
În ediția din aprilie a revistei 
Spectator veteranul filozof și activist 
politic Noam Chomsky scria: „Ne 
apropiem de punctul cel mai critic din 
istoria umanității... Acum ne confruntăm 
cu perspectiva desființării vieții umane 
independent organizate pe Pământ.”

Chomsky nu este unicul care 
trage un semnal de alarmă cu privire la 
perioada  dificilă care urmează.  Profețiile 
biblice scrise cu secole în urmă descriu 
un astfel de moment, când tot ceea ce se 
întâmplă acum se va unifica în intervalul 
de timp cunoscut ca zilele din urmă.

De pildă în Ieremia 25.31-33 citim: 
Iată, nenorocirea merge din popor în 
popor și o mare furtună se ridică de 
la marginile pământului. Cei pe care-i 
va ucide Domnul în ziua aceea vor fi 
întinși de la un capăt al pământului 
până la celălalt.

La întrebarea ucenicilor:„Care 
va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului 

veacului?” Isus a răspuns:
Un neam se va scula împotriva 

altui neam, și o împărăție, împotriva 
altei împărății și, pe alocurea, vor 
fi cutremure de pământ, foamete și 
ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor 
fi decât începutul durerilor.
(Matei 24.3, 7-8). 

În ultima vreme apar mai multe 
războaie, plăgi, foamete și dezastre 
naturale, adică „începutul durerilor”. 
Isus continuă să spună că acestea vor 
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duce la Necazul cel Mare: 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)

Dacă Dumnezeu nu ar interveni în 
acel moment să oprească răul, omenirea 
s-ar autodistruge. Această perioadă va 
culmina cu revenirea Domnului Isus pe 
pământ, cu putere și cu o mare slavă, 
așa cum a fost proorocit în Daniel 7.13-
14 și Matei 24.29-31:

Atunci se va arăta în cer semnul 
Fiului omului, toate semințiile 
pământului se vor boci și vor vedea 
pe Fiul omului venind pe norii cerului 
cu putere și cu o mare slavă.

(Matei 24:29-31)
Profeția biblică indică pentru zilele 

dinaintea celei de-a doua veniri două 
tendințe aparent contradictorii.  Lumea 
se va diviza, dar și se va reuni.

Lumea se destramă

Războiul din Ucraina a avut 
un impact politic profund iar invazia 
rusă și reacția NATO au destabilizat 
securitatea globală până la 
amenințarea declanșării unui 
război nuclear. Atacurile Rusiei 
asupra Ucrainei au devastat 
mare parte a Ucrainei, cu urmări 
insurmontabile asupra populației. 
În încercarea zadarnică de 
restabilire a puterii pe care Rusia 
a avut-o sub Uniunea Sovietică, 
Putin a transformat Rusia într-
un stat ilicit, o dictatură care 
a devastat teritorii întregi din  
Ucraina, provocând un adevărat 

dezastru umanitar în regiune. Războiul 
din Ucraina a întărit rândurile celor aflați 
în pribegie, obligați să-și părăsească 
casele, devenind astfel refugiați din 
cauza războaielor,  a foametei și a 
regimurilor represive. 

În prezent asistăm la adâncirea 
crizei financiare, creșterea prețurilor și 
a deficitului în lanțul de aprovizionare. 
În multe țări, milioane de oameni sunt 
apăsați de sărăcie absolută și de foamete. 
Economiile occidentale, deja îndatorate 
masiv de la criza din 2008, se află în 
pragul colapsului în urma lockdown-ului 
Covid și cheltuie sume uriașe de bani 
pe care nu le pot plăti. Chiar și în țările 
bogate, ca Marea Britanie și SUA, un 
număr mare de oameni fac față cu greu 
facturilor și cheltuieliloror pentru hrană. 
India și Pakistanul au fost lovite de un 
val de căldură ucigător, cu temperaturi 
de până la 49C, afectând culturile pe 
care se bazează milioane de oameni, 
fenomen pus pe seama emisiilor de 
gaze cu efect de seră, de aici și predicții 
sumbre cu teritorii care vor fi de nelocuit 
datorită încălzirii globale. 

Criza alimentară este problema cea 
mai acută cu care se confruntă omenirea.
Unii spun că va izbucni  peste șase luni 
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când o cincime din întreaga populație a 
globului va ajunge să coboare în sărăcie 
absolută și foamete. Piața mondială este 
lipsită de o cantitate semnificativă de 
cereale din cauza războiului din Ucraina, 
iar secetele, inundațiile, valurile de 
căldură și vremea neobișnuit de rece pe 
alocuri au afectat producția de alimente 
din întreaga lume. Lipsa îngrășămintelor 
și creșterea prețului combustibililor au 
contribuit la reducerea producției de 
alimente, iar bolile animalelor au dus la 
sacrificarea a milioane de porci, găini 
și pești și ieșirea din circuitul lanțului 
alimentar. Drept urmare, prețurile la 
alimente și energie au crescut vertiginos, 
aducând milioane de oameni în sărăcie.  

David Beasley, directorul 
Programului Alimentar Mondial al ONU,  
a declarat la Conferința Forumului 
Economic de la Davos că  securitatea 
alimentară din lume este „mai instabilă” 
decât cea din perioada Primăverii Arabe 
de acum mai bine de un deceniu.  O stare 
de urgență similară a dus la răsturnarea 
guvernelor arabe din Tunisia, Libia, Egipt 
și la războiul din Siria, la criza masivă a 
refugiaților și a contribuit la prăbușirea 
Libanului. Ce va fi de data aceasta?  
Deja asistăm la tensiuni sociale în 

Sri Lanka, care a rămas fără 
bani, alimente și combustibil 
în mare parte datorită corupției 
guvernului său. Când oamenilor 
le este foame, se înfurie și au 
loc revoluții. 

Este notabil ceea ce se 
petrece în Iran, unde oamenii 
au ieșit în stradă să protesteze 
împotriva creșterii masive a 
prețurilor. În replică, guvernul a 
propus acordarea de subvenții 
la alimente.  Însă cu o  condiție 
– prețurile mici se acordă doar 

celor care se înscriu la „rație pe carduri 
digitale”.

Inițial, guvernul iranian a compensat 
creșterea prețurilor la produsele 
alimentare de bază prin acordarea 
de fonduri la 90% din populație; deși 
numeroși analiști au semnalat că acest 
lucru va mări inflația (care se ridică deja 
la 40+%).  Etapa următoare va fi stoparea 
acestor plăți, care vor fi înlocuite de 
carduri pentru rație.  Prețurile mici vor fi 
disponibile doar celor cu carduri. Cardul 
îți poate fi blocat dacă nu te comporți 
cum vrea guvernul.

Iran va fi prima țară care va 
implementa un sistem de raționalizare 
a alimentelor pe baza id-uri biometrice, 
cu aportul Chinei care a contribuit la 
crearea acestui sistem.  Ce mod mai bun 
de a te impune maselor decât să crești 
prețul alimentelor mult peste puterea 
de cumpărare și să aduci oamenii 
într-o așa stare încât ei singuri să-și 
dorească pașapoarte alimentare? Un 
tipar posibil pentru întreaga omenire?  
Henry Kissinger a spus odată că cine 
„controlează mâncarea, controlează 
oamenii”.
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Lumea se unește

Acest demers ne arată tendința 
alternativă prin care omenirea se 
coalizează. Pentru găsirea unei soluții, 
la nivel înalt au avut loc o serie de 
schimbări a liderilor din lumea finanțelor, 
a guvernului și a tehnologiei.  Ei vor să 
salveze omenirea și să rezolve probleme 
ca: noua criză sanitară (Covid), criza 
climatică și deficitul de alimente, energie 
și bani.

Soluția preferată propusă de 
Agenda 30 a ONU și de „Marea Resetare” 
a Forumului Economic Mondial (WEF) 
este una umanistă bazată pe o formă de 
guvernare mondială socialistă.  

La apogeul crizei Covid din 2020, 
președintele WEF, Klaus Schwab, 
și-a lansat cartea „Covid 19 – marea 
resetare" în care nota: „Această 
pandemie reprezintă o oportunitate rară, 
dar îngustă de a reflecta, reimagina și 
reseta lumea noastră.... Lumea ar trebui 
să lucreze pentru o nouă ordine care „se 
va ivi doar printr-o formă de guvernanță 
globală eficientă".  Cei care lucrează 
la acest proiect au testat deja cât de 
departe pot merge, reușind prin teama 
de virus și programul de vaccinare să 
controleze oamenii și să-i includă într-un 
de sistem id care monitorizează situația 
vaccinării.

În ziua deschiderii Summitului 
de la Dubai din martie 2022, Schwab 
a solicitat coalizarea liderilor lumii în 
abordarea problemelor globale, cum 
ar fi schimbările climatice, comerțul și 
perturbările economice. Acest Program 
trebuie să accelereze trecerea la „zero 
emisii de carbon”. Proiectul este susținut 
de ONU și de grupurile ecologiste de 
lobby active în toate țările dezvoltate, 
vocale pentru reducerea drastică a 

utilizării combustibililor fosili.  Aceasta 
va duce la creșterea prețurilor și la 
reducerea disponibilității energiei, 
accentuând criza economică care vine 
peste lume.

Există în curs proiecte de manipulare 
a crizei climatice pentru controlul 
populației. Michael Evans, președintele 
Alibaba Group (o companie masivă 
chineză de hi tech) declara la WEF că 
firma de miliarde de dolari lucrează la 
elaborarea unui detector al amprentei 
de carbon care va monitoriza consumul 
individual de energie al oamenilor din 
întreaga lume.  „Dezvoltăm cu ajutorul 
tehnologiei capacitatea consumatorilor 
de a-și măsura propria amprentă 
de carbon”. Ce înseamnă aceasta? 
Asta înseamnă să urmărească unde 
călătoresc, cum călătoresc, ce mănâncă, 
ce consumă.  Acest proiect încă nu este 
funcțional, dar se leagă de propunerea 
de a stabili „scoruri ESG” (factori de 
mediu, sociali și guvernamentali) care să 
monitorizeze și să înregistreze utilizarea 
energiei de către oameni, cu puterea de 
a opri accesul celor care consumă prea 
mult.

La aceeași conferință, dr. Pippa 
Malmgren afirma că lumea este la un 
pas de o schimbare dramatică, care 
va pune capăt sistemului tradițional de 
bani și contabilitate. Numerarul va fi 
eliminat și înlocuit cu monede digitale 
(CBDC) ale Băncii Centrale, un sistem 
complet digitalizat conectat la tehnologia 
blockchain condusă de băncile centrale 
ale lumii.  Un nou raport al Băncii 
Reglementelor Internaționale estimează 
că până la 90% dintre băncile centrale 
naționale se află cel puțin în etapa 
de planificare a lansării unei monede 
digitale a băncii centrale. În acest 
sistem, oamenii trebuie să dețină un ID 
digital conectat la tehnologia blockchain 
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gestionată de sistemul Băncii Centrale.  
Acest lucru oferă băncii (și, eventual, 
guvernului) capacitatea de a urmări 
tranzacțiile persoanelor, sistem prevăzut 
ca o armă în lupta împotriva criminalității 
și a evaziunii fiscale.  De asemenea, pot 
monitoriza fiecare tranzacție financiară 
pe care o faceți, de la achiziționarea unei 
case la o ceașcă de cafea. 

De asemenea, dacă nu vă 
conformați cerințelor, vor putea să vă 
blocheze fondurile.  În China,  scorul de 
credit este parte a unui într-un sistem 
avansat de supraveghere care poate 
monitoriza unde merg oamenii, cu cine 
se întâlnesc, ce spun pe Internet, pe ce 
își cheltuiesc banii și așa mai departe.  

Acesta conferă statului capacitatea 
de a restricționa activitatea celor 
incomozi, în special a celor care critică 
guvernul.  De asemenea, este folosit în 
suprimarea libertatății religioase, prin 
care au impus restricții asupra misiunii, 
îngrădind predicarea Evangheliei. Pentru 
a participa la acest program, oamenii 
au nevoie de un ID digital conectat la 
un cod QR de pe telefoanele mobile.  
Există fotografii cu oameni din China 
care își scanează codul, înainte de a li 
se permite să intre în magazine sau să 
călătorească cu mijloacele de transport 
în comun.

Recent Mastercard a lansat un 
program cu metode biometrice de 
plată, cum sunt recunoașterea facială 
și scanarea amprentelor digitale. 
Finalizarea comenzii se face prin 
autentificarea plății, cu prezentarea 
feței sau a palmei mâinii în locul plății 
cu cardul sau cu numerar. Programul 
este activ în cinci magazine alimentare 
din Sao Paulo, Brazilia, cu prospect de 
extindere în Asia și Orientul Mijlociu. 
Mastercard declară că vrea să-l lanseze 

la nivel global în cursul acestui an.
Ajay Bhalla, președintele 

departamentului de cibernetică și 
intelligence de la Mastercard, a declarat: 
„Prin acest nou program dorim să facem 
din mersul la cumpărături  o experiență 
deosebită atât pentru clienți, cât și pentru 
comercianți, oferind tot ce este mai bun 
atât pentru securitate, cât și pentru 
comoditate.”  Acesta poate fi un pas către 
o perioadă în care supermarketurile nu 
vor mai accepta plăți în numerar sau cu 
cardul și, în schimb, vor determina clienții 
să-și folosească fața sau amprentele 
digitale pentru plata  articolelor esențiale.

Ceo-ul Pfizer, Albert Bourlatold, 
de la Forumul Economic Mondial de la 
Davos,  lucrează la dezvoltarea unei 
pastile cu cip biologic.  După ce înghiți 
comprimatul, acesta se dizolvă în 
stomac, iar cipul trimite un semnal care 
poate fi citit pe un scaner confirmând 
că ați luat pastila.  El a vorbit despre 
implementarea acestei pilule pentru 
monitorizarea pacienților care își iau 
medicația necesară în „anumite situații”, 
cum ar fi „schizofrenia și cancerele” 
pentru a supraveghea conformarea la 
tratament.  De asemenea, poate deveni  
un mijloc de control al populației generale. 
Dar dacă o organizație supranațională 
de sănătate dă un comunicat prin care  
toți oamenii trebuie să ia o pastilă pentru 
a salva omenirea de pandemii?

În luna mai, la cea de-a 75-a 
Adunare Mondială a Sănătății a ONU 
de la Geneva, Elveția a solicitat un tratat 
internațional privind pandemiile- pe baza 
lecțiilor învățate în timpul pandemiei de 
COVID-19.  Președintele Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a declarat: „Vor 
mai urma și alte pandemii sau urgențe 
sanitare majore. Întrebarea nu este 
dacă, ci când. Împreună, trebuie să 
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fim mai bine pregătiți să anticipăm, să 
prevenim, să detectăm, să evaluăm și să 
răspundem eficient în cazul pandemiilor, 
adică într-un mod foarte coordonat. 
Pentru aceasta, considerăm că națiunile 
trebuie să colaboreze în direcția unui nou 
tratat internațional de pregătire și reacție 
la pandemie...  Nu avem reguli de joc. 
Pentru a gestiona problemele comune, 
pandemiile, este nevoie de legi și reguli 
care să fie impuse țărilor.”

Proiectul implică elaborarea și 
negocierea acestui tratat care urmează 
să fie discutat la următoarea reuniune 
a OMS din august, apoi transmis celei 
de-a 76-a Adunări Mondiale a Sănătății 
în 2023, în vederea adoptării acestuia 
până în 2024. Criticii spun că acesta 
este un pas către „guvernul global”. 
În cazul unei viitoare crize sanitare 
asemănătoare pandemiei Covid,  OMS 
ar prelua controlul asupra guvernelor 
naționale. 

OMS ar putea impune vaccinuri 
obligatorii, id-uri digitale globale de 
sănătate, lockdown-uri, izolare, regimuri 
de testare, reguli de condiționare la 
locul de muncă sau orice altă politică, 
fără să țină seama de vocile naționale 
divergente.  Acest tratat ar injecta o nouă 
structură supranațională de guvernare 
globală asupra lumii în vremuri în care 
ni se repetă că o altă urgență sanitară 
declarată la nivel mondial  sau pandemie 

este inevitabilă.  Tratatul 
planificat conține, de asemenea, 
o clauză de abordare a 
„dezinformării” împotriva 
tuturor vocilor care critică sau 
chestionează  decretele emise 
de OMS.  Astfel, o organizație 
globală nealeasă preia controlul 
tuturor declarațiilor oficiale și 
deciziilor medicale.

Acest proiect este extrem 
de periculos, explicat pe înțeles 
de Christina Anderson, membră a 
Parlamentului European: „OMS urmează 
să primească putere guvernamentală 
de facto asupra statelor membre în caz 
de pandemie”.  Ea a întrebat Comisia 
UE: „În ce măsură va fi respectată 
voința națională și  dorința cetățenilor ”. 
Răspunsul pe care l-a primit a fost clar și 
scurt: DELOC!

Tehnologia AI

Din toate aceste măsuri, cel mai 
mare pericol îl constituie implementarea 
tehnologiei inteligenței artificiale. Există 
argumente bine fondate legate de  
injecțiile cu ARNm din vaccinul Anti-
Covid și  efectul asupra modificării 
sistemului nostru imunitar natural. 
La aceasta se adaugă tehnologia 
cunoscută sub numele de CRISPR.  Iată 
definiția New Scientist a CRISPR (https://
www.newscientist.com): „CRISPR este o 
tehnologie care poate fi utilizată pentru 
a edita gene și, ca atare, probabil va 
schimba umanitatea. Esența CRISPR 
este simplă: este o modalitate de a găsi 
un mic fragment de ADN în interiorul 
unei celule. După aceea, următorul 
pas în editarea genelor CRISPR este, 
de obicei, modificarea acelei bucăți de 
ADN.”  ADN-ul este piatra de temelie a 
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vieții.  A-l modifica înseamnă a schimba 
cine suntem.

La 20 noiembrie 2017,  site-ul 
Forbes posta articolul Transumanismul 
și viitorul umanității: 7 moduri în care 
lumea se va schimba până în 2030. 
Citatul care urmează apare sub titlul 
„Trupurile noastre vor fi augmentate”:

„Următorii ani vor inaugura o serie 
de posibilități de augmentare a trupului 
care vor face oamenii mai inteligenți, 
mai puternici și mai capabili decât 
suntem astăzi. Wearables va fi o formă 
de augmentare a corpului, cu mult mai 
performantă ca trackerele de fitness de 
astăzi... Vom vedea și  popularizarea 
implanturilor, de la microcipuri cerebrale 
și dantelă neuronală până la proteze 
controlate mental și cipuri RFID 
subdermice care permit utilizatorilor 
să deschidă ușile sau parolarea 
computerului prin mișcarea unei mâini”. 
Acesta descrie „o tehnologie puternică de 
editare a genelor CRISPR, care ne poate 
oferi într-o zi capacitatea de eliminare a 
tuturor bolilor ereditare. Aceste inserții 
de augmentare corporală vor da naștere 
unor oameni mai rezistenți, optimizați și 
monitorizați continuu.” 

Rețineți expresia „monitorizat în 
permanență”.  Dacă această tehnologie 
cade în mâini greșite, câțiva indivizi 
puternici vor putea controla masa 
umanității. Acest lucru se leagă de 
ceea ce spune Biblia că se va întâmpla 

în ultimele zile care preced revenirea 
Domnului Isus Hristos.

De notat afirmațiile lui Yuval Harari, 
un guru israelian al tehnologiei de la 
Universitatea Ebraică din Ierusalim, 
vorbitor la evenimente WEF la nivel 
înalt.  El este foarte inteligent și articulat, 
spune că Dumnezeu nu există în univers,  
Biblia este o ficțiune, iar învierea lui Isus  
din morți e un fake news.  El a afirmat 
recent că Dumnezeu este mort, fără să 
fi avut parte de o înmormantare decentă.  
Iată câteva citate din discursurile sale, 
inclusiv unul emis la Fundația de Abilitare 
din Lausanne Elveția.https://www.
youtube.com/watch?v=xhpXU0x5894

„Impactul IA întrece orice 
revoluție istorică. Este o adevărată 
revoluție biologică.  Acum putem opera 
instrumentele de care avem nevoie să 
transformăm și să  depășim biologia.   

Oamenii sunt animale hackable 
(care pot fi modificate cu ajutorul 
tehnologiei). Acesta este rezultatul 
enormelor revoluții științifice și 
tehnologice din Infotech și Biotehnologie, 
care se combină acum într-o  revoluție.  

Cunoștințele de biologie fuzionează 
cu implantarea  de date și astfel vom putea 
să îmbunătățim performanțele ființelor 
umane. Când vom reuși,  altcineva mă 
va înțelege mai bine decât mă înțeleg 
eu însumi și nu numai că îmi va prezice 
reacțiile și alegerile mele, ci poate lua din 
ce în ce mai mult acele decizii în numele 

meu. Înseamnă că autoritatea 
trece de la oameni la algoritmi. 
Acum, pentru prima dată în 
istoria umanității, poate peste 
zece sau douăzeci de ani, unele 
guverne și corporații vor avea 
suficiente cunoștințe de biologie 
și capacitate de calcul și stocare 
de date pentru a modifica 
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sistematic milioane sau miliarde de 
ființe umane. De aceea  trebuie luate 
anumite măsuri, altfel acest  lucru va 
duce la sfârșitul democrației liberale și 
la sfârșitul economiei de piață, bazată 
pe ideea că clientul are întotdeauna 
dreptate. Guvernele democratice actuale 
reprezintă voința poporului, iar marile 
corporații se supun voinței poporului.  
Dar ce s-ar întâmpla dacă un guvern 
și corporațiile nu vor putea doar să 
anticipeze voința și dorința alegătorilor și 
a consumatorilor, ci să le manipuleze și 
să le controleze?  

Oamenii și guvernele nu înțeleg 
semnificația a ceea ce se întâmplă în 
lume.   Din ce în ce mai mult, algoritmii 
vor lua decizii în numele nostru.  Este 
crucial pentru supraviețuirea noastră să 
știm cine proiectează acești algoritmi și 
pe ce bază etică."

„Starea actuală de urgență globală 
a pregătit cadrul în care oamenii sunt 
dispuși să accepte schimbările. Se zice 
să nu lași să treacă pe lângă tine o criză, 
deoarece într-o criză poți face reformele 
pe care oamenii nu le-ar accepta în mod 
normal.  Într-o criză nu ai de ales, așa 
că hai să o facem. Vaccinul ne va ajuta. 
Peste o sută de ani  oamenii se vor uita 
înapoi și vor recunoaște că coronavirusul 
a fost momentul în care controlul a fost 

preluat de un nou regim de supraveghere, 
în special supravegherea sub piele.”
 „Este nevoie de un gen de identitate 
globală și de loialitate globală.  Impactul 
IA (inteligența artificială) este mult 
mai puternic decât o revoluție istorică.  
Este într-adevăr o revoluție biologică.  
Acum avem instrumentele necesare 
pentru a începe să schimbăm sau să 
depășim biologia.  Prin hacking știința 
organismului poate obține puterea de 
a proiecta viața în sine.  În deceniile 
următoare, IA și formele de viață biotice 
ne vor oferi capacitatea lui Dumnezeu 
de a reimagina viața și chiar de a crea 
forme de viață complet noi.  Suntem 
pe cale să intrăm într-o nouă eră a 
vieții anorganice modelate de proiectul 
inteligent – proiectul nostru inteligent.  
Vom moderniza oamenii, vom dezvolta 
puteri mai mari, vom transforma 
oamenii în zei.”  Harari recunoaște 
că acest proces ar permite elitelor să 
„construiască dictaturi digitale”. ... Odată 
cu upgradarea vieții umane, hackerii vor 
deține controlul vieții în sine."

Rețineți aceste expresii: „fiți 
monitorizați în permanență” „construim 
dictaturi digitale”, „vor avea controlul 
vieții în sine”.  Un articol de Jonathan 
Brentner din Prophecy News Watch 
afirmă că acest proiect a fost demarat. 
Configurați un sistem id global care 

permite să operezi o rețea 
financiară digitală.

1. Există deja un proiect în 
curs cu patent WO2020 060606. 
Rețineți numărul 060606! 

2. Includerea tuturor 
prin ID 2020, o inițiativă care 
urmărește să ofere 1,1 miliarde 
de persoane din regiunile 
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sărace ale lumii identificarea juridică 
care le lipsește în prezent; se oferă 
un ID digital, astfel încât globaliștii să-i 
poată include în sistemul lor de control 
la nivel mondial, să-i vaccineze și, astfel, 
să le monitorizeze și să le dicteze în 
permanență comportamentul.

3. Tehnologia „Quantum dot” poate 
fi modalitatea de  conectare la semnul 
fiarei prin care antihristul îi va însemna 
pe cei care îi aparțin, pe mâna dreaptă 
sau frunte. „Quantum Dot” va injecta 
un vaccin și va lăsa în acelaș timp un 
tatuaj pe piele.  Astfel destinatarul va fi 
conectat la o sursă digitală externă prin 
intermediul tehnologiei ID2020 care 
va verifica dacă a fost primit. Inițial, la 
vaccinarea individului,  va lăsa un tatuaj 
care va oferi informații cu privire la 
situația vaccinării.

Jonathan Brentner scrie „Împreună, 
aceste trei inițiative trasează o linie clară 
spre ceea ce va deveni „semnul fiarei” 
până la mijlocul Necazului cel Mare. 
Până atunci, tatuajul electronic de pe  
frunte sau mână va permite tranzacțiile, 
posibilitatea de a vinde și cumpăra, 
precum și  accesul în societate.  Acest 
tatuaj va fi singurul mijloc de participare 
pe piața bunurilor și serviciilor."

„Înainte de zorii acestui secol, ar fi 
fost nevoie de o armată de câteva sute 
de mii pentru a controla  vânzările pe 
întreaga planetă și chiar și atunci, ar fi 
fost extrem de greu. Acum, cu inteligența 
artificială și  numeroasele progrese 
legate de transumanism,  dispunem de 
tehnologia prin care  o singură persoană 
poate să facă acest lucru și acea 
persoană va fi Anticristul. Globaliștii 
vor avea totul bine pus la punct. Cu 
aportul transumanismului și a vitezei  cu 
care avansează tehnologia, el va avea 

Lumea se destramă sau se unește?

totul pregătit când va păși pe scena  
mondială.”

Babel / Babilonul și a Doua 
Venire

Deși pare desprins dintr-un 
scenariu SF, acest proiect este luat 
în serios de persoane inteligente și 
influente. Este expresia răzvrătirii omului 
împotriva lui Dumnezeu sortită eșecului 
și înfrângerii la vremea stabilită de El, 
deși își poate avea momentul peren de 
glorie în vremea anticristului. 

În Geneza 11 oamenii s-au unit toți 
într-un gând să ridice turnul Babel „să ne 
facem un nume” și „să zidim un turn al 
cărui vârf să atingă cerul”. Și Domnul a 
zis: „Iată, ei sunt un singur popor și 
toți au aceeași limbă, și iată de ce s-au 
apucat; acum nimic nu i-ar împiedica 
să facă tot ce și-au pus în gând.

Acest proiect era o sfidare directă 
la adresa lui Dumnezeu, soldată cu 
intervenția Lui, când le-a încurcat limbile 
și i-a risipit în toată lumea. El a văzut 
cum omenirea se ridică împotriva voii 
Lui să creeze o monstruozitate.  Și în 
prezent, Dumnezeu vede proiectele 
IA  cu o umanitate mânată de aceeași 
răzvrătire care a condus la Babel.  Odată 
cu avansul tehnologic, nimic nu i-ar 
împiedica să facă tot ce și-au pus în 
gând.

Augumentarea oamenilor cu noile 
tehnologii menite să transforme ființele 
umane în „zei”  după chipul nostru este 
o problemă reală, pentru că Dumnezeu 
ne-a creat după chipul și asemănarea 
Lui. Evident că omenirea a ajuns să ia 
în serios această idee, încă un motiv în 
plus că se apropie venirea Domnului, 
pentru că El trebuie să intervină să ne 
salveze de noi înșine. 
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O „dictatură digitală” bazată pe 
tehnologia de „supraveghere sub piele” 
sună ca scenariul profețit în Biblie, 
Apocalipsa capitolul 13, în care citim 
despre guvernul mondial al Fiarei: Și a 
făcut ca toți: mici și mari, bogați și 
săraci, slobozi și robi, să primească 
un semn pe mâna dreaptă sau pe 
frunte și nimeni să nu poată cumpăra 
sau vinde fără să aibă semnul acesta, 
adică numele fiarei, sau numărul 
numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine 
are pricepere, să socotească numărul 
fiarei. Căci este un număr de om. Și 
numărul ei este șase sute șaizeci și 
șase. (Apocalipsa 13:16-18)

Generațiile trecute se întrebau 
cum ar putea fi realizat un asemenea 
sistem. Progresul tehnologic actual a 
creat un semn de identificare imprimat 
pe corpurile umane, prin care se permite 
accesul în societate și tranzacțiile. 

În același timp, știm că un sistem 
bazat pe computere, internet, hi tech 
și inteligență artificială este extrem de 
vulnerabil.  Pe lângă aspectele spirituale 
despre care am vorbit în acest articol, 
sistemul este vulnerabil atacurilor 
hackerilor, teroriștilor cibernetici, virușilor 
informatici, penuriei de energie, erorilor 
umane și dezastrelor naturale care pot 
întrerupe funcționarea mașinilor.

Apocalipsa 18 descrie 
prăbușirea bruscă a sistemului 
mondial babilonian în momentul 
sfârșitului, lovit de o calamitate 
din care nu-și poate reveni: 

După aceea, am văzut 
coborându-se din cer un 
alt înger, care avea o mare 
putere; și pământul s-a 
luminat de slava lui. El a 
strigat cu glas tare și a zis: „A 
căzut, a căzut Babilonul cel 

mare! A ajuns un locaș al dracilor, o 
închisoare a oricărui duh necurat, o 
închisoare a oricărei păsări necurate 
și urâte, pentru că toate neamurile 
au băut din vinul mâniei curviei ei și 
împărații pământului au curvit cu ea și 
negustorii pământului s-au îmbogățit 
prin risipa desfătării ei.” Apoi am auzit 
din cer un alt glas, care zicea: „Ieșiți 
din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu 
fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți 
loviți cu urgiile ei! 

Apoi am auzit din cer un alt 
glas, care zicea: „Ieșiți din mijlocul 
ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași 
la păcatele ei și să nu fiți loviți cu 
urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au 
îngrămădit și au ajuns până în cer 
și Dumnezeu Și-a adus aminte de 
nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum v-a 
răsplătit ea și întoarceți-i de două ori 
cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul 
în care a amestecat ea! Pe cât s-a 
slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în 
risipă, pe atât dați-i chin și tânguire! 
Pentru că zice în inima ei: ‘Șed ca 
împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi 
ști ce este tânguirea!’ Tocmai pentru 
aceea într-o singură zi vor veni urgiile 
ei: moartea, tânguirea și foametea. 
Și va fi arsă de tot în foc, pentru că 
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Vine o zi în care se va sfârși lumea?

 Există un site web numit Quora 
https://www.quora.com unde puteți 
posta întrebări pentru discuții cu privire la 
orice problemă și puteți posta răspunsuri 
la întrebările altor persoane.  Una dintre 
întrebările care au apărut recent a fost „ 
Va fi o zi în care se va sfârși lumea?” 
Am răspuns: „Da, dar peste cel puțin 1007 
ani”.  Cum am ajuns la această cifră?
 Potrivit Bibliei, vor urma aceste 
evenimente:

 1. Perioada de 7 ani cunoscută 
sub numele de Necazul cel Mare, care 
va preceda a Doua Venire a lui Mesia / 
Hristos pe pământ (vezi Matei 24.15-31, 
Apocalipsa 6-19).

 2. Domnia lui Mesia, după a 
doua Sa venire.  Potrivit celor relatate 

în Apocalipsa 20,  va urma  Epoca 
mesianică proorocită de profeții evrei 
de 1000 de ani cu pace și dreptate pe 
pământ. (Isaia 2, 11, Zaharia 14 etc).

 3. Sfârșitul lumii când Dumnezeu va 
crea ceruri noi și un pământ nou în care 
va fi dreptate. (2 Petru 3, Apocalipsa 21)

 Această ordine a evenimentelor se 
bazează pe viziunea pre-milenară a 
Scripturii potrivit căreia  a doua venire a 
lui Hristos nu reprezintă sfârșitul lumii, ci 
sfârșitul veacului. 
 În Matei 24, Isus a răspuns la 
întrebarea ucenicilor: „Care va fi semnul 
venirii Tale și al sfârșitului veacului?” În 
versiunea autorizată a Bibliei, întrebarea 
se referă la „sfârșitul lumii”, dar cuvântul 
folosit în original este cuvântul grecesc 

Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, 
este tare. Și împărații pământului, care 
au curvit și s-au dezmierdat în risipă 
cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, 
o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta 
departe, de frică să nu cadă în chinul 
ei, și vor zice: ‘Vai! vai! Babilonul, 
cetatea cea mare, cetatea cea tare! 
Într-o clipă ți-a venit judecata!’ 

Babilonul reprezintă sistemul 
omenesc de organizare din zilele 
sfârșitului, sistem legat spiritual de 
Turnul Babel din Geneza (nota: Babel 
și Babilonul sunt același cuvânt în textul 
ebraic al Bibliei).  Dumnezeu știe ce 
se ascunde în spatele acestui sistem, 
puterea malefică a diavolului.  De aceea, 

trebuie să „ieșim din Babilon” și să ne 
dedicăm Domnului Isus Hristos, singurul 
în stare să ne mântuiască de judecata 
care vine pe pământ.  La venirea 
Domnului, El va pune capăt complet 
sistemului mondial babilonian și va 
înființa împărăția Sa neprihănită în care 
va fi pace și dreptate.

Pentru a avea un loc în această 
împărăție viitoare, trebuie să ne pocăim 
acum de păcat și să credem Evanghelia: 
V-am învățat înainte de toate, așa 
cum am primit și eu, că Hristos a 
murit pentru păcatele noastre, după 
Scripturi, că a fost îngropat și a înviat 
a treia zi, după Scripturi.

(1 Corinteni 15:3-4)
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 7. Dezvoltarea rapidă a tehnologiei.  
Daniel 12.4, Apocalipsa 13.11-18. 

 8. Vor apare profeți mincinoși 
care vor duce oamenii în rătăcire și 
vor semăna multă confuzie cu privire 
la Dumnezeu și mântuire. Matei 24.5, 
24.23-27, Apocalipsa 17.1-6.

 9. Adevărurile de bază din Biblie 
vor fi atacate și va fi o opoziție împotriva 
celor care propovăduiesc Evanghelia.  
Matei 24.10-11, 2 Timotei 4.2-5, 2 Petru 
2, 1 Ioan 2.18-23.

 10. Mesajul Evangheliei va ajunge 
la toate națiunile, în pofida opoziției și 
persecuției.  Matei 24.9-14, Matei 28.18-
20.

Toate acestea se întâmplă acum, 
indică apropierea venirii  Domnului 
Isus Hristos și arată că rasa umană se 
îndreaptă spre perioada Necazului cel 
mare (Matei 24.15-31) despre care am 
scris în articolul anterior. Atunci va fi 
un necaz așa de mare, cum nu a mai 
fost vreodată.  Profeții evrei descriu 
această perioadă în pasaje precum 
Isaia 24, Ieremia 30, Daniel 12.  Isus 
spune că, viața pe pământ s-ar sfârși 
dacă Dumnezeu nu ar scurta acest timp 
„nimeni nu ar scăpa”.

 Perioada de șapte ani se bazează 
pe interpretarea profeției „șaptezeci de 
săptămâni de ani” din Daniel 9.20-27.  
Aceasta se încheie cu o perioadă de 
șapte ani care încheie intervalul.  De 
data aceasta va începe cu un fel de 
acord de pace între antihrist  și Israel. La 
mijlocul acestei perioade va fi așezată 
urâciunea pustiirii în locul sfânt la care 
se referă Isus în Matei 24, care va duce 
la judecata finală a celui responsabil 

„aion”care se traduce mai degrabă prin 
„vârstă,veac” decât „lume”.
După revenirea lui Mesia va exista o 
„nouă eră” care va dura 1000 de ani, 
timp în care El va domni peste pământ 
și va readuce pământul în starea inițială 
de la început. Dacă adunăm la cei 
șapte ani de Necaz și cei 1000 de ani ai 
domniei Milenare a lui Mesia, ajungem 
la cifra mea de cel puțin 1007 ani înainte 
de sfârșitul lumii.  S-ar putea să fie mai 
mare, deoarece încă nu suntem  în 
perioada Necazului și nu știm când va 
începe.
Iată câteva dintre semnele pe care Biblia le 
proorocește pentru sfârșitul acestui veac:

 1.Războaiele, foametea, plăgile și 
cutremurele  vor duce la o perioadă de mare 
strâmtorare pe pământ. Luca 21.10-11. 

 2.Pământul va fi  stăpânit de 
violență „ca în zilele lui Noe” și 
oamenii vor fi înspăimântați de ceea 
ce se se întâmplă. Luca 17.26-
27, Luca 21.25-6, Genesa 6.11. 

 3.Imoralitatea sexuală va predomina 
„ca în zilele lui Lot” (Sodoma și 
Gomora). Luca 17.28-8, Matei 24.12, 
Romani 1.24-27, 2 Timotei 3.1-9. 

 4. Pământul va fi poluat și vor 
fi probleme cu mediul.   Isaia 24, 
Apocalipsa 8.6-11. 

 5. Va avea loc o reconstrucție a 
lui Israel ca țară.   Un conflict asupra 
Ierusalimului  va implica toate națiunile 
lumii.  Ezechiel 36-9, Zaharia 12-14, 
Luca 21.20-24, Apocalipsa 16.16. 

 6. Un proces de globalizare  va reuni 
națiunile din care se va forma un guvern 
mondial antihrist.  Apocalipsa 13.
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(Apocalipsa 18).
Numeroși oameni se vor împotrivi 

și se vor întoarce la Hristos în timpul 
necazului (Apocalipsa 7).  Aceștia vor fi 
persecutați de Fiară. (Apocalipsa 13.9-
10), mulți dintre ei vor fi uciși, deși vor 
exista supraviețuitori fideli lui Isus care 
vor refuza semnul.  Această perioadă 
îngrozitoare din istoria omenirii se 
încheie cu războiul Armaghedonului 
și cu a doua venire a lui Hristos pe 
pământ (Apocalipsa 16.12-16, 19.11-
21), când El va nimici domnia fiarei și 
împărăția acestei lumi va fi împărăția 
Dumnezeului nostru și a lui Mesia al 
Său și El va domni în vecii vecilor 
(Apocalipsa 11.15).

Când Isus se va întoarce, de data 
aceasta va veni ca Domn al domnilor 
și rege al regilor, cu toată puterea lui 
Dumnezeu la dispoziția Sa.  El va fi 
însoțit de toți credincioșii adevărați, cei 
care au murit în epoca bisericii și au fost 
înviați, împreună cu cei aflați în viață la 
Răpirea bisericii. Domnul va arunca în 
iad fiara și profetul mincinos((Iuda 14-
15, Apocalipsa 19.14, Zaharia 14.5, 1 
Tesaloniceni 4.15-18).  El îi va învia pe 
toți credincioșii din Vechiul Testament 
(Daniel 12.1-3, 13) și pe toți credincioșii 
care au fost uciși în timpul necazului cel 
mare (Apocalipsa 20.4).

Cei care supraviețuiesc fizic 
necazului vor fi adunați la judecata „oilor 
și caprelor”, când caprele (necredincioșii) 
vor fi alungate de pe pământ, iar oile 
(credincioșii) vor intra în Împărăția 
Mesianică și vor repopula pământul 
(Matei 25.31-46).  Domnul Isus va prelua 
conducerea împărăției mesianice din 
Ierusalim și va fi o perioadă de pace și 
prosperitate universală.  (Isaia 2.1-4, 
Zaharia 14, Apocalipsa 11.15, Apocalipsa 
20). În acest timp diavolul va fi legat într-
un loc numit abis de unde nu va mai putea  

(antihristul).
Această vreme de strâmtorare este 

descrisă detaliat în Cartea Apocalipsa, 
capitolele 6-19.  Potrivit capitolului 6, 
cu celebrii patru călăreți ai  apocalipsei, 
perioada necazului de șapte ani va 
începe cu unul cunoscut sub numele de 
fiară sau antihrist, călărind „cucerind și 
cucerind”.  Ascensiunea sa la putere va 
fi urmată de război, foamete și moarte 
în masă. La mijlocul perioadei de șapte 
ani a Necazului, chipul fiarei va fi așezat 
în locul sfânt (urâciunea pustiirii) și el va 
aduce sistemul cu Semnul Fiarei (666).

Apocalipsa 13.5 relatează că 
acest lucru va continua timp de 42 de 
luni, adică 3 1/2 ani, ultima jumătate a 
perioadei de șapte ani.  Daniel 9.27 
spune că urâciunea va fi așezată la 
mijlocul săptămânii (la jumătatea celor 
7 ani), iar Daniel 7,25 vorbește despre 
„timp, timp și jumătate de timp” (timp 
= 1 an, ori = 2 ani, jumătate de timp = 
jumătate de an, total = 3 1/2 ani).  Deci, 
ajungem la concluzia că Necazul este 
o perioadă de 7 ani, împărțită în două 
jumătăți de 3 1/2 ani.  În acest timp 
,omenirea se va afunda în decadență 
și depravare, pedepsită de  judecata lui 
Dumnezeu.

Punctul culminant va fi sistemul 
cu Semnul Fiarei care va controla 
oamenii, prin care vor putea să vândă 
și să cumpere numai dacă vor avea 
acest  semn pe mâna dreaptă sau pe 
frunte.  Acest sistem se va implementa 
cu sprijinul noilor tehnologii, descrise în 
articolul anterior.  Pentru a primi semnul, 
trebuie să te închini chipului Fiarei. Dacă 
refuzi, vei fi scos din societate iar  dacă 
accepți semnul, ești sortit iadului pentru 
totdeauna.  Apocalipsa 13.14-18, 14.9-
11. Judecata lui Dumnezeu va lovi  acest 
sistem ticălos, care în cele din urmă 
se va prăbuși la „căderea Babilonului” 

Vine o zi în care se va sfârși lumea?
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Oricine n-a fost găsit scris în cartea 
vieții a fost aruncat în iazul de foc. 
(Apocalipsa 20:15)

Aceasta se va întâmpla la sfârșitul 
lumii.

Deci, ce zici de 1007 de ani?
Cifra mea de 1007 ani ar fi valabilă 

doar dacă perioada necazului ar începe 
în acest an, ceea ce este puțin probabil.  
Am spus „cel puțin” 1007 ani, dar posibil 
ca cifra să fie mai mare.

În scenariul zilelor din urmă trebuie 
să aibă loc un alt eveniment. Nu știm 
ziua sau ora la care se va întâmpla.  Ar 
putea fi mâine sau ar putea fi peste ani 
de zile. Acest eveniment este cunoscut 
sub numele de răpirea bisericii. 

 Răpirea bisericii este descrisă în 
1 Tesaloniceni 4.16-18.

Căci Însuși Domnul, cu un 
strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu 
trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî 
din cer și întâi vor învia cei morți în 
Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi 
rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei 
în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul 
în văzduh; și astfel vom fi totdeauna 
cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe 
alții cu aceste cuvinte.

La acest eveniment va avea loc 
reuniunea tuturor celor care au murit  
credincioși Domnului Isus Hristos și a 
celor care vor fi în viață în momentul 
răpirii.  Ei vor fi ridicați în mod supranatural 
în văzduh la Domnul (în afara acestui 
tărâm, într-un spațiu ceresc).  În acel 
moment, trupurile noastre muritoare vor fi 
transformate în trupuri nemuritoare, care 
nu vor mai fi supuse bolii, îmbătrânirii 
și morții (1 Corinteni 15.50-58) și vom fi 
pentru totdeauna cu Domnul.  Așadar, 
unde va fi El, vom fi și noi.  Dacă El va 
fi în cer și noi vom fi cu El în cer.  Când 
El va  reveni pe pământ, și noi vom fi cu 
El pe pământ. Merită din plin să fim cu 

înșela  oamenii care trăiesc pe pământ 
(Apocalipsa 20.1-3).  Dezlegat o vreme 
la sfârșitul acestei perioade, va aduna pe 
cei răzvrătiți împotriva Domnului pentru 
lupta finală (Apocalipsa 20.7-10).  Biblia 
indică faptul că vor exista copii născuți 
din supraviețuitori ai necazului, iar unii 
vor păcătui împotriva Domnului în ciuda 
faptului că vor trăi în cea mai bună dintre 
toate lumile posibile (Isaia 65.20, Zaharia 
14.17-19, Apocalipsa 20.8).

În acest moment, Dumnezeu va 
aduce sfârșitul lumii și va face ceruri noi 
și un pământ nou unde cei răscumpărați 
vor trăi pentru totdeauna:

Ziua Domnului însă va veni ca un 
hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece 
cu trosnet, trupurile cerești se vor 
topi de mare căldură și pământul, cu 
tot ce este pe el, va arde.... Dar noi, 
după făgăduința Lui, așteptăm ceruri 
noi și un pământ nou, în care va locui 
neprihănirea. (2 Petru 3:10-13)

 Apoi am văzut un cer nou și un 
pământ nou; pentru că cerul dintâi și 
pământul dintâi pieriseră, și marea nu 
mai era. Și eu am văzut coborându-
se din cer, de la Dumnezeu, cetatea 
sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o 
mireasă împodobită pentru bărbatul 
ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea 
din scaunul de domnie și zicea: „Iată 
cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El 
va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui 
și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va 
fi Dumnezeul lor. El va șterge orice 
lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va 
mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici 
țipăt, nici durere, pentru că lucrurile 
dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:1-4)

 
Cei care nu sunt răscumpărați, ale 

căror nume nu apar în Cartea Vieții vor 
fi judecați la judecata Marelui Tron Alb. 
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Vine o zi în care se va sfârși lumea?

Domnul,  pentru că oriunde va fi El va 
străluci slava lui. Oriunde nu va fi El, va 
fi îngrozitor. 

Potrivit celor relatate în Matei 
24.36-44, acest eveniment va avea loc 
la o dată necunoscută și trebuie să fim 
pregătiți să se întâmple în orice moment.

Despre ziua aceea și despre 
ceasul acela, nu știe nimeni: nici 
îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai 
Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele 
lui Noe, aidoma se va întâmpla și la 
venirea Fiului omului. În adevăr, cum 
era în zilele dinainte de potop, când 
mâncau și beau, se însurau și se 
măritau până în ziua când a intrat Noe 
în corabie și n-au știut nimic, până 
când a venit potopul și i-a luat pe toți, 
tot așa va fi și la venirea Fiului omului. 
Atunci , din doi bărbați care vor fi 
la câmp, unul va fi luat și altul va fi 
lăsat. Din două femei care vor măcina 
la moară, una va fi luată și alta va fi 
lăsată. Vegheați dar , pentru că nu știți 
în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți 

că, dacă ar ști stăpânul casei 
la ce strajă din noapte va veni 
hoțul, ar veghea și n-ar lăsa 
să-i spargă casa. De aceea , și 
voi fiți gata; căci Fiul omului 
va veni în ceasul în care nu vă 
gândiți. 

Creștinii care aprofundează 
profețiile pentru vremea 
sfârșitului au viziuni diferite 
despre momentul în care va 
avea loc Răpirea bisericii, adică 
înainte, la sfârșitul sau la mijlocul 
necazului de șapte ani. Am 
întocmit un studiu numit „Cursul 
Omega" disponibil la cerere, 
care analizează argumentele 
celor trei. Concluzia la care 
am ajuns este că răpirea pre-

tribulaționistă este probabil cea corectă, 
deși recunosc că există argumente 
întemeiate pentru opiniile alternative și  
acesta nu ar trebui să devină motiv de 
disensiune între creștini.

Este profețit că Isus va veni pe 
neașteptate, ca un „hoț în noapte". 

Isus a zis: «De aceea, să fii gata, 
căci Fiul Omului va veni la un ceas 
la care nu te aștepți».   Conceptul 
iminenței venirii se potrivește cel mai 
bine cu perspectiva răpirii înainte de 
necazul cel mare.

Acest punct de vedere consideră 
că Răpirea poate avea loc în orice clipă 
și  trebuie să fim pregătiți pentru acest 
eveniment. Dacă ar avea loc la mijlocul 
sau la sfârșitul necazului, Răpirea nu 
ar putea fi separată de împlinirea unor 
evenimente asociate Necazului și  nu ar 
mai fi iminentă. Cum nu a avut loc încă, 
să fim deschiși oricărei posibilități.

Dacă perspectiva pre-tribulaționistă 
este corectă și Răpirea s-ar putea 
întâmpla în orice moment, trebuie să fim 
pregătiți pentru acest eveniment. Dacă 
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2000 ani – Israel și Mesia

În calendarul acestor evenimente 
există un factor interesant pe care îl vom 
analiza în acest articol.  Talmudul, textul 
central al iudaismului rabinic și principala 
sursă  a legii iudaice, în b.AvodahZarah 
9a face această afirmație.  „Omenirea 
trebuie să existe vreme de șase mii 
de ani; primele două mii de ani vor fi 
nule; următoarele două mii de ani sunt 
perioada Torei, iar următorii două mii de 
ani sunt perioada lui Mesia. Din pricina  
păcatelor noastre, unele dintre acestea 
au trecut deja și Mesia nu a venit încă». 

Un articol de pe site-ul israel365.
com explică: „Talmudul (Tractate 
AvodahZarah 9a) afirmă că lumea va 
dura 6.000 de ani. Aceasta este împărțită 

în trei perioade: timp de 2.000 de 
ani, lumea a stat fără nimic,apoi 
2.000 de ani lumea a existat „în 
Tora”, iar ultimii 2.000 de ani vor 
constitui epoca în care Mesia 
va veni, potrivit cu acțiunile 
omenirii. La sfârșitul celor 6.000 
de ani, Mesia va trebui  să 
vină, chiar dacă omenirea nu 
va fi pregătită».Se spune că 
cei 2000 de ani de pustiu este 
perioada de la Adam la Avraam, 
că cei 2000 de ani ai Torei este 

intervalul de la Avraam încoace (sau 
Moise).  Acest lucru duce apoi la 2000 
de ani ai erei mesianice.  Potrivit acestei 
socoteli, acum ar trebui să fim în vremea 
lui Mesia.  Comentatorul evreu medieval 
Rashi, explică astfel: „După 2000 de ani 
de Tora, Dumnezeu a hotărît venirea lui 
Mesia ca generația stricată să dispară 
și să se încheie subjugarea lui Israel”.     
După Rashi, Mesia nu a venit din pricina 
păcatelor lui Israel. 

Rashi consideră că Mesia nu a 
venit din cauza păcatelor noastre, iar 
Noul Testament ne spune că tocmai 
de aceea a venit Mesia.  El a venit să 
ne mântuiască de păcatele noastre, 
împlinind profeția din Isaia despre  
Mesia, omul durerii obișnuit cu suferința:

răpirea va fi la mijlocul sau la sfârșitul 
necazului, trebuie să fim pregătiți pentru 
mari încercări, persecuție și să ne dăm 
viața pentru credința noastră. 

Oricum ar fi,  să luăm aminte la 
cuvintele lui Isus: Când vor începe 
să se întâmple aceste lucruri, să vă 

uitați în sus și să vă ridicați capetele, 
pentru că izbăvirea voastră se 
apropie.” (Luca 21:28) Mai trebuie să 
„răscumpărăm vremea” folosind timpul 
rămas în slujba Domnului și pentru a-L 
face cunoscut lumii în necazurile ei.
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a evreilor în țările lumii.  Acest lucru se 
va termina  când copiii lui Israel se vor 
întoarce la Domnul și regele lor David  
(David aici este Mesia fiul lui David / 
Mashiach ben David, denumirea ebraică 
pentru regele domnitor Mesia ).

Când începe și când se termină  
această perioadă?  Răspunsul include  
conceptul dispensațiilor (epoci) 
consemnate în Biblie.  Aceste epoci 
sunt intervale de timp în care Dumnezeu 
prezintă adevărul Său lumii în moduri 
diferite.

În intervalul de timp de la Moise 
la Mesia, Dumnezeu a mediat adevărul 
Său prin Israel și Legea dată lui Moise.  
După venirea Domnului Isus ca Mesia, 
El își mediază acum adevărul prin noul 
legământ.  Acesta este mesajul bisericii 
conduse de Duhul Sfânt, alcătuită din 
evreii și neamurile care cred că Isus 
este Mesia.  Ieremia 31.31-34 profețește  
Noul Legământ pe care Dumnezeu îl va 
face „cu casa lui Israel și casa lui Iuda” 
prin care vor ajunge să-L cunoască pe 
Domnul, să primească iertarea păcatelor 
cu Legea lui Dumnezeu scrisă în inimile 
lor.

Cartea Faptele Apostolilor descrie 
pogorârea Duhului Sfânt peste ucenicii 
evrei ai lui Isus.  Acest eveniment s-a 
întâmplat la sărbătoarea evreiască a 
Șavuothului, Ziua Cincizecimii, care, 
potrivit iudaismului rabinic, celebra 
primirea Legii lui Moise la Sinai.  
Rusaliile / Șavuoth au avut loc în primele 
zile după moartea și învierea lui Mesia 
și la zece zile după ce El s-a ridicat la 
cer părăsind acest pământ, așa cum 
este consemnat în Faptele Apostolilor 
1-2.  Înainte de înălțarea Sa, Isus a 
trimis ucenicii în Ierusalim unde urmau 
să primească Duhul Sfânt după care i-a 
delegat să meargă în toată lumea să 
predice Evanghelia. În ziua Cincizecimii, 

Noi rătăceam cu toții ca niște oi, 
fiecare își vedea de drumul lui, dar 
Domnul a făcut să cadă asupra Lui 
nelegiuirea noastră, a tuturor. El a fost 
luat prin apăsare și judecată, dar cine 
din cei de pe vremea Lui a crezut că 
El fusese șters de pe pământul celor 
vii și lovit de moarte pentru păcatele 
poporului meu?  (Isaia 53:6,8)

Iudeii și neamurile mesianice cred 
că aceast verset s-a împlinit în persoana 
lui Yeshua ha Mashiach, Isus Hristos. 
Prin urmare,  acum ne aflăm în epoca 
următoare primei apariții a lui Mesia, care 
a avut loc în urmă cu aproximativ 2000 
de ani.  Deși Talmudul nu este o scriptură 
inspirată,  există un pasaj în profeții evrei 
care indică, de asemenea, o perioadă 
de 2000 de ani referitoare la aparițiile lui 
Mesia.    Profetul Osea vorbește despre 
un moment în care Israel va fi lăsat o 
vreme deoparte, pentru ca mai apoi, în 
final Israel  să se întoarcă la Domnul:

Căci copiii lui Israel vor rămâne 
multă vreme fără împărat, fără 
căpetenie, fără jertfă, fără chip de 
idol, fără efod și fără terafimi. După 
aceea, copiii lui Israel se vor întoarce 
și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor 
și pe împăratul lor David și vor tresări 
la vederea Domnului și a bunătății Lui 
în vremurile de pe urmă. (Osea 3:4-5)

Rabinul David Kimchi (1160-1235) 
a comentat Osea 3: „Acestea sunt zilele 
actualei robii  în care ne aflăm sub puterea 
neamurilor, a împăraților și prinților lor, 
fără jertfă adusă lui Dumnezeu, fără 
efod și fără terafimi – fără un efod către 
Dumnezeu prin care să putem prezice 
viitorul ca și cu Urim și Tumim și fără 
terafimi.  Este starea copiilor lui Israel 
în această robie prezentă.” Intervalul 
de timp de pustiu trebuia să dureze 
„multe zile” (yamimrabbim ebraic) și 
este  perioada îndelungată de dispersie 

2000 ani – Israel și Mesia
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Domnul se adresează lui Israel:
Voi fi ca un leu pentru Efraim și 

ca un pui de leu pentru casa lui Iuda; 
Eu, da, Eu voi sfâșia și apoi voi pleca, 
voi lua și nimeni nu-Mi va răpi prada. 
Voi pleca, Mă voi întoarce în locuința 
Mea până când vor mărturisi că sunt 
vinovați și vor căuta Fața Mea. Când 
vor fi în necaz, vor alerga la Mine. 
(Osea 5:14-15)

Yeshua Mesia a venit pe pământ 
mai întâi în Israel la  poporul evreu.  El nu 
a fost acceptat ca Mesia  și a fost răstignit 
după  judecata nedreaptă a Sinedriului 
și guvernatorului roman Pilat. După 
învierea din morți s-a arătat ucenicilor 
Săi evrei timp de 40 de zile,  iar înainte 
de înălțare a instruit  ucenicii  să ducă 
mesajul Său în toată lumea.  În acest 
pasaj,  spune că El va rămâne acolo (în 
cer) „până când își vor recunoaște vina” 
(se vor pocăi că l-au respins și îl vor 
recunoaște pe Isus ca Mesia).  Această 
ofensă a dus la anii lungi de dispersie, 
după cuvântului Domnului  din Osea: Eu, 
da, Eu voi sfâșia și apoi voi pleca, voi 
lua și nimeni nu-Mi va răpi prada. 

În Luca 21,  Isus proorocește 
dărâmarea Ierusalimului după revolta 
evreilor împotriva romanilor din anul 70,  
urmată de risipirea  poporului evreu în 
națiunile lumii.

Când veți vedea Ierusalimul 
înconjurat de oști, să  știți că atunci 
pustiirea lui este aproape. Atunci, cei 
din Iudeea să fugă la munți, cei din 
mijlocul Ierusalimului să iasă din el și 
cei de prin ogoare să nu intre în el. Căci 
zilele acelea vor fi zile de răzbunare, 
ca să se împlinească tot ce este scris. 
Vai de femeile care vor fi însărcinate 
și de cele ce vor da țâță în acele zile! 
Pentru că va fi o strâmtorare mare 
în țară și mânie, împotriva norodului 

Petru i-a condus pe ucenicii iudei ai lui 
Isus în predicarea Evangheliei.  Mesajul 
său a fost acesta: Isus a murit pentru 
păcatele noastre și a înviat din morți iar 
prin pocăință și credința în Isus  primim 
iertarea păcatelor și viața veșnică. Petru 
a predicat unei mulțimi de evrei și 3000 
dintre ei au fost mântuiți prin credința 
în Isus.  Apoi mesajul s-a răspândit de 
acolo mai întâi  evreilor care trăiau în 
Ierusalim, în Iudeea și împrejurimi și apoi 
neevreilor, până la marginile pământului. 

Rețineți - asta nu înseamnă că  
Dumnezeu a înlocuit pe Israel cu biserica, 
ci că El a înlocuit Tora cu Noul Legământ 
ca bază a relației Lui cu umanitatea. 

Biserica primară s-a clădit pe 
temelia legii, a profeților și a noului 
legământ mediat prin Mesia.  Ucenicii 
evrei ai lui Isus au scris aceste fapte în 
Noul Testament și au fost primii care au 
răspândit mesajul Său în lume. Cartea 
Faptele Apostolilor consemnează că 
în zilele Bisericii primare mii de iudei, 
inclusiv mulți farisei, au ajuns să creadă 
în Isus.  Cu toate acestea, liderii religioși 
au continuat să respingă  mesajului 
Evangheliei și au încercat să-i împiedice 
pe apostoli să-l predice.  Acest lucru a 
atras judecata  lui Dumnezeu peste 
acea generație: dărâmarea Templului și 
a Ierusalimului în anul 70, după revolta 
evreiască eșuată împotriva romanilor, 
urmată de lungul exod al evreilor printre 
națiunile lumii, profețit în mod special în 
Daniel 9.26 și în Luca 21.21-24.

Proorocii evrei au scris  că în zilele 
din urmă ale acestui veac poporul evreu 
va reveni în patria lui și va reconstrui 
țara lui Israel și cetatea Ierusalim (Isaia 
11, Ieremia 31, Ezechiel 36, Zaharia 
12).  Profeția lui Osea indică faptul că 
va exista, de asemenea, o întoarcere 
a poporului evreu la Domnul în zilele 
din urmă.  În Osea 5.14-15 citim cum 
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acestuia. Vor cădea sub ascuțișul 
sabiei, vor fi luați robi printre toate 
neamurile, și Ierusalimul va fi călcat 
în picioare de neamuri, până se vor 
împlini vremurile neamurilor. 
(Luca 21:20-24)

Profeția potrivit căreia Ierusalimul 
va fi călcat în picioare sau condus de 
neamuri „până când se va împlini 
vremea neamurilor” anunță  lungul 
exil și supunerea Ierusalimului în fața 
neamurilor până în final, când poporul 
se va întoarce în Israel și va deveni locul 
de unde va domni peste pământ Domnul 
Isus, Mesia. Reconstrucția actuală a 
statului Israel cu centrul la Ierusalim 
este un semn că se apropie venirea lui 
Mesia (Ezechiel 36, Ieremia 31, Zaharia 
12, Luca 21.24).  Procesul de restaurare 
a națiunii Israel început în 1948  a fost 
urmat de  capturarea Orașului Vechi al 
Ierusalimului în 1967 și se va termina 
la  a doua venire a lui Isus.  Atunci se 
va sfârși „vremea neamurilor" (domnia 
neevreilor asupra Ierusalimului), după 
cum a fost profețit în Daniel 2.44-45, 
Daniel 7.13-14 și Zaharia 12-14. Din 
perspectiva mântuirii Israel a fost lăsat 
o perioadă deoparte în împietrire, pentru 
ca mântuirea să ajungă la neamuri 
(vezi Romani 11).  Cu toate acestea, 
poporul evreu a rămas un popor unit, cu 
o identitate proprie  de-a lungul anilor 
de exil, și este pregătit de restaurarea  
finală. Există scripturi care indică faptul 
că, în vremurile din urmă Israel și 
poporul evreu vor fi parte esențială în 
planul lui Dumnezeu (Romani 11.11-
32, Apocalipsa 7, 11.1-13).  Isus a 
profețit Ierusalimului că, la revenirea Sa 
va fi întâmpinat cu salutul evreilor de 
întâmpinare a lui Mesia «Baruch ha ba 
be shem Adonai» «Binecuvântat este 
Cel ce vine în numele Domnului». 
Matei 23.39.

2000 ani – Israel și Mesia

Zaharia 12 arată că la final,  poporul 
evreu va reveni în Ierusalim și statutul 
acestei cetăți va genera un  conflict 
mondial. Dumnezeu le va descoperi 
cine este  Cel care a fost străpuns (a 
murit prin răstignire) ca unicul Fiu al lui 
Dumnezeu și Fiu al Omului – Yeshua / 
Isus Mesia:

Atunci voi turna peste casa lui 
David și peste locuitorii Ierusalimului 
un duh de îndurare și de rugăciune 
și își vor întoarce privirile spre Mine, 
pe care L-au străpuns. Îl vor plânge 
cum plânge cineva pe singurul lui fiu 
și-L vor plânge amarnic, cum plânge 
cineva pe un întâi născut. (Zaharia 
12:10)

În Osea capitolul 6   întoarcerea 
la Domnul este însoțită de promisiunea 
renașterii  averilor lui Israel. Veniți să 
ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a 
sfâșiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a 
lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne 
va da iarăși viața în două zile; a treia zi 
ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să 
cunoaștem, să căutăm să cunoaștem 
pe Domnul! Căci El Se ivește ca zorile 
dimineții și va veni la noi ca o ploaie, 
ca ploaia de primăvară, care udă 
pământul! (Osea 6:1-3)

Domnul va compensa judecata (El 
a sfâșiat, El a lovit) și va aduce o vreme 
de vindecare și restaurare.  În versetul 
doi se spune: „ El ne va da iarăși viața 
în două zile, a treia zi ne va scula și 
vom trăi înaintea Lui”.    O interpretare 
ar fi că „cea de-a treia zi”  este legată de 
învierea din morți a lui Isus a treia zi, dar 
o altă interpretare pe care o prefer este 
legătura dintre cei 2000 de ani (două 
zile) care se apropie de sfârșit odată cu 
reconstrucția lui Israel la începutul celei 
de-a treia zi (ultima perioadă de 1000 de 
ani). În scripturi la Domnul o zi este  ca 
o mie de ani Căci înaintea Ta, o mie de 
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ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, 
și ca o strajă din noapte. (Psalmii 90:4)

Dar, preaiubiților, să nu uitați un 
lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca 
o mie de ani, și o mie de ani sunt ca o 
zi. (2 Petru 3:8)

Așadar, între prima și a doua venire 
a lui Mesia ar fi 2000 de ani?   Unii s-au 
grăbit să creadă că e vorba de anul 
2000, au așteptat fără să se petreacă 
nimic important. Anul 2000 este la 2000 
de ani de la nașterea lui Isus, deși El s-a 
născut între 4BC și 1BC.  Sistemul de 
datare BC / AD a fost creat de un savant 
roman, Dionisos Exiguus, în secolul 
al V-lea, care a făcut o mică eroare de 
calcul  cu privire la data nașterii lui Isus.

Indubitabil că, deși nașterea 
Domnului a fost un eveniment minunat, 
dispensația sau epoca prezentă a 
fost marcată de moartea și învierea 
Domnului, urmată de pogorârea Duhului 
Sfânt în ziua Cincizecimii. Dumnezeu a  
pus în mișcare noua dispensație, prin 
care ne-a împăcat cu Sine prin credința în 
Isus Mesia care a murit pentru păcatele 
noastre, a fost îngropat și a înviat în a 
treia zi.  Acest mesaj al Evangheliei a dat 
naștere adevăratei biserici (eclezia sau 
cei chemați ai lui Dumnezeu) formată din 
evreii și neamurile care cred în Isus.

Data răstignirii și învierii lui Mesia 
este undeva între anii 30 și 33 d.Hr.  
Acesta este cel mai important eveniment 
din istorie, ziua în care Domnul Isus a 
pecetluit Noul Legământ cu sângele 
Său, prin care toți cei care cred, primesc 
iertarea păcatelor, viața veșnică și ajung 

să-L cunoască pe Dumnezeu (Ieremia 
31.31-34).  Dacă adăugați 2000 de ani 
la această dată, ajungeți în 2030 – 2033.

Prin urmare, vreau să spun că 
aceasta este data întoarcerii lui Mesia 
pe pământ și sfârșitul veacului, așa cum 
este descris în articolul anterior?  Nu 
neapărat, pentru că rămân o serie de 
necunoscute, dar merită notat,  mai ales 
din prisma vitezei cu care se împlinesc 
profețiile în jurul nostru. Dacă este așa, 
ne putem aștepta ca în următorii zece 
ani să se întâmple lucruri extrem de 
importante legate de profeția biblică.  
Este interesant și faptul că 2030 este 
termenul limită stabilit de ONU pentru 
îndeplinirea Agendei 30.  Oricare ar fi 
data venirii Sale, Domnul ne-a spus să 
veghem și să așteptăm revenirea Sa,  
„fericita nădejde” a adevăratei biserici 
credincioase:

Căci harul lui Dumnezeu, care 
aduce mântuire pentru toți oamenii, 
a fost arătat și ne învață s-o rupem 
cu păgânătatea și cu poftele lumești 
și să trăim în veacul de acum cu 
cumpătare, dreptate și evlavie, 
așteptând fericita noastră nădejde 
și arătarea slavei marelui nostru 
Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. 
El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca 
să ne răscumpere din orice fărădelege 
și să-Și curățească un norod care să 
fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte 
bune. (Tit 2:11-14)
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Rusia aliată cu China 

pentru o „ordine mondială 
multipolară”

 În întrevederea recentă cu 
omologul său chinez Wang Li, ministrul 
rus de externe Serghei Lavrov a 
reafirmat continuarea și dezvoltarea 
relațiilor cu China, menționând că cele 
două țări vor să avanseze către „o 
ordine mondială multipolară, echitabilă 
și democratică”.  La rândul său, ministrul 
chinez de externe Wang Yi a declarat că 
relațiile ruso-chineze „au rezistat noilor 
teste în plan internațional, au menținut 
direcția corectă și au demonstrat o 
tendință solidă de dezvoltare".

 În declarația comună emisă în 
urma reuniunii, cei doi miniștri au afirmat 
că „ având în vedere dificultatea situației 
internaționale, Rusia și China continuă 
să își consolideze parteneriatul strategic 
și să se afirme într-un glas  în afacerile 
globale".

Terry James de la Rapture Ready 
News scrie: „După cum văd eu,  declarația 
Rusiei și Chinei de revendicare a poziției 

în ordinea mondială multipolară arată 
înspre cele trei mari blocuri de putere, în 
locul potrivit din radarul profetic. Sistemul 
Antihrist, cu toate intrigile deep-state și 
manipulările de tip COVID (adică NATO, 
alianța occidentală); sistemul rusesc 
care va incita o serie de țări să atace 
pe Israel, cum a proorocit  Ezechiel; iar 
China, puterea în ascensiune a regiunilor 
la est de Eufrat care și-a propus să 
domine  ...totul este pregătit».

Interesant e faptul că în cartea 
1984 predicția sumbră a unei omeniri 
controlate de "Big Brother"scrisă de 
George Orwell în 1948, există trei blocuri 
de putere aflate în permanență în război.  
Acestea sunt Oceania, care include 
americile aliate cu Insulele Britanice, 
Eurasia, inclusiv restul continentului 
european și partea asiatică a Rusiei, și 
Eastasia centrată pe China.  Țările de 
la mijloc sunt obiectul unor războaie 
constante pentru controlul acestor 
trei blocuri de putere.   Ei își schimbă 
alianțele între ei și se asigură că există o 
stare constantă de conflict.  Sloganul big 
brother-ului este „Războiul este pace, 
libertatea este sclavie, ignoranța este 

putere”.
Situația actuală nu este 

departe de 1984, deși Europa 
de Vest a făcut parte din alianța 
NATO (Oceania),  înființată 
ca un scut împotriva Uniunii 
Sovietice (Eurasia) și a aliaților 
săi.    În 1989 comunismul a 
căzut în estul Europei și  în 
1991 Uniunea Sovietică s-a 
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desființat.  Drept urmare un vast teritoriu 
din statele baltice până în Bulgaria aflat 
sub  influența rusească (eurasiatice) a 
trecut în sfera de influență a  vestului 
(Oceania).  Războiul din Ucraina poate fi 
privit ca un conflict între Rusia (Eurasia) 
și NATO / UE (Oceania) asupra statutului 
Ucrainei.  Rusia consideră Ucraina ca 
făcând parte din teritoriul său, iar vestul 
/ UE încearcă să o includă în sfera sa 
de influență.  China (Eastasia) se află în 
alianță cu Rusia și în conflict cu alianța 
occidentală (SUA în special), care s-ar 
putea încheia cu un alt conflict pentru 
Taiwan sau asupra peninsulei coreene.

Aceste puteri sunt implicate în 
prezent  în Orientul Mijlociu de unde va 
porni conflictul centrat pe Israel, proorocit 
în Biblie pentru zilele sfârșitului acestui 
veac.  Un nou punct apare pe ordinea 
de zi a evenimentelor mondiale actuale.

Israel, Iran și bomba nucleară

La 11 iunie Israel a lansat al doilea 
atac cu rachete asupra aeroportului din 
Damasc și a depozitelor de armament 
importate din Iran, țintind pistele și 
turnul de control, ceea ce a dus la 
închiderea aeroportului și anularea 
tuturor zborurilor.  Această ultimă 
acțiune israeliană împotriva Iranului 
în Siria a fost dur criticată de guvernul 
rus a lui Vladimir Putin, care și-a mutat 
forțele în Siria și controlează ceea ce 
se întâmplă acolo. Acțiunea ar putea 
avea repercusiuni asupra relațiilor deja 
tensionate dintre Moscova și Ierusalim.

Iran a încălcat acordul încheiat cu 
comunitatea internațională cu privire 
la programul său nuclear închinzând 
camerele de supraveghere a siturilor 
sale nucleare iar această acţiune 
a Iranului  constituie  „o provocare 

serioasă” la adresa eforturilor Agenției 
Internaționale pentru Energie Atomică.

AIEA a avertizat că Iranul se află 
în plin proces de instalare a sute de noi 
centrifuge IR-6 la uzina sa subterană 
Natanz de îmbogățire a uraniului.

Această nouă acțiune facilitează 
„capacitatea de rupere a nucleilor grei”, 
așadar realizarea  unui focos nuclear 
montat pe o rachetă de lungă acțiune 
devine doar o chestiune de timp. 
Experții în energie nucleară afirmă că  
Republica Islamică a îmbogățit deja 
suficient uraniu până la pragul de 60% 
pentru construirea unei bombe atomice 
brute. În Iran îmbogățirea până la pragul 
de 90% a gazului de hexafluorură de 
uraniu durează doar câteva săptămâni, 
ceea ce înseamnă că Iranul este pe 
cale să realizeze o bombă nucleară.

Statul Israel știe că 
aceasta este o amenințare 
directă la adresa existenței sale. 

Premierul israelian Naftali Bennet 
a declarat că guvernul de la Ierusalim 
își rezervă dreptul de a stopa programul 
nuclear al Iranului printr-o acțiune directă. 
Această declarație nu este o simplă 
avertizare, este din ce în ce mai clar că 
aparatul militar israelian se antrenează 
în prezent pentru o confruntare majoră 
cu Iran și bombardarea instalațiilor 
nucleare din Republica Islamică.

Avioanele israeliene F-35  sunt 
pregătite pentru un atac asupra Iranului,  
după ce au reușit realizarea unui sistem 
care elimină necesitatea de realimentare 
a avionului de vânătoare stealth F-35 Adir 
în mijlocul misiunii. F-35 este un avion de 
război care nu poate fi depistat de radar 
și se pare că va fi folosit într-un viitor atac 
aerian masiv IAF împotriva instalațiilor 
nucleare din Iran.  Inginerii IAF au reușit, 
de asemenea, să plaseze o bombă de 
1.000 kg în interiorul celor treizeci și șase 
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de avioane F-35 aflate sub comanda 
Forțelor Aeriene Israeliene.  La începutul 
lunii iunie a avut loc un exercițiu aerian 
masiv al aeronavelor IAF deasupra 
Mediteranei, despre care Ierusalimul a 
declarat că este menit să simuleze un 
război cu Iranul pe mai multe fronturi.

Israel  consolidează și extinde 
coaliția anti-iraniană cu țările arabe, 
care sunt, de asemenea, amenințate de 
agresiunea iraniană. Țările din Golf cu 
care Israel a semnat acorduri de pace 
în 2020 dețin deja sisteme radar și de 
apărare aeriană israeliene.  Se pare că 
FIL și Mossad au, de asemenea, o bază 
în Bahrain, unul dintre noii parteneri 
de pace ai Israelului, facilitând  locații 
de operare în apropierea granițelor 
Iranului. Azerbaidjan, țară predominant 
musulmană, situată la granița de vest a 
Iranului și FIL sunt în relații de cooperare. 
Legăturile  dintre Israel și Arabia Saudită 
sunt tot mai strânse, iar la începutul lunii 
iunie Bennett a efectuat o vizită surpriză 
la Abu Dhabi, pentru continuarea 
măsurilor militare împotriva Iranului.

Iran este la curent cu planul de 
acțiune israelit declarând că este în 
așteptare și că astfel va avea  o scuză 
bună să șteargă Israel de pe hartă.  Din 
perspectivă profetică, Israel nu va fi 
șters de pe hartă, deoarece trebuie să 
existe într-o anumită formă până la a 
doua venire a lui Isus Hristos / Mesia.  
După revenirea lui Mesia, Israel nu va  fi 
șters de pe hartă, ci granițele lui Israel 
vor fi extinse pentru a ajunge la granițele 
promise lui Avraam, iar Ierusalimul 
va deveni centrul iscusitei guvernări 
mondiale a lui Mesia (vezi Isaia 2.1-4).
Un conflict generat de programul nuclear 
iranian ar putea precipita războiul 
dintre Gog și Magog, unde mai multe 
țări se aliază să atace Israelul și sunt 
nimicite supranatural de intervenția lui 

Dumnezeu în favoarea lui Israel. Această 
armată va fi condusă de o putere venită 
din nordul cel mai îndepărtat (Rusia?) 
aliată cu alte națiuni anti-Israel, inclusiv 
Persia / Iran dar își vor găsi sfârșitul 
pe munții lui Israel. Citește  Ezechiel 
38-9.  În acest caz, puterea Rusiei va 
fi zdrobită, posibil și SUA, deoarece 
Ezechiel 39.6 vorbește despre focul care 
a căzut asupra Magogului (Rusia) și a 
zonelor de coastă (un mod de a descrie 
ținuturile îndepărtate ale căror nume 
erau necunoscute în zilele Bibliei).  Am 
scris mai multe despre acest eveniment 
în ediția noastră din aprilie 2022, care 
este disponibilă la cerere.

Viitorul UE

La 10 mai s-a încheiat  conferința 
specială „Viitorul UE”,  prezidată de 
președintele Macron și de președinta 
Comisiei Europene, Ursula von der 
Leyen. În cadrul conferinței, președintele 
francez Macron a anunțat că militează 
pentru nou tip de „comunitate politică 
europeană” care ar permite țărilor 
din afara Uniunii Europene (Marea 
Britanie în special) să adere la „valorile 
fundamentale europene”.  În același 
timp, el și colegii federaliști se îndreaptă 
spre consolidarea UE ca entitate unită 
capabilă să-și proiecteze puterea pe 
scena mondială.

Conferința a emis recomandări 
menite să consolideze puterea UE, în 
special în domeniul politicii externe și al 
securității.  Astfel, UE va deveni o voce 
unică și  un actor cu adevărat global, 
capabil să joace un rol pozitiv în lume 
și să aducă o schimbare în orice criză.  
Recomandările includeau o propunere 
(Recomandarea 23) care ar putea 
deschide calea pentru realizarea unei 
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armate unite a UE, prima etapă fiind o 
„forță militară de reacție rapidă” de 5000 
de militari.

Toate acestea ridică întrebarea 
dacă Uniunea Europeană va apărea 
sau nu ca ultimul imperiu mondial arătat 
în Biblie. Cartea lui Daniel și Cartea 
Apocalipsei indică un Imperiu Roman 
refăcut care va apărea în vremurile din 
urmă (Daniel 2 și 7, Apocalipsa 17).   
Daniel 7 descrie cele patru „fiare” care 
au putere asupra lui Israel în perioadele 
biblice, unde Imperiul Roman este a patra 
fiară.  Aceasta implică faptul că în zilele 
din urmă va apărea cineva din regiunea 
Imperiului Roman, care va fi „cornul mic” 
ultimul conducător care se împotrivește 
Domnului în zilele dinaintea întoarcerii 
Sale.  Apocalipsa 17.10 spune: Sunt și 
șapte împărați: cinci au căzut, unul 
este, celălalt n-a venit încă și, când va 
veni, el va rămâne puțină vreme. 

Cei cinci regi căzuți sunt imperiile 
anterioare, cel care „este” este Imperiul 
Roman care era la putere în momentul 
în care Ioan a scris Apocalipsa.  Cel 
care urmează să vină este puterea 
antihristului care va ieși din Imperiul 
Roman în momentul sfârșitului.

După cel de-al Doilea Război 
Mondial, cercetătorii profeției s-au 
întrebat dacă unificarea lentă și 
constantă a Europei va duce la 
apariția acestei puteri prezente 
în vremea sfârșitului. Tratatul de 
la Roma, semnat în 1957, a fost 
primul pas în crearea Uniunii 
Europene. Această alianță 
s-a confruntat cu numeroase 
provocări. Printre acestea 
se numără disputele legate 
de  moneda unică, normele 
comerciale, planurile de salvare 
a datoriilor, Brexitul și sute de 

probleme.
Situația actuală în ceea ce privește 

Rusia a scos la iveală o nouă problemă 
pentru UE. În pofida tuturor luărilor 
de poziție, a sancțiunilor Rusiei și 
negocierilor pentru includerea Ucrainei 
în UE, realitatea dură este Europa are 
nevoie de combustibilii fosili ai Rusiei. 
Fără petrolul și gazele naturale rusești, 
se sting luminile. Industria se oprește. 
Vine iarna, oamenii îngheață. Aceasta 
înseamnă că, pe scena mondială, UE 
este extrem de vulnerabilă în raport cu 
Rusia.

Prin urmare, Europa caută alte 
alternative.  Vestea cea mai recentă 
este că președinta UE, Ursula von der 
Leyen, a vizitat Israelul în perioada 13-
14 iunie pentru încheierea unui acord 
istoric între UE, Israel și Egipt.   Israel va 
furniza  trilioane de metri cubi de gaze 
naturale în Europa, din câmpul său de 
gaze Leviathan în largul coastei nordului 
Israelului și prin exportul acestuia 
prin intermediul instalațiilor egiptene 
existente.  Din această cauză Rusia s-ar 
putea ridica împotriva statului Israelul 
în războiul lui Gog și Magog (pentru jaf- 
Ezechiel 38.13). Acesta poate fi și motivul 
pentru care UE devine un actor major 
în viitorul acord de pace cu Israel, ca o 
lumină directoare în imperiul mondial 
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final al antihristului (Daniel 9.27).
Potrivit profeției lui Daniel, acest 

ultim imperiu mondial va fi o împărăție 
în parte slabă, în parte puternică.  Este 
împărțită și alcătuită din națiuni slabe 
și puternice care se reunesc, dar nu se 
coalizează, asemenea fierului și lutului 
care nu se amestecă. (Daniel 2.41-
43).  Este legată de  vechiul Imperiu 
Roman, iar conducătorul său va face 
un legământ, un tratat de pace cu Israel 
pentru o perioadă de șapte ani, perioada 
necazului cel mare(Daniel 9.26-27).

Dacă actuala criză din Ucraina 
va duce la o UE cu o politică externă 
unică  și o armată unificată, UE va face 
încă un pas pentru a deveni imperiul 
global descris de Daniel. Dacă Rusia 
va fi eliminată în următorul război dintre 
Gog și Magog, UE ar putea intra în vidul 
creat, cu propunerea sa de pace din 
Orientul Mijlociu (Daniel 9.27), care îl va 
propulsa pe liderul său într-o poziția de 
putere mondială.  

În ceea ce privește UK, se 
vor depune eforturi concertate de 
destabilizare a Brexitului lui Boris 
Johnson și înlocuirea lui cu o alianță  a 
partidelor pro-europene care vor urmări 
reintegrarea Regatul Unit în UE. Aceste 
evenimente care se petrec acum nu 
sunt aleatorii, ci mișcă omenirea înspre 
punctul culminant al istoriei viitoare și 
revenirea lui Mesia Isus.

Este într-adevăr spre 
binele femeilor?

În urma dezbaterilor parlamentare 
din 30 martie, deputații din UK au votat  
cu 215 la 188 voturi „Legea sănătății și 
îngrijirii” ca pastila pentru declanșarea 
avortului să poată fi administrată liber 
acasă, fără asistență medicală.

Andrea Williams, directorul executiv 
al Christian Concern, a declarat: „Votul 
acesta va avea  urmări grave pentru 
femei, care nu vor primi sprijinul medical 
adecvat de care au nevoie și vor fi mai 
lesne constrânse de parteneri și de 
membrii familiei. Votul din Parlament 
de astăzi transmite femeilor aflate în 
situații de criză mesajul că  cel mai 
bun lucru pe care vi-l putem oferi  este 
un avort traumatic și nesigur acasă,  
fără niciun examen clinic sau discuție 
prealabilă. Parlamentarii au fost convinși 
de furnizorii de avorturi să creadă că 
pastilele pentru avorturi sunt sigure și ar 
trebui să fie legalizate.

„Investigațiile FOI arată că 
administrarea acestei pastile a făcut 
ca 1 din 17 femei să ajungă la spital cu 
complicații; iar de la liberalizarea pilulei 
și comandarea prin poștă au existat 
peste 10.000 cazuri. Nu vom înceta să 
ne opunem și să ne împotrivim acestei 
culturi care promovează avortul prin 
politici extreme și amenință viața a mii 
de femei și copii nenăscuți.”

Între timp, unii dintre parlamentarii 
noștri din UK nu mai pot defini ce 
înseamnă o femeie.  Ministrul muncii 
pentru egalitate, Anneliese Dodds, a 
declarat pentru BBC Radio 4's Women's 
Hour „există definiții diferite din punct 
de vedere juridic cu  privire la ceea ce 
este de fapt o femeie” - și a spus că 
înțelesul depinde de „context”.  Se pare 
că cine definește o femeie ca o ființă 
umană adultă de sex feminin riscă să fie 
etichetat ca fiind „transfob.”

Judecătoarea Ketanji Brown 
Jackson, cunoscută susținătoare a 
drepturilor la avort și promovării LGBT 
a fost confirmată la Curtea Supremă a 
SUA.  În timpul audierilor de confirmare 
din Senat i s-a cerut să definească 
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cuvântul „femeie”. Ea a răspuns: „Nu 
pot, nu în acest context. Nu sunt biolog.”

Senatorul Marsha Blackburn a 
replicat: „Faptul că am ajuns să nu putem 
răspunde la o întrebare simplă arată cât 
de periculoasă este  educția progresivă 
actuală. Cu numai o săptămână în urmă, 
o întreagă generație de tinere a urmărit 
cum instituțiile noastre finanțate din taxe 
permit unui bărbat biologic să concureze 
la o competiție de fete și să se declare 
femeie la campionatele de înot NCAA. 
Ce mesaj transmitem fetelor care aspiră 
să concureze și să câștige în sport la 
cele mai înalte niveluri?”

În SUA, profesorii, pediatrii, 
asistenții sociali și desenele animate și 
cărțile pentru copii promovează această 
ideologie transgender. Dacă te opui ca 
părinte, îți poți vedea copiii luați de la 
tine. La completarea formularelor online, 
la rubrica de sex, acum există 10 opțiuni 
diferite. Există locuri de muncă în care 
ești obligat să-ți notezi „pronumele 
preferat”.

Revenind la Marea Britanie,  
personalul medical din spitale este pus 
să întrebe toți pacienții, bărbați sau 
femei, cu vârsta sub 60 de ani, dacă sunt 
gravide „indiferent de modul în care își 
identifică sexul”.  Când s-a mai pomenit 
ca un  un bărbat gravid să fie tratat în 
spital?

Omenirea se află într-o criză fără 
precedent, unde liderii și parlamentarii 
noștri  votează liberalizarea uciderii 
bebelușilor în pântece cu pastile, 
permit bărbaților care se cred femei 
să concureze la  categoria feminină 
și să meargă în adăposturile de femei 
vulnerabile și în secțiile de femei din 
spital și foarte serios întreabă  bărbații 
dacă sunt însărcinați. Guvernanții  
propagă chestionări  inutile și ridicole 

despre pronumele folosite atunci când se 
adresează bărbaților și femeilor și chiar 
nu pot răspunde la o  simplă întrebare cu 
privire la ceea ce înseamnă să fii bărbat 
sau femeie.

Îmi vine în minte vechea zicală a lui 
Euripide, dramaturgul grec care a trăit în 
secolul al V-lea î.Hr.: „Dacă zeii vor să-i 
distrugă, mai întâi îi înnebunesc.”

Aceste  demersuri ascund un efort 
susținut de impunere a unei ideologii 
anti-Dumnezeu în societatea noastră 
cu renunțarea  la ordinea stabilită de 
Dumnezeu în creație, așa cum o găsim 
în Biblie: «Deci Dumnezeu l-a creat 
pe om după chipul Său, după chipul 
lui Dumnezeu l-a creat, bărbat și 
femeie, i-a creat».  (Geneza 1.27).  Vezi 
și Geneza 5.1-2.  Isus a propovăduit 
în Matei 19.4-5: „Oare n-ați citit că 
Ziditorul de la început i-a făcut parte 
bărbătească și parte femeiască și a 
zis: ‘De aceea va lăsa omul pe tatăl 
său și pe mama sa și se va lipi de 
nevastă-sa, și cei doi vor fi un singur 
trup’?

„Cei doi devin un singur trup” 
prin relația sexuală dintre un bărbat și 
o femeie din care apar copiii și astfel se 
asigură supraviețuirea speciei.  Biblia ne 
învață că relația sexuală este permisă 
numai în cadrul căsătoriei unde soțul și 
soția jură să fie credincioși unul altuia 
„până când moartea ne va despărți” 
și  își promit că vor avea grijă  de copiii 
lor (Matei 19.3-10, Efeseni 5.22-6.4).  
Evident că lucrurile pot devia de la acest 
ideal și noi trebuie să ajutăm pe cei care 
suferă în urma  neascultării poruncilor 
lui Dumnezeu privind puritatea sexuală.  
Învățătura Bibliei este valabilă, sexul 
în afara căsătoriei este păcătos în 
ochii lui Dumnezeu și trebuie să ne 
pocăim ca să fim iertați prin credința în 
Domnul Isus. Din punct de vedere biblic, 
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relațiile homosexuale nu pot fi niciodată 
considerate drept căsătorie care este 
valabilă doar ca o relație heterosexuală 
între un bărbat și o femeie.

Diferența dintre bărbați și femei 
este evidentă în organele lor sexuale 
concepute de Dumnezeu în scopul 
procreării speciei. Aceast sistem 
incredibil de complex a fost proiectat de  
Dumnezeu și nu este rezultatul evoluției.  

Dacă un singur lucru nu ar fi 
funcționat la primul om (sau orice altă 
ființă care se reproduce sexual),  specia 
ar fi murit.  Acest sistem complex nu s-ar 
fi putut  dezvolta  prin evoluție. Există o 
serie de deosebiri majore, evidente, care 
nu pot fi schimbate –  femeile au șolduri 
mai mari să poată naște copii, au sâni 
care  produc laptele matern necesar 
alăptării după naștere, iar  bărbații 
au voci mai profunde decât femeile, 
pilozitate facilă și în general, sunt mai 
puternici din punct de vedere fizic decât 
femeile.

Ceea ce vedem că se întâmplă în 
societatea noastră este o nouă formă de 
nebunie în care copiii sunt îndoctrinați 
cu ideea că își pot alege sexul mai 
degrabă  după cum se simt, decât după 
constituția masculină sau feminină a 
corpului lor.  Dacă un băiat simte că este 
o fată prinsă în corpul unui băiat, este 
ajutat să se identifice ca fată și invers.  
Copiilor li se oferă apoi medicamente de 
blocare a pubertății care duc la schimbări 
permanente și ireversibile în corpul 
lor și îi fac infertili, fapte grave pe care 
generațiile anterioare le-ar fi considerat  
acte criminale.

Acum dacă te împotrivești acestei 
nebunii, tu ești făcut să te simți ca un 
delicvent, acuzat de transfobie.   Aceasta 
devine de fapt o formă sinistră de control 
mental printr-un nou tip de dictatură.  
Oamenii sunt forțați să se supună 

activiștilor LGBT dinamici în sistemul 
politic, educațional și mass-media.  Poți 
fi incriminat public dacă afirmi ceea ce 
este clar, că bărbații sunt diferiți de femei 
și acest lucru este determinat la naștere 
și nu depinde de felul în care ne simțim.  
Va trebui să ne închinăm dumnezeilor 
falși ai timpului nostru și să negăm 
ceea ce ne spune bunul simț sau vom fi 
etichetați ca bigoți transfobi răi și ni se va 
interzice dreptul de a ne exprima opiniile 
în public.

În multe privințe, aceasta este o 
pregătire pentru lucrarea de rătăcire  
din vremea anticristului în care oamenii 
vor crede o minciună, după cum a fost 
profețit în în 2 Tesaloniceni 2.9-12. 
Arătarea lui se va face prin puterea 
Satanei, cu tot felul de minuni, de 
semne și puteri mincinoase și cu 
toate amăgirile nelegiuirii pentru cei 
ce sunt pe calea pierzării, pentru că 
n-au primit dragostea adevărului ca 
să fie mântuiți. Din această pricină, 
Dumnezeu le trimite o lucrare de 
rătăcire, ca să creadă o minciună: 
pentru ca toți cei ce n-au crezut 
adevărul, ci au găsit plăcere în 
nelegiuire, să fie osândiți. 

De reținut expresia o lucrare de 
rătăcire ca să creadă o minciună.  

Care este lucrarea de rătăcire la 
care se face referire aici?  Unii zic că va fi 
încredințarea că anticristul e Dumnezeu 
și  de aceea se vor închina lui.  Orice ar 
fi, te va face să crezi că e adevărat ceea 
ce va fi o minciună.  Un mecanism de 
control al tuturor regimurilor totalitare, 
naziste, comuniste sau religioase care 
impun obediență, este de a convinge 
oamenii să creadă ceva neadevărat.  
Oamenii sunt convinși să creadă ceva 
prin repetarea unor lozinci care  de fapt 
sunt propoagandă mincinoasă. Cu cât o 

Semnele Vremurilor



minciuna unui grup controlat de satan se repetă mai mult, cu atât mai mult devine 
parte a mentalității și identității lor. Fie că sunteți bărbați sau femei, tineri sau vîrstnici, 
educați sau nu, știți care este deosebirea dintre bărbați și femei. În realitate, drepturile 
femeilor sunt grav afectate de promovarea ideilor transgender în societate.  Iluzia 
transgender, care se impune tineretului nostru este o tactică de a aduce oamenii 
sub controlul forțelor anti-Dumnezeu care vor să ne înrobească, nu să ne elibereze. 
Soluția este să credem adevărul revelat în Biblie.

Noi suntem ființe umane, bărbați și femei, minunata creație a lui Dumnezeu, 
după chipul și asemănarea Lui.  Deosebirea dintre bărbați și femei a fost iscusit 
concepută de Dumnezeu pentru a ne completa reciproc, a face copii și a-L slăvi pe 
Creatorul nostru care vrea să acceptăm modul în care El ne-a  creat și să ne iubim 
unii pe alții așa cum Dumnezeu ne iubește în Domnul Isus Mesia.  Să nu credem 
minciunile diavolului, ci adevărul în Isus.  El este calea, adevărul și viața și prin El 
putem fi născuți din nou ca fii și fiice ale Dumnezeului celui viu.
 Isus a spus veți cunoaște adevărul , și adevărul vă va face slobozi.

(Ioan 8:32)
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