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БЪДИ ГОТОВ ДА СРЕЩНЕШ БОГА
Текст: „А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише; защото вие добре
знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват: Мир и безопасност!
тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да
избягнат“ 1 Солунци 5:1-3
Нашият Господ Исус Христос ни даде много притчи, които описваха второто Му идване. Във
всички тези притчи Той предупреди учениците Си да бъдат максимално подготвени за срещата с
Него. Същото предупреждение, което беше отправено към тях, е отправено и към нас днес.
В дните, преди потопа, хората пиеха, омъжваха се и правеха всякакви непозволени неща чак до
деня, в който Ной влезе в Ковчега; те не осъзнаваха опасността, чак докато накрая потопа не ги
унищожи всичките (Битие 7:1-7; Матей 24:38). Живеем в свят пълен с покварата, високомерието и
гордостта на живота. Ние винаги трябва да държим чудесния пример, който ни даде нашият Господ
Исус Христос. Фактът, че това послание беше непрестанно проповядвано от апостолите, като Павел и
Петър, показва, че Божият план за Неговите хора е наистина да бъдат спасени от идещия гняв. Така
че нека имаме уши да слушаме какво говори Духът на Църквата (Откровение 2:29). В Библията
Господ ни е дал някои съвети, които, ако следваме внимателно, без да се съмняваме, ще ни
помогнат да посрещнем Господа, без значение кога ще стане Неговото идване.
1. Святост във всичко (Псалм 08:20-25; 15:1-5; 4:3-5). Лицемерието е грях, който Бог мрази.
Няма как да казваме, че обичаме Бог, но не успяваме да свършим това, което Той ни заповяда. Ние
сме призвани от Бога да се справим с всички грехове, в които толкова лесно се впримчваме, и да
„тичаме на предлежащето пред нас поприще“ към Христос. Без чисто и неосквернено сърце нито
един вярващ няма да види Бог.
2. Да живеем всеки ден с мисълта, че сме в Небето. Като християни не бива да забравяме, че,
каквото и да сме, ние сме такива чрез Божията благодат. Защото умряхме и нашият живот е скрит с
Христа в Бога, и така, когато Христос, нашият Живот, се яви, тогава и ние ще се явим с Него в слава
(Колосяни 3:3).
3. Да се молим винаги, да се учим и упорито да проповядваме Словото Му всеки ден (Деяния
6:4). Исус Христос учеше да бъдем заети със службата си, докато Той дойде, и все още остава
въпросът: кога Той ще се открие на тези, които наистина Му принадлежат.
Въпроси:
1. Как може един християнин да осигури живота си с Бога завинаги?
2. Как долу показаните пасажи са свързани с по-горе изложената тема?
i.
Яков 5:7-11
ii.
Евреи 6:10-12

