BABILONSKA KULA
Godinama nakon Potopa, svijet je počeo biti naseljen.
Pripovijest koju su prenijeli Noa i njegovi sinovi bila je
manjeviše zaboravljena, a luk obećanja izgubio je velik
dio svog značaja. Gubeći povjerenje u Boga, ljudi su
započeli izgradnju Babilonske kule, koja ih je trebala
spasiti unatoč Bogu od bilo kakve poplave voda u
budućnosti. Nažalost, kako kratkovidno, kao i drugi koji
posjeduju mnogo svjetovne mudrosti! Sveto Pismo
osuđuje takav nedostatak vjere među Kršćanima i
pokušaje kako bi zaštitili sebe i svoje zemaljske interese,
ostavljajući Boga i njegov plan iz njihovih proračuna.
Neki danas ignoriraju Boga na sličan način, govoreći, ne
vjerujte u Gospodina za ono što je obećao. Ako čekaš da
Bog učini za tebe, ništa nikada neće biti učinjeno. Drugim
riječima, živimo u vremenu kada vjera u Božansku volju i
u Božanski Plan i obećanja čini se da je na izmaku.
Bog je riješio stvar pomiješavši jezik I raspršivši ljude
kako ne bi mogli surađivati u daljnjim bezumnim
poduhvatima. Biblija ukazuje na to, govoreći: „Bog je
unaprijed predodredio određena vremena i granice njihova
prebivanja, da bi tražili Gospodina, ne bi li ga kako
napipali i našli, premda nije daleko ni od jednog od nas.”
Raznolikost jezika jedna je od najznačajnijih stvari u
svijetu – učinkovita prepreka za sprečavanje čovječanstva
za kombiniranje radi ostvarenja vlastitih ciljeva, sebičnih ili
grešnih. To je odgodilo veliki Dan gnjeva.
Sada se jezične barijere ruše i nalazimo sklonost
čovječanstva da se ponovno ujedini. Bogati i Siromašni su
stvorili Sindikate i Korporacije – svaki za samozaštitu.
Vladavina kraljeva i knezova ugrožena je rastom
zajedničkog jezika i inteligencijom u masama. Da su te
prepreke uklonjene prije dvije tisuće godina, slični rezultati
došli bi prerano, u skladu s božanskom namjerom koja je
oblikovanje Zemaljskih zbivanja u pripremi za Mesijino
Kraljevstvo, koje će blagosloviti cijelu ljudsku obitelj.
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