АКТУАЛНО

Къде ще прекараш вечността?

Забързаното ни ежедневие не предлага много възможности да спреш и да се замислиш
върху това. Пандемията, причинена от коронавируса (COVID-19) през 2020 ни принуди
да го сторим и дано да е така, понеже когато смъртта настъпи, ще бъде късно да го
правиш. Тя се явява само края на земния живот, единствено в който можеш да избереш
къде ще си през вечността. Човек не спира да съществува и истинският живот започва,
когато Иисус Христос се върне на земята. Тогава този свят ще бъде унищожен, а на
негово място ще дойде друг, за който не сме си и мечтали - свят, в който няма да има
плач, скръб, раздяла или каквото и да е лошо нещо. И това блаженство няма да има
край. Та,

идва ли краят на света?

Този въпрос вълнува мнозина и съвсем основателно. Библията е категорична - Да, Ще има: "А Господният ден ще дойде
неочаквано, както се промъква крадец, когато небето ще изчезне с тътен, а стихиите нажежени ще се разпаднат и земята и каквото
се е вършило по нея, ще изчезнат." (2 Петрово послание 3:10).
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Тогава, кога ще се случи това, се променя въпросът.

Иисус Христос заявява, че никой не знае това време (Матей 24:36,42б), включително Нострадамус и календара на Маите, посочващ
2012, нито който и да било друг. Господното насърчение е: "Бдете!"(Матей 24:42а) и "Бъдете готови!" (Матей 24:44). Тази
подготовка се състои от две части: първо, да признаеш в молитва пред Бога своя духовен банкрут, че си грешен и с нищо не можеш
да изкупиш беззаконията си, и да приемеш с вяра и благодарност Христова жертва и за теб лично. Второ, като следствие от
първото, само и единствено от любов към Спасителят - Иисус - с помощта на Бога да се стараеш да водиш свят живот на фона на
предстоящото второ пришествие на Христос (2 Петрово 3:11,12,14).

По какво личи, че свършекът е наближил?

Земетресенията и войните, които наблюдаваме и преживяваме напоследък, са едни от основните белези, за края на света,
посочени от Самия Господ. "Че то винаги си ги е имало!", навярно ще възразите Вие. Прави сте, но никога не са били с такъв
интензитет и повсеместност. Тази, всъщност, е важната подробност в думите на Христос "...ще има глад и трусове на разни места"
като ключовата дума тук е разни.

Хората ще бъдат без семейна обич, непримирими, непокорни на родителите
(2Тим.3:1-5). Особено третото от тези пророчески слова е толкова често срещано в
нашето съвремие.

Друг важен белег е разпространението на Евангелието (Благата вест за спасение
единствено чрез вяра в Христос) на различните езици по света. Към 2012 година 2798
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са онези, на които е преведена Библията или части от нея, което е над 99% изпълнение
на пророческите слова на Иисус Христос (Матей 24:14).

И може би най-щекотливият от всички белези е появата на Антихриста. Без съмнение,
от библейските текстове става ясно, че това ще е фигура с изключително голяма
религиозна и политическа власт (2 Сол.2:4, Откр.13гл.), чието откриване предстои.

Но дори и да знаеш точното време, най-важният въпрос чака твоя отговор:

Готов ли си за второто пришествие?
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