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Небето 
 
Бог е обещал в своето Слово, че раят е действителен. Бог копнее да ни прибере при себе 
си завинаги на това чудесно място. Много хора имат погрешни схващания за рая. Някои си 
представят, че  свирят на арфа на някакво облаче, други, че се разхождат по улиците от 
злато. В този урок ще разгледаме какво Библията всъщност учи за рая и какво ще бъде 
нашето  взаимоотношение с Бог. 
 

1. Какви ставаме, когато повярваме в Исус като  наше спасение? 
Йоан 1:12,13 

2. Какво означава да си дете на Бог? Римляни 8:17 ; Галатяни 4 :7 
 
Забележка: Наследникът е обикновено син или дъщеря, който един ден ще наследи всичко, 
което баща му и майка му притежават. Ако ти си наследника на Бог и ако Исус е сега 
твоя брат, тогава този статус се отнася за теб в Рая. Всичко, което Исус е обещал,  
също принадлежи и на теб . 
 

3. Какво е обещано на Исус, нашия брат, и на нас като синове и дъщери на Бог? 
Евреи 1:2 

4. Какво Христос е обещал, че ще приготви на неговите последователи? Йоан 
14:1-3 

 
Забележка: Представи си Божия Син приготвяйки всичко за нас по един вълнуващ начин. 
Когато имаме гости искаме да се уверим, че всичко ще е както трябва за тях. По същия 
начин Исус е зает с това да подсигури всичко по най-перфектния начин за нас. 
 

5. Как Библията описва мястото, което Бог приготвя за нас? 1 Коринтяни 2:9 
6. Що за място би трябвало да бъде то? Евреи 10:16 
7. Какво е името на този небесен град? Откровение 21:2 
8. Как Библията описва новия Ерусалим? Откровение 21:17-25 

А. Стих 18 - Стената му беше изградена от.......................................... 
Б. Стих 18 - А градът беше от чисто.......................................................... 
В. Стих 21 – И дванадесетте порти бяха дванадесет........................ 
Г.Стих 21 – Улицата на града беше от чисто....................... 
Д . Стих 23 – Градът нямаше нужда нито....................... 
Е . стих 25 – Няма да има..................................................................... 

9. Каква планета ще бъде вечния дом на Божиите деца? Матей 5:5 
10. От къде Йоан  казва, че Новият Ерусалим ще дойде на тази земя? Откровение 

21:2,3,10 
Забележка: Новият Ерусалим ще бъде столицата на Земята и Земята ще стане центъра 
на цялата вселена. Представете си, планетата, която се разбунтува срещу Господ, сега 



ще бъде въздигната до команден център на цялата вселена и Бог ще сподели трона си с 
нас. 
Как  земята ще бъде пречистена, за да получи този красив град? 2 Петрово 3:10-13 
По какъв начин новата земя ще се различава от нашата земя днес? 
 
А. Откровение 21:1 
Б. Исая 35:1 
В. Исая 60:18 
Г. Исая 65:25 
Д. Откровение 7:16 
 
13. Какво Бог обещава, че ще направи с онези, които са в Рая с Него? Откровение 21:4 
 
14. Какъв ще бъде нашия статус в Небето? Откровение 3:21 
Забележка:  Щеше да бъде  предостатъчно ако чрез смъртта на Христос нашата планета 
беше възстановена до нейното първоначално място във вселената. Въпреки това Бог ни 
въздига много по-високо, отколкото ако никога не бяхме съгрешили.  Той ни компенсира 
за всичките страдания и болки, които претърпяхме, и ни позволява да царуваме с Него. Той 
даже ни обещава да носим корони с цел да представляваме нашия нов статус като царе. 
Когато се казва, „ Цар на царете и Господ на господарите” това изначава, че ние сме тези 
другите царе. Каква пречудна любов се разкрива тук от Нашия Бог за нас! 
 
15. Какви ще бъдат нашите тела? Филипяни 3 :20,21 
16. Какво беше тялото на Христис? Лука 24: 36- 43 
17. Какво ще се случи със семейните връзки? Исая 65:23; 66:22 
18. Ще продължим ли да се покланяме на Бог в съботен ден? Исая 66:23 
19. Каи са някои от нещата, които ще правим в небето? Исая 65:17-22 
20.  Какво Исус каза, че няма да направи докато не се обедини с нас в своето 
царство? Лука 22:14-18; Марк 14:25 
21. Какво Исус каза, че ще направи щом се върне за нас? Лука 12:35-37 
 
Забележка: Исус не е учасвал в обряда Пасха повече от 2000 години.  Той отказва да 
участва докато най- накрая ще може да празнува с нас в новото царство. 
По един чуден начин на това специално празненство самия Исус ще ни събере около 
масата и ще ни прислужва. Каква невероятна мисъл, че Исус ще ни прислужва, вместо ние 
на него. Любовта на нашия Бог е толкова велика към нас, че едва можем да я 
асимилираме. 
 
Заключение: Колко велика е любовта на Бог, че планентата, която съгреши и го 
разпна, сега ще стане центърът на цялата вселена и ние ще царуваме с Него на 
Неговия трон. Той ни обича толкова много, че иска да бъде с нас през цялата 
вечност. Докато продължаваме да откриваме колко много Бог ни обича, ние 
продължаваме да растем в нашата любов и доверие в Него. 
 



 
 
Ключови отговори към урок 16 
Децата на Бог 
Ние сме наседници на Бог и общи наследници с Христос 
Всички неща на земята и във Вселената 
Място за нас 
Неописуемо 
Градът 
Новият Ерусалим 
Яспис, злато, перли, злато, слънце или луна, нощ 
Земя 
От небето 
Чрез огън 
Нито море, нито пустиня, нито насилие, нито опитомени животни, нито глад, нито жажда 
Той ще изтрие всяка сълза от очите им 
Ще седнем с Христос на неговия трон 
Както слвното тяло на Христос 
Плът и кости 
Ние ще бъдем с нашите семейства 
Да 
Строим къщи и засаждаме лозя 
Ядем и пием на Пасхата 
Събира ни около маста и ни прислужва 


