Какво казва Всемогъщият Бог 
за Второто Пришествие и КРАЯ на света ?

Исая 24 :: 1 Ето, Господ изпразва земята и я запустява, превръща я и разпръсва жителите й... 3 Съвсем ще се изпразни земята, и съвършено ще се оголи, защото Господ е изговорил това Слово. 4 Земята жалее и повяхва; светът изнемощява и повяхва; високопоставените между людете на земята са изнемощели. 5 Земята тоже е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите, промениха заповедта, нарушиха вечния Завет. 6 Затова клетва погълна земята и ония, които живеят на нея, се намериха виновни; затова жителите на земята изгоряха и малцина човеци останаха.

Даниел 12 :: 1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, всеки, който се намери записан в Книгата. 2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. 3 Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове.

Матей 24 :: 23 Тогава ако някой ви каже "Ето тук е Христос" или "Тука", не вярвайте. 24 Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. 25 Ето, предсказах ви. 26 Прочее, ако ви кажат "Ето, Той е в пустинята", не излизайте; или "Ето, Той е във вътрешните стаи", не вярвайте. 27 Защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде Пришествието на Човешкия Син... 30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. 31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

Лука 17 :: 26 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син; 27 ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега, и дойде Потопът и ги погуби всички. 28 Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха, 29 а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички; 30 подобно на това ще бъде и в Деня, когато Човешкият Син ще се яви.

1 Солунци 5 :: 1 А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише; 2 защото вие добре знаете, че Господният Ден ще дойде като крадец нощем. 3 Когато казват "Мир и безопасност", тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избягнат. 4 Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня Ден като крадец. 5 Защото вие всички сте синове на Светлината, синове на Деня; не сме от нощта, нито от тъмнината. 6 И тъй, да не спим, както другите, но да бъдем будни и трезвени.

2 Солунци 1 :: 6 Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват, 7 а на вас, оскърбените, да даде утеха, както и на нас, когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, 8 в пламенен огън, да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които не се покоряват на Благовестието на нашия Господ Исус. 9 Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила, 10 когато дойде в оня Ден да се прослави в Своите светии и да се покаже чуден между всичките повярвали...

2 Петрово 3 :: 3 Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват 4 "Где е обещаното Му Пришествие? Защото откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието"... 10 А Господният Ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквито дела са били вършени по нея ще изчезнат. 11 Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие, 12 като очаквате и ожидате дохождането на Божия Ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите нажежени ще се разложат! 13 А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. 14 Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си.

Йоан 6 :: 39 И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в Последния Ден. 40 Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в Последния Ден.
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