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Cei	  care	  au	  ochi	  să	  citească	  istoria	  printre	  rânduri	  pot	  constata	  uşor	  operaţțiuni	  
secrete	  de	  eliminare	  a	  inamicilor	  incomozi	  prin	  intermediul	  altor	  grupuri	  inamice,	  sau	  a	  căror	  
discreditare	  ar	  servi	  cauza	  celor	  interesaţți.	  Să	  trimiţți	  o	  echipă	  Swat	  să	  rezolve	  o	  treabă	  
murdară	  este	  un	  lucru	  uşor	  şi	  nu	  necesită	  prea	  multă	  inteligenţță	  sau	  expertiză.	  Arta	  
desăvârşită	  este	  să	  rămâi	  curat	  pe	  mâini	  atingând	  obiectivul	  prin	  intermediul	  celor	  de	  
dincolo	  de	  baricadă.	  Vrei	  să	  compromiţți	  o	  mişcare	  ostilă?	  Angajezi	  o	  echipă	  de	  băieţți	  buni,	  le	  
aranjezi	  identităţți	  false	  şi	  îi	  ajuţți	  să	  lovească	  ţținte	  strategice,	  pe	  care	  adevăraţții	  terorişti	  nici	  
în	  gând	  nu	  le-‐ar	  putea	  atinge.	  Băieţții	  buni	  au	  grijă	  să	  “piardă”	  la	  faţța	  locului	  un	  act	  de	  
identitate	  sau	  un	  testament	  de	  luptă,	  apoi	  chemi	  presa	  să	  vadă	  “dovezile”	  şi	  să	  condamne	  
infamia	  la	  ore	  de	  maximă	  audienţță.	  Dacă	  se	  poate	  aranja	  ca	  operaţțiunea	  să	  fie	  transmisă	  în	  
direct	  este	  şi	  mai	  bine.	  

Reuşiţți	  să-‐l	  vedeţți	  pe	  Satana	  într-‐un	  astfel	  de	  rol?	  Este	  suficient	  de	  isteţț	  spre	  a-‐şi	  
păstra	  mâinile	  curate,	  mai	  ales	  că	  el	  ştie	  cel	  mai	  bine	  că	  odată	  va	  veni	  ziua	  marilor	  clarificări.	  
Lui	  i-‐ar	  fi	  uşor	  să	  distrugă	  fără	  intermediari	  pe	  toţți	  locuitorii	  planetei	  care	  au	  ales	  jurisdicţția	  
lui.	  Dar	  asta	  ar	  fi	  o	  treabă	  barbară,	  nedemnă	  de	  capacităţțile	  lui	  speciale	  în	  materie	  de	  
amăgire.	  În	  plus,	  scopul	  este	  discreditarea	  lui	  Dumnezeu.	  Nu	  ar	  fi	  mult	  mai	  elegant,	  mai	  
distractiv	  şi	  mai	  eficient	  dacă	  ar	  putea	  cumva	  să-‐şi	  lovească	  ţțintele	  prin	  intermediul	  
oamenilor?	  Şi	  nu	  ar	  fi	  cu	  atât	  mai	  satisfăcător	  şi	  măreţț	  dacă	  ar	  putea	  lovi	  pe	  dizidenţții	  
incomozi	  prin	  mâna	  celor	  care	  se	  declară	  supuşii	  lui	  Dumnezeu?	  

Analizând	  dezastrele	  din	  istorie,	  de	  cele	  mai	  multe	  ori	  la	  faţța	  locului	  nu	  se	  poate	  găsi	  
absolut	  nici	  o	  amprentă	  a	  Satanei.	  Sunt	  chiar	  rarisime	  cazurile	  când	  el	  a	  acţționat	  direct,	  adică	  
fără	  intermediari	  umani.	  De	  aceea,	  cei	  mai	  mulţți	  creştini	  nu	  reuşesc	  să	  vadă	  că	  la	  originea	  lor	  
se	  află	  Marele	  Arhitect	  al	  terorii,	  fiind	  obligaţți	  să	  recunoască	  astfel	  că	  ele	  nu	  puteau	  fi	  
produse	  decât	  de	  Dumnezeu,	  şi	  să	  le	  declare	  bune,	  drepte	  şi	  necesare.	  

Observaţți	  maniera	  în	  care	  Satana	  L-‐a	  tratat	  pe	  Domnul	  Hristos.	  Nu	  s-‐a	  atins	  nici	  cu	  un	  
deget	  de	  El.	  Nu	  a	  făcut	  decât	  să	  stârnească	  pasiunile	  josnice	  ale	  lui	  Irod,	  iar	  acesta	  a	  ştiut	  
imediat	  ce	  are	  de	  făcut.	  
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În	  pustie	  s-‐a	  prezentat	  ca	  un	  înger	  de	  lumină	  venit	  direct	  din	  cer,	  elegant,	  stilat	  şi	  
modest,	  spre	  a-‐L	  anunţța	  pe	  Isus	  că	  cerul	  nu	  împărtăşeşte	  pretenţția	  Lui	  mesianică,	  şi	  că	  totul	  
este	  o	  amăgire	  a	  Satanei.	  

	  Deoarece	  planul	  a	  eşuat,	  a	  urmat	  faza	  următoare,	  distrugerea	  reputaţției	  şi	  soliei	  Lui,	  
exacerbând	  zelul	  cărturarilor	  lui	  Israel	  pentru	  legea	  lui	  Moise.	  Spera	  astfel	  ca	  poporul	  să-‐I	  
întoarcă	  spatele	  definitiv,	  considerându-‐L	  un	  eretic.	  Dar	  mulţți	  din	  popor,	  şi,	  mai	  grav,	  mulţți	  
militari	  romani,	  începeau	  să	  vadă	  în	  El	  o	  soluţție	  viabilă	  pentru	  lipsa	  de	  orizont	  a	  civilizaţției	  
lor.	  Atunci	  a	  declanşat	  faza	  finală.	  În	  şedinţță	  de	  lucru,	  Sinedriul	  a	  decis	  eliminarea	  Lui	  fizică.	  
Condamnarea	  era	  solid	  susţținută	  de	  dovezi:	  Strica	  legea	  lui	  Moise,	  batjocorea	  templul,	  lucra	  
cu	  puterea	  lui	  Beelzebub	  şi	  ridica	  poporul	  împotriva	  orânduirii	  civile,	  împotriva	  împăratului.	  
A	  fost	  judecat,	  condamnat	  şi	  executat.	  

Nici	  un	  tribunal	  de	  pe	  lume	  nu	  L-‐ar	  putea	  condamna	  pe	  Marele	  Arhitect	  al	  terorii	  
pentru	  cele	  întâmplate	  atunci	  în	  Ierusalim.	  Toate	  dovezile	  posibile	  indică	  completa	  
responsabilitate	  a	  conducătorilor	  poporului	  ales.	  Fără	  excepţție.	  

Uluitor	  este	  că	  poporul	  lui	  Dumnezeu	  de	  astăzi	  chiar	  nutreşte	  o	  credinţță,	  declarată	  cu	  
jumătate	  de	  gură,	  că	  Hristos	  a	  fost	  omorât	  de	  Dumnezeu,	  într-‐un	  ritual	  de	  ispăşire	  a	  
păcatelor	  lumii	  pe	  care	  Isus	  le	  luase	  asupra	  Lui.	  Nu	  este	  aceasta	  cea	  mai	  fabuloasă	  mistificare	  
pe	  care	  şi-‐o	  putea	  dori	  Marele	  Arhitect?	  Nu	  a	  fost	  scopul	  lui	  permanent	  acela	  de	  a	  atribui	  lui	  
Dumnezeu	  caracterul,	  faptele	  şi	  manevrele	  lui	  depravate?	  A	  reuşit	  perfect.	  Astăzi	  oamenii	  
numesc	  operaţțiunile	  ascunse	  ale	  Satanei	  ca	  fiind	  “acte	  ale	  lui	  Dumnezeu.”	  

Nu	  aşa	  a	  fost	  la	  potop,	  la	  Sodoma	  şi	  Gomora,	  Uza,	  Irod,	  Iuda,	  Anania	  şi	  Safira,	  
nenumăratele	  cutremure,	  tsunami,	  katrine,	  9/11	  sau	  câte	  or	  mai	  fi	  fost?	  Nicăieri	  nu	  se	  văd	  
amprentele	  diavolului,	  pe	  când	  numeroşi	  martori	  declară	  că	  la	  faţța	  locului	  era	  Dumnezeu.	  
Sau	  oamenii	  Lui.	  Iar	  creştinii	  predică	  de	  la	  amvoanele	  lor	  că	  operaţțiunea	  a	  fost	  executată	  de	  
mânia	  lui	  Dumnezeu.	  O	  pedeapsă	  sfântă,	  dreaptă	  şi	  bună.	  

Aşa	  va	  fi	  şi	  la	  sfârşit.	  Satana	  foloseşte	  constrângerea	  spre	  a	  împinge	  omenirea	  pe	  un	  
drum	  fără	  întoarcere,	  apoi	  va	  declara	  că	  dezastrele	  provocate	  de	  propriile	  noastre	  acţțiuni	  
sunt	  o	  pedeapsă	  de	  la	  Dumnezeu	  pentru	  neascultare.	  De	  aceea	  oamenii	  vor	  fi	  stupefiaţți	  când	  
vor	  înţțelege	  cine	  a	  stat	  în	  spatele	  tuturor	  nimicirilor	  de	  pe	  pământ.	  Cu	  mare	  zguduire	  
interioară	  ei	  se	  întreabă:	  “Acesta	  este	  omul	  care	  făcea	  să	  se	  cutremure	  pământul,	  şi	  zguduia	  
împărăţțiile,	  care	  prefăcea	  lumea	  în	  pustie,	  nimicea	  cetăţțile	  şi	  nu	  dădea	  drumul	  prinşilor	  săi	  
de	  război?”	  (Isa	  14:16-‐17).	  

Da,	  acesta	  este	  Marele	  Arhitect	  al	  terorii,	  creierul	  din	  spatele	  oricăror	  acţțiuni	  
criminale,	  planificatorul	  unei	  noi	  ordini	  planetare	  fără	  amestecul	  lui	  Dumnezeu	  şi	  fără	  
fundamentele	  neprihănirii.	  

De	  ce	  oare	  nu	  vede	  îngerul	  bisericii	  Laodicea	  acum	  cine	  este	  “omul”	  care	  face	  să	  se	  
cutremure	  pământul	  şi	  preface	  lumea	  în	  pustie?	  Cum	  se	  face	  că	  el	  nu	  înţțelege	  cum	  
funcţționează	  arta	  nimicirii	  indirecte?	  


