Hledání požehnané naděje

a slavné zjevení našeho velkého Boha a Spasitele Ježíše Krista.
Titovi 2:13

Lidé považují za samozřejmost tři věci, které potřebujeme k fyzickému životu: vzduch, vodu a jídlo. Bez
vzduchu můžeme žít jen několik minut, bez vody několik dní a bez jídla měsíc. Stejně tak k duchovnímu
životu potřebujeme lásku, víru a naději. Každý potřebuje být milován a dávat lásku.

Bez lásky umíráme. To je vidět na lidech, kteří jsou nenávistní, zahořklí, neodpouštějí, jsou krutí a
nemilosrdní. Část z nich uvnitř zemřela. K duchovnímu životu potřebujeme také víru a naději. Tyto dvě
věci jdou ruku v ruce, ale naděje je nejdůležitější.

Bůh nás stvořil, abychom žili s nadějí, bez ní zemřeme. Pokud se člověk vzdá naděje, tělo zareaguje a
spustí proces umírání. Pokud člověk ztratí vůli k životu a ovládne ho deprese, může to vést k fyzickému i
duchovnímu zhroucení, které vede dokonce k sebevraždě.

Útrapy tohoto světa mohou lidskou naději rozdrtit; naděje, která pochází od Boha, je však kotvou naší
duše a nikdy nás nezklame: "Kteroužto naději máme jako kotvu duše, jistou a pevnou." Dobře ukotvená
loď dokáže přečkat každou bouři, takže člověk ukotvený v Boží naději dokáže přečkat všechna soužení
tohoto světa!

Co je to naděje? Je to očekávání, které zahrnuje: touhu s očekáváním dosažení: očekávat s důvěrou:
nebo chovat touhu s očekáváním někoho, na koho se naše naděje soustředí. Naše naděje je zakotvena v
osobě Ježíše Krista, který si pro nás přijde, jak uvádí a slibuje Bible. Poprvé přišel přesně tak, jak to
slibuje Bible, takže pro nás přijde přesně tak, jak to slibuje Bible.

Bible ukazuje, že až Ježíš Kristus přijde pro své věřící, sestoupí z nebe s křikem spolu s velkým troubením.
Nejprve dojde k tomu, že mrtví věřící budou vzkříšeni s novými těly a setkají se s Kristem ve vzduchu. Ti,
kteří jsou naživu, pak obdrží nové věčné, oslavené tělo a také se setkají s Ježíšem ve vzduchu. Naše

oslavené tělo nebude nikdy podléhat nemocem, rozkladu ani smrti. Pak budeme žít s Bohem na
věčnosti. Tato událost se stane tak rychle, že k ní dojde ve zlomku vteřiny! Ježíš nás pak vezme do nebe.

Filipským 3,21 Kdo promění naše mrzké tělo, aby bylo podobné jeho slavnému tělu?

Ježíš Kristus se setkává se svými věřícími ve vzduchu a poté je bere do nebe, to je blažená naděje! To je
naděje, kterou věřící žijí a kterou jim nikdo nemůže vzít ani zmenšit. Tuto naději Bible nazývá kotvou naší
duše!

1. Tesalonickým 4,16.17 Neboť sám Pán sestoupí z nebe s křikem, s hlasem archanděla a s Boží polnicí, a
mrtví v Kristu vstanou první: My, kteří jsme živí a zůstáváme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích,
abychom se setkali s Pánem v povětří, a tak budeme navždy s Pánem.

Poté, co se Ježíš Kristus setká s věřícími v oblacích, vezme nás s sebou, abychom žili v nebi, kde svýma
očima uvidíme Boha sedícího na svém trůnu v celé své slávě! Bible popisuje Boha na tomto trůnu v
nádherných barvách; jsou tam blesky a hřmění spolu s hořícími ohnivými lampami.

Protože Ježíš Kristus je naší blahoslavenou nadějí, nebudeme se bát. Před Božím trůnem je nádherné
moře ze skla podobného křišťálu. Věřící budou stát na tomto moři z křišťálového skla. Poté, co stanou
před Bohem Otcem, budou věřící přivedeni k tomu, co Bible nazývá Beránkovou svatební večeří. Jaká je
to nádherná událost. Bude to jako svatba na zemi, kde se sejde celá rodina a přátelé s nádhernou
hudbou a skvělým jídlem. Tančí se a je s přáteli a rodinou, kterou máme rádi a která nám možná
chyběla! Nevěsta je vždy oblečena do nádherných bílých šatů, zatímco v nebi jsou věřící také oblečeni do
úžasných bílých šatů. Dochází k duchovnímu spojení mezi Bohem a jeho lidem.

Zjevení 19:8,9 A bylo jí dáno, aby byla oblečena do jemného plátna, čistého a bílého, neboť jemné plátno
je spravedlnost svatých... Blahoslavení, kteří jsou povoláni ke svatební večeři Beránkově.

Bible nám pak ukazuje náš domov v nebi, který se nazývá Nový a svatý Jeruzalém. Toto město je
obrovské co do velikosti i výšky. Podobá se velkému národu. Jeho základy jsou z krásných kamenů, skrze
které bude zářit Boží sláva. Město je plné křišťálu se zlatem, a tak je jako nádherný klenot, skrze který
září Boží sláva!

Zjevení 21:10,11 A odnesl mě v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi to veliké město, svatý
Jeruzalém, sestupující z nebe od Boha, mající Boží slávu, a jeho světlo bylo podobné kameni
nejdražšímu, jako kámen jaspisu, průzračný jako křišťál;

Jak získat blaženou naději a žít s Bohem navždy.

Jan 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.

Než budete moci žít s požehnanou nadějí a mít jistotu věčného života, musí skončit trest smrti za hřích.
Bůh je svatý a hřích člověka je velkým proviněním. Trestem je věčné odloučení od Boha na strašném
místě zvaném peklo. Když Ježíš Kristus zemřel na kříži a prolil svou krev, zaplatil plnou cenu za hřích. Díky
zaplacenému trestu máte nyní plnou jistotu věčného života s Bohem. Nejenže Ježíš zemřel za váš hřích,
ale vstal z mrtvých s oslaveným tělem; můžete tedy žít s požehnanou nadějí a také získat oslavené tělo!
Bůh vás miluje, ale abyste získali Blahoslavenou naději, musíte nejprve činit pokání z hříchu a poté
vyznat, že Ježíš Kristus je váš Pán a Spasitel.

Římanům 6:23 Odměnou za hřích je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život skrze Ježíše Krista, našeho
Pána.

Modlitba za přijetí Krista a život s blahoslavenou nadějí

"Bože, vyznávám ti svůj hřích a hluboce ho lituji. Věřím, že Ježíš Kristus prolil svou krev na kříži a zemřel
za můj hřích. Věřím, že vstal z mrtvých a že znovu přijde. Nyní vyznávám Ježíše Krista jako svého Pána a
Spasitele. Nyní mám věčný život s tebou jako svým Bohem Otcem a mohu žít s blaženou nadějí.
Prosím tě jako Boha Otce, abys uzdravil mé zlomené srdce. Odpouštím všem, kteří mi zlomili srdce.
Prosím, uzdrav mě a osvoboď od strachu, úzkosti, hrůzy, nenávisti, deprese, hořkosti a odmítání. Děkuji
ti, že jsi poslal Ježíše Krista, aby mě osvobodil od hříchu a uzdravil mé zlomené srdce."

Lidé v nebi nám vyprávějí, jak se tam dostali. To je jediný způsob, jak získat věčnost a žít s Bohem
navždy.

Zjevení 5,9 ...neboť ty jsi byl zabit a svou krví jsi nás vykoupil pro Boha ze všech kmenů, jazyků, národů a
zemí;
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