despre	China:
	 "China	 este	 pe	 locul	 17	 pe	 lista	
noastră	de	țări	care	persecută	creștinii.	Ei	
au	cel	mai	sofisticat	sistem	de	persecuție	
din	lume.	L-aș	descrie	ca	pe	un	ștreang	
de	înaltă	tehnologie,	care	îi	sufocă	încet	
pe	 credincioși	 de	 când	 președintele	 Xi	
și-a	 consolidat	 puterea.	 	 Statul	 impune	
micșorarea	bisericilor.	Le	forțează	să	se	
despartă	în	grupuri	mici,	apoi	le	forțează	
să	intre	pe	internet,	apoi	le	monitorizează	
online.	Apoi	pun	stăvilar	și	experiențelor	
online.	 Xi	 folosește	 supravegherea	 hi-
tech.	 În	fiecare	an,	continuă	să	adauge	
noi	nuanțe	și	domenii	de	supraveghere,	
iar	acest	lucru	este	sufocant…	sufocant	
dincolo	de	orice	limită."
	 Anul	 trecut,	 se	 știe	 că	 5.898	 de	
creștini	 au	 fost	 uciși	 pentru	 credința	

Semnele Vremurilor
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lor.	 5.110	 biserici	 și	 alte	 clădiri	 creștine	
au	 fost	 atacate.	 3.829	 de	 creștini	 au	
fost	 răpiți.	 6.175	 de	 credincioși	 au	 fost	
reținuți	fără	proces,	arestați,	condamnați	
sau	 închiși.	Cifrele	 totale	 din	 statisticile	
amintite	 sunt,	 probabil,	 mult	 mai	 mari.		
Peste	360	de	milioane	de	creștini		trăiesc	
în	locuri	unde	s-au	confruntat	cu	niveluri	
ridicate	de	persecuție	și	discriminare.

Liderii Bisericii Anglicane susțin 
Luna Istoriei Gay

	 La	 începutul	 lunii	 februarie,	
arhiepiscopii	 Justin	 Welby	 și	 Stephen	
Cottrell	au	publicat	următoarea	declarație	
pentru	a	celebra	Luna	istoriei	LGBT+:
	 „În	 întreaga	 Biserică	 Anglicană,	
luna	 februarie	 va	 însemna	 pentru	mulți	
oameni	 Luna	 Istoriei	 LGBT+.	 În	 timp	
ce	 conlucrăm	 pentru	 a	 descoperi	 ce	
înseamnă	să	fim	o	biserică	diversă	care	
primește	 darul	 fiecăruia,	 rugăciunea	
noastră	este	ca	aceasta	să	fie	o	perioadă	
în	 care	 să	 ne	 prețuim	 cu	 adevărat	 unii	
pe	alții	ca	fiind	copiii	scumpi	și	preaiubiți	
ai	lui	Dumnezeu.	Să	ne	rugăm	ca	Duhul	
lui	 Dumnezeu	 să	 trezească	 în	 noi	 un	
sentiment	 mai	 profund	 de	 apartenență	
unii	 altora,	 ca	 Trup	 al	 lui	 Hristos.		
Totodată,	 profităm	 de	 această	 ocazie	
pentru	a	deplânge	și	a	respinge	sub	toate	
formele	prejudecățile,	ura,	opresiunea	și	
violența	 împotriva	 persoanelor	 LGBT+.	
Ne	 rugăm	 ca	 persoanele	 LGBT+	 din	
întreaga	lume	să	poată	trăi	vieți	eliberate	
de	 frică	 și	 să	 găsească	 bucurie	 în	
dragostea	 lui	Dumnezeu.	Haideți	 să	ne	
angajăm	 să	 clădim	 comunități	 în	 care	
fiecare	 să	 experimenteze	 dragostea	
necondiționată	 a	 lui	 Dumnezeu	 în	 Isus	
Hristos“
	 Această	 declarație	 dezvăluie	
confuzia	 care	 domnește	 în	 prezent	 la	
conducerea	 Bisericii	 Anglicane	 și	 care	

își	găsește	ecou	în	multe	confesiuni	ale	
bisericii.	 	 Arhiepiscopii	 vorbesc	 despre	
o	 "biserică	 diversă	 care	 primește	 darul	
fiecăruia"	 și	 care	 se	prețuiește	 reciproc	
ca	 fiind	 "copiii	 scumpi	 și	 preaiubiți	 ai	
lui	Dumnezeu".	 	Din	 ceea	ce	 spun	mai	
departe	 despre	 persoanele	 LGBT+,	
reiese	 clar	 că	 comunitățile	 creștine	
diverse	 și	 incluzive	 trebuie	 să	 includă	
nu	 numai	 toate	 rasele	 (ceea	 ce	 ar	
trebui,	firește	să	facă),	ci	și	toate	stilurile	
de	 viață	 și	 practicile	 sexuale,	 în	 care	
fiecare	 să	 experimenteze	 dragostea	
necondiționată	 a	 lui	 Dumnezeu	 în	 Isus	
Hristos.		
	 Cu	 toate	 acestea,	 iubirea	 lui	
Dumnezeu	 nu	 este	 necondiționată.	 	 În	
Ioan	1	citim:	
 A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au 
primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, 
adică celor ce cred în Numele Lui, 
le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici 
din voia firii lor, nici din voia vreunui 
om, ci din Dumnezeu.

	 Asta	înseamnă	că	primirea	iubirii	lui	
Dumnezeu	 este	 condiționată	 de	 faptul	
că	 noi	 primim	mântuirea,	 prin	 pocăința	
de	 păcatele	 noastre	 și	 prin	 credința	 în	
Evanghelie.	 	 Biblia	 ne	 învață	 că	 orice	
relație	 sexuală	 în	 afara	 căsătoriei	 este	
păcătoasă.	 	 Orice	 ar	 spune	 lumea	 de	
astăzi,	 în	 ochii	 lui	 Dumnezeu	 căsătoria	
nu	 poate	 fi	 decât	 relația	 dintre	 un	
bărbat	și	o	femeie.		În	consecință,	toate	
actele	 homosexuale	 sunt	 păcătoase	
în	ochii	 lui	Dumnezeu,	 la	 fel	ca	și	 toate	
actele	 heterosexuale	 săvârșite	 în	 afara	
căsătoriei.		Datorită	iubirii	Sale	și	a	jertfirii	
pe	cruce	lui	Isus	Hristos	pentru	păcatele	
noastre,	Dumnezeu	poate	ierta	păcatele	
tuturor	celor	care	se	pocăiesc,	dar	dacă	
respingem	 acest	 lucru	 și	 continuăm	 să	
trăim	în	păcat,	nu	putem	primi	iubirea	lui	
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Dumnezeu.
	 Cu	 toate	 acestea,	 scopul	 agendei	
LGBT+	 este	 de	 a	 spune	 că	 practica	
homosexuală	și	transsexualitatea	trebuie	
tratate	ca	fiind	normale	și	acceptabile	și	
că	 Biserica	 creștină	 ar	 trebui	 să	 fie	 de	
acord	cu	acest	lucru.		
	 Așadar,	 nu	 există	 nimic	 greșit	 în	
practica	 homosexuală	 de	 care	 să	 fie	
nevoie	 să	 ne	 pocăim.	 	 Implicit,	 acest	
lucru	înseamnă	că	trebuie	să	îi	învățăm	
și	 pe	 alții	 că	 Dumnezeu	 îi	 acceptă	 pe	
oamenii	care	practică	homosexualitatea	
așa	cum	sunt	 (la	 fel	 ca	 și	 pe	curvari	 și	
adulteri)	și	că	cei	care	se	angajează	 în	
astfel	de	lucruri	pot	intra	în	Împărăția	lui	
Dumnezeu	 fără	 a-și	 schimba	modul	 de	
viață.
	 În	1	Corinteni	6:9-11	citim:
 Nu știţi că cei nedrepţi nu vor 
moșteni Împărăţia lui Dumnezeu? 
Nu vă înșelaţi în privinţa aceasta: 
nici curvarii, nici închinătorii la idoli, 
nici preacurvarii, nici malahii, nici 
sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, 
nici beţivii, nici defăimătorii, nici 
hrăpăreţii nu vor moșteni Împărăţia 
lui Dumnezeu. Și așa eraţi unii din 
voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, 
aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele 
Domnului Isus Hristos și prin Duhul 
Dumnezeului nostru.

	 Trebuie	notat	 faptul	că	Pavel	scrie	
aici	 "așa	 erați	 unii	 dintre	 voi".	 	 Putem	
veni	din	 tot	 felul	de	medii	 (și	păcate)	 la	
Hristos.		
	 Când	ne	pocăim	și	credem,	suntem	
acceptați	 în	El	și	păcatele	noastre	sunt	
spălate.		Nu	trebuie	să	avem	prejudecăți	
față	de	oameni	din	cauza	locului	de	unde	
provin	sau	a	ceea	ce	au	făcut	în	trecut,	
ci	să	îi	acceptăm	în	comunitatea	creștină	
pe	toți	cei	care	se	pocăiesc	și	cred.		Cu	
toate	 acestea,	Pavel	 nu	 a	 scris	 "și	 așa	

sunteți	 încă	 unii	 dintre	 voi".	 	 Problema	
unei	 mari	 părți	 a	 bisericii	 din	 zilele	
noastre	este	învățătura	eronată	pe	care	
o	dă,	și	anume	că	poți	trăi	pe	mai	departe	
în	practici	despre	care	Dumnezeu	spune	
că	sunt	păcătoase	și	totuși	să	fii	acceptat	
de	El.
	 Trebuie	să-i	 tratăm	pe	toți	oamenii	
cu	 dragoste	 și	 compasiune,	 inclusiv	 pe	
homosexuali,	 căci	 ni	 se	 poruncește	 să	
ne	iubim	aproapele	ca	pe	noi	înșine.		
Totuși,	aceasta	nu	înseamnă	că	trebuie	
și	să	aprobăm	și	să	susținem	ceea	ce	fac	
ei.		Mesajul	Evangheliei	este	o	chemare	
la	pocăință,	la	schimbarea	căilor	noastre	
și	 la	 acceptarea	 mântuirii	 prin	 credința	
în	 Isus	 Hristos.	 	 Până	 când	 nu	 facem	
acest	 lucru,	niciunul	dintre	noi	nu	poate	
primi	dragostea	lui	Dumnezeu,	care	este	
condiționată	de	acceptarea	mântuirii	pe	
care	El	ne-o	oferă	în	Isus.
 Primele	 cuvinte	 ale	 lui	 Isus	
consemnate	 în	Evanghelia	după	Marcu	
sunt:
  S-a împlinit vremea și Împărăţia 
lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-
vă și credeţi în Evanghelie.
(Marcu	1:15).	
	 Iar	Pavel	scrie	în	Romani:
 Nu este nicio deosebire. Căci 
toţi au păcătuit și sunt lipsiţi de 
slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiţi 
neprihăniţi, fără plată, prin harul 
Său, prin răscumpărarea care este în 
Hristos Isus. (Romani	3.22-24)
 Fiindcă plata păcatului este 
moartea, dar darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viaţa veșnică în Isus 
Hristos, Domnul nostru. (Romani	6.23)

Amenințarea unui crize alimentare 
mondiale

	 Potrivit	 ONU,	 în	 februarie	 2022,	
prețurile	 alimentelor	 la	 nivel	 mondial	
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au	 fost	 cu	 20,7%	 mai	 mari	 decât	 în	
februarie	2021,	prețurile	îngrășămintelor	
au	crescut	vertiginos,	producția	agricolă	
a	scăzut	pe	 întreaga	planetă	din	cauza	
unor	 fenomene	 meteorologice	 ieșite	
din	 tipare,	 iar	 problemele	 lanțului	 de	
aprovizionare	 cauzate	 de	 pandemie	
nu	 încetează	 să	 dea	 bătăi	 de	 cap	
companiilor	 din	 domeniu.	 	 Acum	 că	
Rusia	 a	 invadat	Ucraina,	 această	 criză	
alimentară	 globală,	 și	 așa	 în	 creștere	
rapidă,	 va	 ajunge	 la	 un	 nivel	 pe	 care	
niciunul	 dintre	 noi	 nu	 l-a	 mai	 văzut	
vreodată.
 În	condiții	normale,	Ucraina	exportă	
cantități	 uriașe	 de	 alimente	 și	 este	
considerată	 a	 fi	 unul	 dintre	 cele	 mai	
importante	grânare	ale	planetei	noastre.		
Ucraina	 și	Rusia	 furnizează	un	procent	
mare	 din	 exporturile	 de	 cereale,	 ovăz,	
porumb	 și	 alte	 alimente	 către	 Europa,	
precum	 și	 către	 Africa.	 Războiul	 a	
provocat	deja	o	 creștere	 cu	peste	55%	
a	prețurilor	globale	la	grâu.	În	plus,	cele	
două	 țări	 sunt	 sursa	 unei	 părți	 foarte	
importante	 din	 îngrășămintele	 folosite	
pe	 plan	 mondial	 -	 	 acestea	 fiind	 acum	
disponibile	în	cantități	mult	mai	mici.		
	 Aproximativ	 5	 miliarde	 de	 oameni	
depind	 de	 îngrășămintele	 create	 de	
combustibilii	 fosili	 pentru	 a-și	 cultiva	
principala	sursă	de	hrană.		
 Invazia	rusă	a	dus	la	blocarea	a	sute	
de	 nave	 și	 mii	 de	 marinari	 în	 Ucraina.	
Această	 situație	 dificilă	 nu	 numai	 că	 le	
pune	 în	 pericol	 viețile,	 dar	 amenință	 și	
comerțul	global.		Navele	care	trebuiau	să	
preia	mărfuri	din	regiunea	Mării	Negre	nu	
vor	putea	face	livrări	prea	curând.	Acesta	
este	un	motiv	de	îngrijorare	pentru	țările	
care	se	bazează	pe	exporturile	provenite	
din	 această	 zonă,	 cum	 ar	 fi	 cerealele.	
Egiptul,	 de	 exemplu,	 importă	 85%	 din	
grâul	său	din	Ucraina	și	Rusia	și	acum	
se	 străduiește	 să	 găsească	 alte	 surse	

de	 grâu,	 înainte	 de	 a	 se	 confrunta	 cu	
o	 penurie	 alimentară	 catastrofală.	 Alte	
țări	 care	 se	 pregătesc	 de	 penurie	 și	
de	 creșteri	 ale	 prețurilor	 produselor	
alimentare	 sunt	 Turcia,	 Siria,	 Liban,	
Kenya	și	statele	din	Africa	de	Nord.	 	 În	
plus,	mai	multe	 țări	de	pe	această	 listă	
se	 confruntă	 și	 cu	 instabilitate	 politică	
internă	 și	 diverse	 conflicte,	 situații	 care	
ne	așteptăm	să	se	înrăutățească	atunci	
când	 oamenii	 vor	 începe	 să	 moară	
de	 foame.	 Prețurile	 foarte	 mari	 ale	
alimentelor	 au	 provocat	 revolte	 în	 tot	
Orientul	 Mijlociu	 în	 2011,	 iar	 acum	 ne	
îndreptăm	 spre	 o	 criză	 alimentară	 care	
va	fi	mult	mai	mare	decât	cea	prin	care	
au	trecut	atunci.
	 Situația	 va	 deveni	 foarte	 dificilă	 și	
în	Europa,	deoarece	Ucraina	furnizează	
UE	puțin	 sub	60%	din	porumbul	 său	și	
aproape	 jumătate	 dintr-o	 componentă	
cheie	 a	 cerealelor,	 necesară	 pentru	
hrana	 animalelor.	 Între	 timp,	 culturile	
din	 întreaga	 lume	 se	 află	 într-o	 stare	
surprinzător	 de	 proastă	 din	 cauza	
condițiilor	meteorologice	atât	de	ciudate.	
Astfel,	recolta	de	grâu	de	iarnă	din	China	
ar	 putea	 fi	 cea	 mai	 slabă	 din	 istorie,	
ceea	 ce	 ridică	 îngrijorări	 cu	 privire	 la	
aprovizionarea	 cu	 cereale	 în	 țara	 care	
este	 cel	mai	mare	consumator	de	grâu	
din	lume.		71%	din	tot	grâul	de	iarnă	din	
Statele	Unite	a	fost	afectat	de	secetă.
	 China	a	cumpărat	cantități	mari	de	
cereale	de	pe	piața	mondială,	scoțându-
le	din	circulație	pentru	țările	mai	sărace	
ale	 lumii.	 	Cu	o	populație	atât	de	mare,	
este	logic	ca	China	să	fie	îngrijorată	de	
creșterea	 prețurilor	 la	 îngrășăminte	 și	
alimente.	 Populațiile	 înfometate	 tind	 să	
se	revolte,	iar	guvernul	chinez	se	teme	de	
o	 revoluție.	 	Potrivit	Nikkei	Asia,	 "China	
își	face	stocuri	masive,	acaparând	peste	
jumătate	din	cerealele	din	lume,	ceea	ce	
duce	la	creșterea	prețurilor	globale".
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Se	 preconizează	 că	 China	 va	 deține	
"69%	 din	 rezervele	 de	 porumb	 de	 pe	
glob	 în	 prima	 jumătate	 a	 anului	 agricol	
2022,	60%	din	rezervele	de	orez	și	51%	
din	rezervele	de	grâu".
	 Foametea	combinată	cu	tulburările	
interne	 reprezintă	 un	 butoi	 cu	 pulbere	
care	 așteaptă	 o	 scânteie.	 Lumea	 a	
devenit	 mult	 mai	 puțin	 sigură.	 	 Biblia	
profețește	 foametea	ca	fiind	unul	dintre	
semnele	vremurilor	de	pe	urmă.

Ce este de făcut?

	 Lucrurile	care	se	 întâmplă	 în	 lume	
și	 în	 biserică	 sunt	 un	 semn	 că	 trăim	
ultimele	zile	 înainte	de	a	doua	venire	a	
lui	Isus	Hristos.
 Când	a	fost	întrebat	despre	semnele	
celei	de-a	doua	veniri	a	Sa,	Isus	a	spus:
 Băgaţi de seamă să nu vă 
înșele cineva. Fiindcă vor veni mulţi 
în Numele Meu și vor zice: ‘Eu sunt 
Hristosul!’ Și vor înșela pe mulţi. Veţi 
auzi de războaie și vești de războaie: 
vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci 
toate aceste lucruri trebuie să se 
întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi 
atunci. Un neam se va scula împotriva 
altui neam, și o împărăţie, împotriva 
altei împărăţii și, pe alocurea, vor 
fi cutremure de pământ, foamete și 
ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor 
fi decât începutul durerilor.
(Matei	24:4-9)

	 Aceste	 lucruri	 vor	 atinge	 punctul	
culminant	 în	 evenimentul	 cunoscut	
sub	 numele	 de	 Necazul	 cel	 mare.	 	 În	
versetele	care	urmează	citatului	de	mai	
sus,	 Isus	 a	 vorbit	 tocmai	 despre	 acest	
subiect:
 Pentru că atunci va fi un necaz 
așa de mare, cum n-a fost niciodată 
de la începutul lumii până acum și nici 

nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar 
fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; 
dar, din pricina celor aleși, zilele 
acelea vor fi scurtate. (Matei	24.21-22)

	 Va	fi	cea	mai	dezastruoasă	perioadă	
din	istoria	omenirii.		Puteți	afla	mai	multe	
despre	 aceasta	 în	 Cartea	 Apocalipsei,	
capitolele	6-19.		Isus	ne	spune	că,	dacă	
Dumnezeu	nu	ar	scurta	aceste	zile,	ele	
ar	 pune	 capăt	 vieții	 pe	 pământ.	 	 El	 ne	
oferă	mai	multe	detalii	despre	vremurile	
care	ne	așteaptă,	în	Luca	21.
 Și Ierusalimul va fi călcat în 
picioare de Neamuri, până când se 
vor împlini vremurile Neamurilor.  Vor 
fi semne în soare, în lună și în stele. 
Și pe pământ va fi strâmtorare printre 
neamuri, care nu vor ști ce să facă 
la auzul urletului mării și al valurilor; 
oamenii își vor da sufletul de groază 
în așteptarea lucrurilor care se vor 
întâmpla pe pământ, căci puterile 
cerurilor vor fi clătinate. Atunci, vor 
vedea pe Fiul omului venind pe un 
nor cu putere și slavă mare. Când vor 
începe să se întâmple aceste lucruri, 
să vă uitaţi în sus și să vă ridicaţi 
capetele, pentru că izbăvirea voastră 
se apropie. (Luca	21:	25-28)
	 Isus	 vorbește	 despre	 "strâmtoare	
printre	 neamuri,	 care	 nu	 vor	 ști	 ce	 să	
facă".		Cuvântul	folosit	în	original	pentru	
"a	nu	ști	ce	să	facă"	este	"aporia",	care	
înseamnă	"fără	ieșire".		Cu	alte	cuvinte,	
va	 exista	 o	 criză	 mondială	 fără	 soluție	
omenească,	ce	va	zgudui	lumea.		Astăzi	
vedem	cum	crize	după	crize	se	succed	
și	nimeni	nu	le	poate	rezolva.		Crize	care	
țin	 de	mediul	 înconjurător,	 de	domeniul	
financiar,	 social,	 de	 sănătate	 -	 lumea	
noastră	 se	 află	 într-o	 mare	 dificultate.		
Oamenii	se	vor	 teme	de	ceea	ce	se	va	
întâmpla	pe	pământ,	deoarece	"puterile	
cerurilor	 vor	 fi	 clătinate",	 tulburări	
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CONCLUZIE
 Știrile	din	această	revistă	arată	cum	profețiile	biblice	pentru	zilele	din	urmă	se	împlinesc	în	zilele	noastre	și	
cât	este	de	apropiată	revenirea	Domnului	Isus	Hristos.	În	lumina	acestor	realități,	cel	mai	important	lucru	care	
trebuie	să-l	facem	este	să	chemăm	numele	Domnului,	să	fim	mântuiți,	pentru	ca	să	fim	pregătiți	de	întâlnirea	cu	El.
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cosmice	care	sunt	dincolo	de	controlul	nostru.	 	Deznodământul	final	va	fi	cea	de-a	
doua	venire	a	 lui	 Isus	(Fiul	Omului),	având	 la	dispoziția	Sa	 toată	puterea	 lui	Dumnezeu.	La	
un	moment	 dat,	 în	 decursul	 procesului	 descris	mai	 sus,	 va	 avea	 loc	 evenimentul	 prin	 care	
adevărații	credincioși	în	Isus	vor	fi	scoși	din	această	lume	și	duși	într-un	loc	sigur	în	Domnul.		
 Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbiţa lui 
Dumnezeu, Se va coborî din cer și întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, 
care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul 
în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste 
cuvinte. (1Tesaloniceni	4:16-18)
Isus	ne-a	spus	să	fim	pregătiți,	căci	acest	lucru	poate	să	se	întâmple	în	orice	moment	(Matei	
24.34-46).	 	 Ca	 pregătire	 pentru	 acest	 eveniment,	 trebuie	 să	 ne	 asigurăm	 că	 suntem	 într-o	
relație	corectă	cu	Dumnezeu,	prin	pocăința	de	păcatele	noastre	și	prin	credința	în	Evanghelie,	
prin	acceptarea	adevărului	că	Isus	Hristos	/	Mesia	a	murit	pentru	păcatele	noastre	și	a	înviat	
din	morți.		
	 Până	se	vor	întâmpla	aceste	lucruri,	ar	trebui	să	ne	folosim	de	timpul	rămas,	spunându-le	
oamenilor	cum	să	găsească	mântuirea	prin	credința	în	Isus	Hristos,	care	a	venit	o	singură	dată	
să	ne	răscumpere	și	va	veni	din	nou	să	judece	lumea	cu	nepărtinire.		Nu	trebuie	să	fii	un	teolog	
cu	școli	înalte	pentru	a	face	acest	lucru	(la	drept	vorbind,	teologii	profesioniști	sunt	adesea	cel	
mai	mare	obstacol).		Trebuie	pur	și	simplu	să	fii	născut	din	nou	din	Duhul	Sfânt,	prin	acceptarea	
lui	Isus	ca	Mântuitor	și	să	vrei	să	transmiți	mesajul	Evangheliei	în	orice	mod	posibil.		Roagă-L	
pe	Dumnezeu	să	îți	arate	căile	prin	care	poți	face	acest	lucru.

Iată	o	rugăciune	prin	care	să-I	ceri	Domnului	să	intre	în	viața	ta	și	să-ți	dea	mântuirea	veșnică.
Doamne, Tată din Ceruri,

Recunosc că sunt un păcătos și am nevoie de iertarea Ta. Cred că Isus este Mesia, care a murit 
în locul meu, și‑a dat sângele pe cruce ca plată pentru păcatele mele și a înviat din morți ca să 
pot primi viață veșnică. Chiar acum vreau să las păcatul și să‑L aleg pe Mesia Isus ca Domnul și 
Mântuitorul meu. De acum vreau să‑Ți dedic toată viața mea și te rog să‑mi dai Duhul Sfânt care să 
mă umple cu prezența Lui, să‑mi conducă viața și să mă ajute să devin așa cum vrei Tu. Mulțumesc, 

Tată, că mă iubești. Te rog în numele Domnului Isus. Amin!


