„VRIJEME NEVOLJE”
Danijelovo proročanstvo ima jedno predviđanje koje se još
nije ostvarilo. On objavljuje: „Doći će vrijeme nevolje
kakve nije bilo otkako je naroda.” Isus je potvrdio ovo
proročanstvo I dodao riječi: „Ne, niti će je ikada biti.” Ako
veliko vrijeme nevolje mora doći, utješno je znati da će to
biti posljednje takve vrste. A to će očito biti zbog njegovih
lekcija koje će biti toliko ozbiljne da njihovo ponavljanje
neće biti potrebno. Nadalje, prema Bibliji, na pepelu toga
vremena nevolje Mesijino Kraljevstvo će biti uspostavljeno
s punom moći i slavom, da izvrši Njegovo veliko djelo
blagoslivljanja i uzdizanja ljudskog roda iz grijeha i smrti.
Krist će vladati! Sotona će biti svezan! (Otkrivenje 20:14).
Proročanstvo objavljuje da dok ljudi jure amo – tamo i
znanje se povećava, mudri od Božjeg naroda će razumjeti
Božanski plan kao nikada prije. „Tajna će biti dovršena.”
Pečati će biti slomljeni. Svanuće će se pojaviti. Isusova
prispodoba o Djevicama odnosi se na kraj ovoga Doba.
Ona objavljuje da će među Božjim narodom (sve Djevice)
biti neki „ludi.” Samo će „mudri” „urediti svoje svjetiljke”,
ispitati Bibliju, i „razumjeti” (Mt. 25:112.)
Ne trebamo detaljno opisivati nadolazeću nevolju. Svi
to vide. Bit će to bitka između divova – s jedne strane
financijski divovi, korporacije itd.; s druge strane gigantske
radničke organizacije. Obje strane se spremaju. Obje strane
očekuju borbu do kraja. Obje strane očekuju pobjedu. Obje
strane će biti razočarane, jer će oboje izgubiti. Biblija
predviđa da će rezultat biti najstrašniji – anarhija –
„vrijeme nevolje kakve nikada nije bilo!” Možemo samo
nesavršeno pretpostaviti detalje nevolje, ali Sveto Pismo
implicira da će uključivati društvene, financijske, političke
i vjerske institucije. Anarhija Francuske Revolucije i
anarhija koja je srušila Židovski narod, 70. AD, Biblijske
su ilustracije onoga što se može očekivati uskoro. Biblija
savjetuje Krotkost i Pravdu kao zaštitu (Sefanija 2:3).
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