DANIJEL U JAMI KRITIČARA

KOLEDŽI NAUČAVAJU VIŠU KRITIKU

Majstor umjetnosti dao nam je sliku koja dobro predstavlja
stav viših kritičara prema Danielovoj knjizi i njezinim
predivnim proročanstvaima, koja jasnije od svih drugih
ukazuju na naše vrijeme, njegova sadašnja iskustva i ono
što se može očekivati. Naravno, u diskreditaciji Daniela i
Proroka, i Psalama Starog zavjeta, ti kritičari doista
diskreditiraju Isusa i Apostole. Ovi Viši kritičari svih velikih
koledža potkopali su vjeru u Bibliju kao Božju Riječ, i tako
potkopali svaku vjeru u osobnog Stvoritelja kod mnogih.
Ovi kritičari imaju malo za reći protiv Onoga koji je
govorio kao što nikad nijedan čovjek nije govorio; ali
pronicljivi umovi naših dana percipiraju da kao što su Isus i
apostoli citirali Daniela i proroke kao božanski nadahnute,
diskreditacija jednog je odbacivanje drugoga. Kako bismo
se mogli osloniti na Isusovo svjedočanstvo i Apostole u
odnosu na druge stvari, ako su pogriješili glede
proročanstava prošlosti?
Današnje stanje Svijeta Kršćanstva je doista žalosno; i
iako možemo vidjeti kako je do toga došlo, čini se gotovo
nemoguće vratiti jednom izgubljenu vjeru. Možemo
očekivati da će se samo oni poštena srca oporaviti. Njihovo
skretanje je imalo svoj početak s nemogućom mišlju da svi
osim šačice čovječanstva moraju patiti cijelu vječnost od
ruku na vatru otpornih demona, jer je Bog tako unaprijed
znao i uredio stvari još od prije postanka svijeta. Odbacili
su Bibliju zbog pogrešnog stava da je ona temelj svih tih
raznih vjerskih pogrešaka.
Ova nevjera napreduje poput silnog vala i njen utjecaj
briše svaku nadu u odnosu na budući život. Svijet se
priprema za anarhiju. Čudo je da veliki i bogati,
podržavajući fakultete koji tako podučavaju, ne shvaćaju da
oni donose anarhiju u svijet.
Čak i sada, Radna snaga, poput slijepog diva Samsona,
pipaju stupove čiji će pad srušiti sadašnje uvjete.

ZNACI SINA ČOVJEČJEGA

NAPAD NA SAMOSTAN

