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Zilele	  acestea	  s-‐a	  desfăşurat	  la	  Kobe,	  Japonia,	  Conferinţța	  Internaţțională	  pentru	  
Limitarea	  Dezastrelor.	  Desfăşurată	  sub	  egida	  ONU,	  sesiunea	  a	  întrunit	  un	  larg	  spectru	  de	  
specialişti	  în	  domeniu,	  reprezentanţți	  ai	  guvernelor,	  cât	  şi	  ai	  unor	  instituţții	  orientate	  pe	  
strategii	  de	  supravieţțuire	  şi	  prevenire	  a	  dezastrelor.	  Popoarele	  sunt	  tot	  mai	  îngrijorate	  de	  
efectele	  devastatoare	  ale	  fenomenelor	  naturale	  şi	  caută	  soluţții	  pentru	  prevenirea	  lor,	  sau	  cel	  
puţțin	  pentru	  limitarea	  efectelor	  lor	  şi	  recuperarea	  rapidă	  a	  infrastructurii	  în	  zonele	  
calamitate.	  Strategii	  planetari	  avertizează	  că	  în	  viitorul	  apropiat	  este	  posibilă	  o	  extindere	  la	  
scară	  globală	  a	  dezastrelor	  produse	  de	  alterarea	  accentuată	  a	  mediului,	  situaţție	  care	  necesită	  
o	  concentrare	  a	  forţțelor	  pentru	  limitarea	  pierderilor	  de	  vieţți	  omeneşti	  sau	  materiale.	  

Conferinţța	  de	  la	  Kobe	  este	  o	  demonstraţție	  evidentă	  că	  omenirea,	  în	  faţța	  unor	  
pericole	  globale,	  alege	  din	  nou	  varianta	  Turnul	  Babel,	  singura	  soluţție	  salvatoare	  pentru	  
perpetuarea	  vieţții	  pe	  această	  planetă.	  După	  cataclismul	  care	  a	  schimbat	  radical	  ordinea	  pe	  
pământ	  –	  potopul	  –	  urmaşii	  lui	  Noe	  nu	  au	  dorit	  să	  creadă	  că	  modul	  lor	  de	  viaţță	  este	  cel	  care	  
declanşează	  asemenea	  tragedii.	  În	  loc	  să	  renunţțe	  la	  practicile	  lor	  distructive,	  ei	  au	  preferat	  să	  
caute	  soluţții	  de	  evitare	  şi	  prevenire	  a	  pierderilor	  de	  vieţți	  omeneşti.	  Turnul	  Babel	  a	  rămas	  
până	  astăzi	  simbolul	  nebuniei	  omeneşti	  care	  caută	  soluţții	  salvatoare	  aflate	  în	  conflict	  deschis	  
cu	  instrucţțiunile	  de	  folosire	  ale	  planetei.	  

Societatea	  modernă	  repetă	  această	  nebunie	  ancestrală.	  Conducătorii	  acestei	  lumi,	  
deşi	  jură	  cu	  mâna	  pe	  Biblie	  că	  îşi	  vor	  dedica	  viaţța	  pentru	  binele	  naţțiunilor	  lor,	  alocă	  fonduri	  şi	  
energii	  uriaşe	  pentru	  proiectele	  Turnului	  Babel	  modern,	  în	  clară	  opoziţție	  cu	  avertizările	  
acelei	  Biblii.	  Scriptura	  este	  cât	  se	  poate	  de	  explicită	  că	  Planeta	  Pământ	  a	  fost	  adusă	  într-‐o	  
situaţție	  terminală,	  şi	  că	  singura	  soluţție	  viabilă	  este	  transportarea	  populaţției	  ei	  pe	  o	  altă	  
planetă.	  Starea	  prezentă	  a	  planetei	  noastre	  nu	  mai	  poate	  garanta	  menţținerea	  vieţții,	  ea	  
trebuind	  adusă	  la	  standardele	  iniţțiale,	  când	  putea	  oferi	  protecţție	  totală.	  Dumnezeu	  se	  
angajează	  să	  vindece	  inima	  bolnavă	  a	  acestei	  generaţții,	  ca	  ea	  să	  dorească	  şi	  să	  poată	  
respecta	  regulile	  neprihănirii	  care	  guvernează	  o	  lume	  stabilă,	  lipsită	  de	  pericole	  sau	  
accidente.	  
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Scriptura	  depunerii	  jurământului	  nu	  sugerează	  nicăieri	  soluţții	  superficiale	  gen	  Turnul	  
Babel.	  Ea	  nu	  încurajează	  speranţțe	  deşarte	  pentru	  un	  mileniu	  de	  aur	  pe	  pământ,	  şi	  nici	  nu	  
recomandă	  concertarea	  eforturilor	  globale	  către	  cârpirea	  cu	  petice	  noi	  a	  hainei	  vechi	  şi	  
degradate	  a	  unei	  lumi	  guvernate	  de	  legile	  nelegiuirii.	  Scriptura	  aceea	  avertizează	  că	  
omenirea	  este	  prinsă	  într-‐o	  amăgire	  cumplită,	  o	  conspiraţție	  a	  duhurilor	  răutăţții	  din	  locurile	  
cereşti	  care	  va	  produce	  nimicirea	  majorităţții	  zdrobitoare	  a	  populaţției.	  Această	  conspiraţție	  a	  
făcut	  omenirea	  să	  refuze	  soluţția	  lui	  Dumnezeu	  înainte	  de	  potop,	  a	  produs	  dispreţț	  faţță	  de	  
cuvântul	  Lui	  după	  potop,	  iar	  astăzi	  amăgeşte	  omenirea	  cu	  chipul	  de	  aur	  al	  prosperităţții	  
globale	  pe	  o	  planetă	  care	  scârţțâie	  din	  toate	  încheieturile.	  

Că	  omenirea	  va	  fi	  amăgită	  să	  aleagă	  calea	  religiozităţții	  pentru	  menţținerea	  unei	  lumi	  a	  
nelegiuirii,	  ştiam.	  Ce	  ne	  uimeşte	  cu	  adevărat	  este	  că	  biserica	  rămăşiţței	  se	  simte	  chemată	  să	  
dea	  o	  mână	  de	  ajutor	  în	  aceste	  proiecte	  naive,	  deplasate	  şi	  ineficiente,	  acum,	  când	  semnele	  
timpului	  ne	  arată	  că	  nu	  se	  mai	  poate	  conta	  pe	  buna	  şi	  frumoasa	  noastră	  Terra.	  Ce	  ne	  uimeşte	  
cu	  adevărat	  este	  că	  “stele”	  pe	  care	  încă	  le	  admirăm	  “pentru	  strălucirea	  lor”	  ţțin	  neapărat	  să	  
confirme	  numele	  reprobabil	  dat	  lor	  de	  un	  profet	  autentic:	  “Vindecători	  superficiali.”	  

	  

	  

	  	  


