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Noi,	  oamenii,	  suntem	  prin	  natură	  înclinaţți	  spre	  un	  sentiment	  de	  competenţță,	  deşi	  
realitatea	  este	  exact	  opusă	  (vezi	  Apocalips	  3:14-‐21).	  Comisia	  Naţțională	  pentru	  Terorism	  este	  
obligată	  de	  fapte	  să	  admită	  eşecul	  tragic	  al	  ambelor	  partide	  aflate	  la	  putere.	  Aceste	  audieri	  
publice	  sunt	  o	  demonstraţție	  despre	  cum	  oameni	  la	  nivelul	  de	  vârf	  al	  conducerii	  omeneşti	  pot	  
fi	  “orbi.”	  

Fostul	  consilier	  pentru	  terorism,	  Richard	  Clarke,	  a	  apăsat	  pe	  un	  buton	  rar	  folosit	  
atunci	  când	  şi-‐a	  cerut	  scuze	  în	  faţța	  naţțiunii	  pentru	  eşecul	  de	  a	  o	  proteja.	  Faptele	  care	  ies	  la	  
lumină	  vorbesc	  despre	  o	  confuzie	  endemică	  în	  ambele	  administraţții	  înainte	  de	  9/11,	  de	  
eşecuri,	  o	  „suită	  de	  bâjbâieli	  prezentate	  în	  detalii	  grăitoare,”	  după	  cum	  spune	  New	  York	  
Times.	  „Profunde	  neînţțelegeri...”	  „încercări	  eşuate”	  de	  a	  face	  ceva	  eficient,	  „dispute	  
aprinse,”	  „tensiuni	  grave.”	  „Se	  conturează	  o	  realitate	  tulburătoare:	  Oricare	  ar	  fi	  fost	  paşii	  
greşiţți	  ai	  guvernului...	  a	  existat	  mereu	  un	  cor	  izolat...	  în	  special	  la	  nivelele	  de	  jos...	  avertizând	  
că	  se	  poate	  întâmpla	  o	  tragedie,”	  „atât	  de	  îngrijoraţți	  de	  dezastrul	  care	  se	  apropie	  încât	  erau	  
gata	  să	  demisioneze,	  ca	  protest.”	  

Există	  paralele	  izbitoare	  în	  istoria	  poporului	  lui	  Dumnezeu.	  Ieremia	  şi	  Ezechiel	  
avertizau	  că	  dezastrul	  naţțional	  va	  lovi	  naţțiunea,	  dacă	  nu	  are	  loc	  o	  pocăinţță	  la	  cel	  mai	  înalt	  
nivel	  al	  conducerii.	  Totdeauna	  ei	  au	  fost	  un	  “cor	  izolat”	  care	  tremurau	  la	  cuvântul	  Domnului,	  
mereu	  izolaţți	  şi	  ignoraţți.	  În	  primele	  zile	  ale	  apostolilor,	  Pavel	  avertiza	  că	  “după	  plecarea	  mea,	  
lupi	  răpitori	  se	  vor	  furişa	  printre	  voi,	  şi	  se	  vor	  scula	  din	  mijlocul	  vostru	  oameni,	  care	  vor	  
învăţța	  lucruri	  stricăcioase,	  ca	  să	  tragă	  pe	  ucenici	  de	  partea	  lor”	  (Fapte	  20:29-‐30).	  Din	  nou,	  un	  
“cor	  izolat”	  a	  tras	  alarma,	  care	  a	  rămas	  neluată	  în	  seamă.	  A	  urmat	  marea	  alunecare	  de	  la	  
credinţță,	  erezii	  păgâne	  s-‐au	  infiltrat	  în	  biserică,	  care	  au	  dus	  la	  apostazia	  din	  Evul	  Întunecat.	  

Dar	  cel	  mai	  sever	  test	  al	  credinţței	  creştine	  este	  încă	  în	  faţța	  noastră.	  Confuzia	  din	  cele	  
două	  administraţții	  americane	  a	  dus	  la	  cel	  mai	  tragic	  atac	  terorist	  care	  s-‐a	  produs	  vreodată	  pe	  
teritoriul	  nostru.	  În	  domeniul	  spiritual,	  toţți	  cei	  care	  vor	  dori	  să-‐L	  urmeze	  pe	  Isus	  de	  acum	  
înainte	  vor	  trebui	  să	  “vegheze,”	  deoarece	  “ziua	  aceea	  va	  veni	  ca	  un	  laţț	  peste	  toţți	  cei	  ce	  
locuiesc	  pe	  toată	  faţța	  pământului”	  (Luca	  21:35-‐36).	  Un	  autor	  înţțelept	  a	  spus	  că	  tot	  ce	  este	  
“pământesc”	  în	  noi	  va	  trebui	  distrus.	  “Pământesc”	  nu	  înseamnă	  neapărat	  păcat.	  Dar	  ar	  putea	  
fi	  periculos	  de	  aproape	  de	  “lumesc,”	  ceea	  ce	  înseamnă	  păcat.	  


