Бързо променящ се свят
А ти, Данииле, скрий тия думи и запечатай тая книга до последно време;
мнозина ще я прочитат, и знанието ще се умножи"( Даниил 12:4)
Светът се променя по-бързо от всякога преди; Несигурността и нестабилността са
нормите днес. Това е най-видимо в социалната и икономическата промяна през
последните няколко десетилетия.
Икономистът Джоузеф Шумпетер описва днешния свят с фразите „ съзидателно
разрушение“. Има разрушителна сила в новите идеи и продукти, която създава
растеж и облаги, макар че разрушава предишното знание. Светът днес е описан
като един от най-интензивните периоди на съзидателното разрушение. Това е
светът на прехода от индустриалната епоха към епохата на „ знанието“. Това е
невероятно доказателство за пророчеството на Даниил за края на времето,
специално уместно за нашите дни, в които едновременно традиционните социални
и национални граници са придобили по- малко значение. Земната популация
съставлява по-глобално общество. Продукти и идеи бързо се обменят като резултат
от напредналите комуникационни и информационни технологии, което позволява
на индивидите да имат директен достъп помежду си. Знанието е увеличено в
богатство, съдържание и се разпространява по-бързо от всякога.
Вземете под внимание някои промени, появили се в миналото десетилетие, когато
традиционните граници се отхвърлиха:
 Компанията, която сега е водеща на музикалния пазар не е музикална
изобщо- тя е компютърна компания.
 През 2011 компанията, която е водеща във филмовата и фотографската
индустрия от десетилетия прекрати производството на основните си
продукти и по-късно обяви банкрут. Днес дигиталната фотографска
индустрия принадлежи на телефонната и компютърната индустрия.
 Доставката на музика се промени от грамофонни плочи към касети и CD до
разпространение по Интернет. После технологиите се промениха и в начина
на композиране и разпространение на музиката.
 Светът на публикуването на книги беше разбит през 2007 от старта на
електронните книги. Сега авторите имат няколко опции за създаване на
материал и скоро ще имат възможността сами да си го публикуват.
 Претоварените пътища, покачването на цената на горивото, ограничените и
скъпи паркинги, важността на промяната в климата са резултат на
създаването на нови услуги за връзка в реално време. Задължителното
притежаване на кола доведе до развитието и глобализирането на компании
за Коли под наем, за да могат хората да имат бърза връзка помежду си.
Удобствата в превоза се очаква да продължат да се развиват в пренаселения
градски свят.
 Един на всеки пет работещи по света, особено служители в Средния Изток,
Латинска Америка и Азия, водят от къщи чрез телекомуникации около 10
процента от работата си всеки ден, според Ройтерс.

 На 26 Април, 2012. Хилари Клинтън откри Глобален форум за
въздействието на икономиката с пледирането за „споделена стойност“ в
глобалната икономика. Това е тласък, отправен към компаниите и
обществото за създаване на стойност, от която всички едновременно да
имат полза. Като резултат, много обществени групи вече се
облагодетелстват от увеличаването на инициативите за подобряване на
живота в най-изоставащите страни:
 Датската Юниливер стартира инициатива за наемане на 300 000 жени в
недостъпните села в Индия да продават сапун и други хигиенни продукти.
Измиването на ръцете със сапун само по себе си е най-важният фактор в
намаляване разпространението на диария, основна причина за смъртността
на децата в развиващите се региони.
 В бедните квартали на Бангладеш, боклука се оставя да се разлага на самата
улица. Чрез партньорство между месна компания и глобална Датска
компания, Бангладеш днес има капацитета да служи на 3.6 милиона хора и
да се справи със 700 тона боклук за ден. Фирмата е наела повече от хиляда
жени, намалила е риска за здравето, рециклира боклука и е повишила
добива на реколта на малките ферми чрез продажбата на тор.
Увеличаване на знанието
След около седемдесет години робство във Вавилон, молитвите на Даниел,
засягащи края на робството на Израел, накрая имали отговор. Тяхното
окончателно спасение щяло да дойде от техният ангелски „принц”, Михаил.
„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.(Даниил 12:1). Няколко
стиха по-нататък Даниил чува повече детайли за това „време на страдание“
и кога освобождението ще дойде.
Пророчеството от Даниил 12:4 се цитира от изследователите на Библията
повече от век като доказателство, че в световен мащаб знанието и
откритията ще се увеличат, като това характеризира ерата, в която живеем и
това са знаците, че сме влезнали в това последно време; и че Бог приготвя
за човечеството чудесно благословение („угощение от тлъсти неща“, Исая
25:6), което ще се излее върху всички под благоприятното управление на
Христос през Хилядолетния век. Но за сегашното поколение изобилието на
тези благословии са глупава измислица и само благоговейните Християни
могат да осъзнаят тяхната значимост.
На Даниил му е казано, „затвори думите и запечатай книгата“ и „думите са
затворени и запечатани до края на времето“ (Даниил 12:4,9).В началото
изглежда, че увеличаването на знанието се отнася само до общото знание на
хората. Експлозията на информация, посочена по-горе, е факт, който доказва
и е наблюдаван като знак за изпълнението на пророческото време.
Макар че този текст може да носи и друг, по- дълбок смисъл за тези, които
търсят Господ. Амос 8:11,12 казва, „Ето, идат дни, казва Господ Иеова,
Когато ще изпратя глад на земята, - Не глад за хляб, нито жажда за вода, Но

за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море Да търсят
словото Господно, И ще обикалят от север до изток, Но няма да го намерят.“
Паралелът с пророчеството на Даниил е забележителен.
Уикипедия казва, че от началото на 1870 година Библията е преведена на
450 езика, а нейни откъси са преведени на повече от 2000 езика.
Етнологията казва, че днес има 6909 живи езика- един език на всеки 862 000
човека на Земята. Макар че около 94% от тези езици се говорят от 6% от
населението на света. Така че стотици езици се говорят от само няколко
хиляди (или стотина) човека. (Лингвистът К. Дейвидсън от колежа
Суартморе предвижда, че 90% от световните езици ще изчезнат до 2050.)
Това е доказателство, че повечето хора по света, които могат да четат, имат
достъп до Писанията. Тези, които не могат да четат, имат достъп до Словото
на запис с гласа на четец чрез новите технологии. Тази достъпност до
Словото доведе до по-добро разбиране на Истината. Лерой Фрум отбелязва
в „Условната вяра на нашите бащи“, че доктрината за безсмъртната душа
започнала да се отхвърля от 1878 г., когато архиепископът на Кентърбъри
основал Условно безсмъртно дружество.
Колко характерни са думите на Даниил за нашето време! Ние живеем в
дните на експлозията на знанието, когато се произвеждат видове транспорт,
немислими в миналото. Както никога, бързата обмяна на идеи свързва
нациите на Земята в едно общество. Човешките постижения са
велики,макар че човекът все още не може да намери радост в освобождение
от греха, мъката и смъртта.
За тези, в тон с Божието Слово, е позволена свобода в достъпа на Библията
и напредъка в комуникациите дава възможност за голяма продуктивност в
разбирането на Божието Слово. Библията помага да се разберат дълбоките
неща на Бога, като това е индикация, че стоим на прага на дълго
обещаваното месианско царство.
Терминът „край на времето“ не означава край на времето или унищожение
на Земята, но край на царуването на греха и смъртта. Божествената намеса в
делата на хората скоро ще настъпи и ще се установи Христовото Царство- и
край на войните, експлоатацията, гладът, болестите и смъртта. Нека се
радваме на това знание!

