
В търсене на благословената надежда 

 

 

и славното явяване на Великия Бог и наш Спасител Исус Христос 

Тит 2:13 

 

 

Хората приемат за даденост три неща, от които се нуждаем, за да 
живеем физически: въздух, вода и храна. Можем да живеем само 
няколко минути без въздух, няколко дни без вода и един месец без 
храна. По същия начин, за да живеем духовно, се нуждаем от любов, 
вяра и надежда. Всеки има нужда да бъде обичан и да дава любов. 

 

Без любов ние умираме. Това се вижда при хората, които са омразни, 
озлобени, непрощаващи, жестоки и немилостиви. Една част от тях 
умира вътре в тях. За да живеем духовно, се нуждаем и от вяра и 
надежда. Тези две неща вървят заедно, но надеждата е най-важната. 

 

Бог ни е създал да живеем с надежда, без нея ще умрем. Ако човек се 
откаже от надеждата, тялото реагира и започва процес на умиране. 
Ако човек изгуби воля за живот и го обземе депресия, това може да 
доведе както до физически, така и до духовен срив, дори да доведе до 
самоубийство. 

 

Изпитанията на този свят могат да смажат човешката надежда; 
надеждата обаче, която е от Бога, е котва на душата ни и никога няма 
да ни провали: "И тази надежда имаме като котва за душата, сигурна и 
непоколебима." Една добре закотвена лодка може да устои на всяка 
буря, така и човек, закотвен в Божията надежда, може да устои на 
всички изпитания на този свят! 



 

Какво е надеждата? Тя е очакване, което включва: желание с 
очакване за получаване: да очакваме с увереност: или да пазим 
желание с очакване на някого, върху когото са съсредоточени 
надеждите ни. Надеждата ни е вкоренена в личността на Исус 
Христос, който идва за нас, точно както се казва и обещава в 
Библията. Той дойде първия път точно както е обещано в Библията, 
така че ще дойде за нас точно както е обещано в Библията. 

 

Библията показва, че когато Исус Христос дойде за своите вярващи, 
Той ще слезе от небето с вик, придружен от силен тръбен звук. Това, 
което се случва първо, е, че мъртвите вярващи биват възкресени с 
нови тела и посрещат Христос във въздуха. Тези, които са живи 
тогава, ще получат ново вечно, прославено тяло и също ще 
посрещнат Исус във въздуха. Прославеното ни тяло никога няма да 
бъде подложено на болести, разпад или смърт. Тогава ще живеем с 
Бога за вечността. Това събитие се случва толкова бързо, че се 
случва за част от секундата! След това Исус ни отвежда на небето. 

 

Филипяни 3:21 Който ще промени нашето скверно тяло, за да стане 
подобно на Неговото славно тяло 

 

Исус Христос, който посреща своите вярващи във въздуха и след това 
ги отвежда в небето, е Благословената надежда! Това е надеждата, с 
която вярващите живеят и която никога не може да бъде отнета или 
намалена. Тази надежда Библията нарича котва на душата ни! 

 

1 Солунци 4:16,17 Защото Сам Господ ще слезе от небето с вик, с 
глас на архангел и с Божия тръба; и мъртвите в Христос ще 
възкръснат първи: А ние, които сме живи и оставаме, ще бъдем 
грабнати заедно с тях в облаците, за да посрещнем Господа във 
въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа. 



 

След като Исус Христос посрещне вярващите във въздуха, Той ни 
отвежда да живеем на небето, където с очите си ще видим Бога, 
седящ на Своя престол в цялата Си слава! Библията описва Бога на 
този трон с красиви цветове; има светкавици и гръмотевици, както и 
горящи огнени светила. 

 

Тъй като Исус Христос е нашата благословена надежда, ние няма да 
се страхуваме. Пред Божия престол има красиво море от стъкло, 
подобно на кристал. Вярващите ще стоят върху това море от 
кристално стъкло. След като застанат пред Бог Отец, вярващите ще 
бъдат отведени на това, което Библията нарича Сватбена вечеря на 
Агнето. Какво прекрасно събитие е това. То ще прилича на сватба на 
земята, където всички роднини и приятели се събират заедно с 
прекрасна музика и чудесна храна. Има танци и общуване с 
приятелите и семейството, които обичаме, а може би сме пропуснали! 
Булката винаги е облечена в красива бяла рокля, докато в небето 
вярващите също са облечени в зашеметяващи бели рокли. 
Съществува духовен съюз между Бога и Неговия народ. 

 

Откровение 19:8,9 И на нея беше дадено да бъде облечена в чист и 
бял висон; защото висонът е правдата на светиите... Блажени, които 
са призовани на сватбената вечеря на Агнето. 

 

След това Библията ни показва нашия дом в небето, който се нарича 
Новият и Светият Йерусалим. Този град е огромен по размери и 
височина. Той е като голяма държава. Основите му са изградени от 
красиви камъни, през които ще блести Божията слава. Градът е пълен 
с кристал със злато, като по този начин го прави като великолепен 
скъпоценен камък, през който блести Божията слава! 

 

Откровение 21:10,11 И като ме пренесе в духа си на една голяма и 
висока планина, показа ми онзи велик град, светия Ерусалим, който 



слизаше от небето от Бога, имащ Божията слава; и светлината му 
беше като най-скъпоценен камък, като яспис, чист като кристал; 

 

Как да придобием блажената надежда и да живеем с Бога завинаги. 

 

Йоан 3:16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя 
Единороден Син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има 
вечен живот. 

 

Преди да можете да живеете с Благословената надежда и да имате 
увереност във вечния живот, смъртното наказание за греха трябва да 
приключи. Бог е свят, а грехът на човека е голямо престъпление. 
Наказанието е вечна раздяла с Бога в едно ужасно място, наречено 
ад. Когато Исус Христос умря на кръста и проля кръвта Си, Той плати 
пълното наказание за греха. След като наказанието е платено, сега 
имате пълна гаранция за вечен живот с Бога. Исус не само умря за 
вашия грях, но и възкръсна от мъртвите с прославено тяло; 
следователно можете да живеете с Благословената надежда и също 
да получите прославено тяло! Бог ви обича, но за да получите 
Благословената надежда, първо трябва да се покаете за греха си и 
след това да изповядате, че Исус Христос е ваш Господ и Спасител. 

 

Римляни 6:23 Защото заплатата за греха е смърт, а Божият дар е 
вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ. 

 

Молитва за приемане на Христос и живот с благословената надежда 

 

"Боже, изповядвам пред Теб греха си и дълбоко се разкайвам за него. 
Вярвам, че Исус Христос проля кръвта Си на кръста и умря за моя 
грях. Вярвам, че Той е възкръснал от мъртвите и ще дойде отново. 
Сега изповядвам Исус Христос като мой Господ и Спасител. Сега 



имам вечен живот с Теб като мой Бог Отец и мога да живея с 
Благословената надежда. 

Моля Те като Бог Отец да изцелиш разбитото ми сърце. Прощавам на 
всички, които разбиха сърцето ми. Моля те, изцели ме и ме освободи 
от страха, тревогата, ужаса, омразата, депресията, горчивината и 
отхвърлянето. Благодаря Ти, че си изпратил Исус Христос, за да ме 
освободи от греха и да излекува разбитото ми сърце". 

 

Хората в рая ни разказват как са стигнали до там. Това е 
единственият начин да се сдобием с вечен и да живеем с Бога 
завинаги. 

 

Откровение 5:9 ...защото Ти беше заклан и със Своята кръв ни изкупи 
за Бога от всяко племе, език, народ и нация; 
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