Všetkému sa priblížil koniec

Za chvíľu sa všetko ukončí. Ešte aj tí, ktorí nepoznajú Božie Slovo vidia, že ľudstvo už nemá
viac budúcnosť. Oveľa viac ľudia Boží, tí, ktorí poznajú Krista a Jeho pravdu, rozumejú, že
možnosti sa veľmi zužujú. Dnes sa napĺňa slovo Ježiša Krista, ktorý povedal: „zmŕtvejú ľudia
od strachu a od očakávania toho, čo všetko príde na svet“. ( Lukáš 21. 26). A určite to Ježiš
Kristus vzťahoval na posledné dni, ktorými my prechádzame. Zo všadiaľ prichádzajú správy,
ktoré sú nepriaznivé. Situácia sveta sa ustavične zhoršuje, a niekto by mohol povedať, že pre
človeka neexistuje žiadna nádej. Ľudské hlasy o lepšej budúcnosti už viac nevedia presvedčiť
a toto robí ľudí, aby cítili ešte väčšiu nebezpečnosť. Ale to čo je určité pre veriacich ľudí je, že
sa veci majú inak. Tí, ktorí poznajú, že síce koniec sa priblížil, ale súčasne vedia, že koniec
Božích ľudí je slávny a úžasný. Kresťania neočakávajú katastrofu, ale vykúpenie, ako aj Ježiš
Kristus hovoril svojím učeníkom: „A keď sa toto všetko začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite
svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie“.
( Lukáš 21. 28 ). A toto je určite jediná radostná správa, ktorá prichádza priamo z neba, že
existuje nádej pre každého človeka a stačí len, aby pozoroval na to, čo uvádza Božie Slovo, a
aby si pýtal pomoc od toho, kto ho má rád a je ochotný mu pomôcť. Dávid hovorí:
„Pozdvihujem svoje oči k vrchom odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc prichádza od
Pána, ktorý učinil nebesia i zem“. ( Žalm 121. 1 – 2 ). Sám Ježiš Kristus vyzýva človeka, aby
poprosil od Boha, a samozrejme ho ubezpečuje, že aj dostane čokoľvek, pretože láska Božia
naproti človeku je daná a obeť Kristova na Golgotskom kríži svedčí o veľkej Božej láske
naproti človeku. Čiže Ježiš Kristus hovorí: „Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte
a otvorí sa vám, lebo každý, kto prosí berie, kto hľadá nachádza, kto klope otvorí sa mu.
Alebo kto je z vás človek, ktorý keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň? Alebo aj
keby prosil o rybu, či mu azda podá hada? Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré
dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia!“. ( Matúš 7.
7 – 11 ). Človek, ktorý húževnato hľadá toho, kto ho môže zachrániť od hrôz tohoto sveta a
kto ho môže voviesť bezpečne do jedného sveta spravodlivosti, musí zavolať meno Pánovo a
iba Jeho. Božie Slovo hovorí: „Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený“. (
Rimanom 10. 13 ). A apoštol Peter hovorí pre židov: „A nieto v nikom inom spasenia, lebo ani
nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť
spasení“. ( Skutky Apoštolov 4. 12 ). Čiže naša záchrana závisí od nášho rozhodnutia, toho čo
si vyberieme. Ak si vyberieme vhodnú osobu a pozveme ju, vtedy sa naša spása stane
skutočnosťou. A tá vhodná osoba je Ježiš Kristus. On, ktorý zomrel za naše hriechy a z
mŕtvych vstal pre naše ospravedlnenie.

