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16. NEBE
Bůh ve svém Slově zaslíbil, že nebe je velmi skutečné. On touží, abychom s Ním byli navždy
na tomto překrásném místě. Mnoho lidí má mylnou představu o nebi. Někteří si sebe představují, jak hrají na harfě na nějakém nebeském obláčku, jiní, že se budou procházet zlatými
ulicemi. V této lekci budeme studovat, co vlastně Bible učí o nebi a jaký bude náš vztah
k Bohu.
1. Kým se staneme, když uvěříme v Ježíše jako našeho Spasitele? Jan 1,12.13
___________________________________________________________________________
2. Co to znamená být dítětem Božím? Římanům 8,17; Galatským 4,7
___________________________________________________________________________
Poznámka: Dědic je obvykle syn nebo dcera, kteří jednoho dne zdědí vše, co otec a matka
vlastní. Pokud jsi dědicem Božím a jestliže Ježíš je nyní tvůj bratr, pak je toto vysoké postavení v Nebi pro Tebe. Také všechno, co Ježíš zaslíbil, patří Tobě. Jak nádherná myšlenka!
3. Co je zaslíbeno Ježíši, našemu bratrovi, a nám jako synům a dcerám Božím? Židům 1,2
___________________________________________________________________________
4. Co slíbil Ježíš připravit pro své následovníky? Jan 14,1-3
___________________________________________________________________________
Poznámka: Představte si Syna Božího, jak pro nás všechno s nadšením připravuje. Když máme
hosty, rádi se ujišťujeme, že všechno je pro ně hezky přichystané. Stejně tak Ježíš má mnoho
práce ujišťováním se, že vše je pro nás dokonalé.
5. Jak Bible popisuje místo, které pro nás Bůh připravuje? 1. Korintským 2,9
___________________________________________________________________________
6. Jaký typ místa to bude? Židům 11,10.16
___________________________________________________________________________
7. Jak se jmenuje toto nebeské město? Zjevení 21,2
___________________________________________________________________________
8. Jak Bible popisuje Nový Jeruzalém? Zjevení 21,17-25
a. Verš 18 – zdi byly z __________________________________________
b. Verš 18 – město bylo čisté ____________________________________
c. Verš 21 – dvanáct bran bylo dvanáct ____________________________
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d. Verš 21 – ulice byly z čistého __________________________________
e. Verš 23 – město nepotřebovalo ani _____________________________
f. Verš 25 – Nebude tam žádné __________________________________
9. Jaká planeta bude věčným domovem Božích dětí? Matouš 5,5
___________________________________________________________________________
10. Odkud přijde, podle Jana, Nový Jeruzalém na tuto zemí? Zjevení 21,2.3.10
___________________________________________________________________________
Poznámka: Nový Jeruzalém bude hlavní město na zemi a země se nyní stane středem celého
vesmíru. Jen si představte, planeta, která se vzbouřila proti Bohu, bude nyní povýšena na
velitelství celého vesmíru a Bůh bude sdílet svůj trůn s námi.
11. Jakým způsobem bude země očištěna, aby obdržela toto krásné město?
2. Petrova 3,10-13
___________________________________________________________________________
12. Jak se bude nová země lišit od nynější naší země?
a. Zjevení 21,1 ______________________________________________
b. Izajáš 35,1 ________________________________________________
c. Izajáš 60,18 _______________________________________________
d. Izajáš 65,25 _______________________________________________
e. Zjevení 7,16 ______________________________________________

13. Co podle zaslíbení udělá Bůh pro ty, kteří s Ním budou v nebi? Zjevení 21,4
___________________________________________________________________________
14. Jaké budeme mít v nebi postavení? Zjevení 3,21
___________________________________________________________________________
Poznámka: Bylo by nanejvýš pěkné, kdyby skrze smrt Krista byla naše planeta obnovena do
svého původního stavu ve vesmíru. Nicméně, Bůh nás povýší mnohem výše, jako kdybychom
nikdy nezhřešili. On nám vynahradí všechno to utrpení a bolesti, které jsme snášeli, a dovoluje nám s Ním vládnout. Dokonce nám slibuje, že budeme nosit koruny, abychom reprezentovali naše nové postavení jako králové. Když je řečeno „Král králů a Pán pánů“, je zřejmé, že
my jsme ti další králové. Jak úžasná láska je zde k nám od Boha projevena!
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15. Jak budou vypadat naše těla? Filipským 3,20.21
___________________________________________________________________________
16. Jak vypadalo Kristovo tělo? Lukáš 24,36-43
___________________________________________________________________________
17. Co se stane s rodinnými svazky? Izajáš 65,23; Izajáš 66,22
___________________________________________________________________________
18. Budeme pokračovat v uctívání Boha v sobotní den? Izajáš 66,23
___________________________________________________________________________
19. Jaké některé z věcí budeme dělat v nebi? Izajáš 65,17-22
___________________________________________________________________________
20. Co Ježíš řekl, že neudělá, dokud se s námi znovu nesjednotí v nově stvořeném království? Lukáš 22,14-18; Marek 14,25
___________________________________________________________________________
21. Co udělá Ježíš, až se jednou pro nás vrátí? Lukáš 12,35-37
___________________________________________________________________________
Poznámka: Ježíš nejedl velikonoční pokrm ani nápoj více než 2000 let. Odmítá to, dokud nebude moci slavit s námi v nově stvořeném království.
Úžasným způsobem nás na této výjimečné oslavě sám Ježíš usadí k hodovnímu stolu a čeká
vlastně na nás. Jak fantastická myšlenka, že Ježíš čeká na nás a ne my na Něj. Boží láska
k nám je tak velká, že ji jen stěží můžeme pochopit.
Závěr: Jak velká je Boží láska! Planeta, která zhřešila a ukřižovala Ho, se nyní stane středem celého vesmíru a my budeme s Ním vládnout na Jeho samotném trůnu. Miluje nás tak
moc, že s námi chce být po celou věčnost. Když pokračujeme v poznávání, jak moc nás Bůh
miluje, tak stále rosteme v lásce a důvěře k Němu.
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Klíč k odpovědím k lekci č. 16 – Nebe
1 – Dětmi Božími
2 – Jsme Božími dědici a spoludědici s Kristem
3 – Všechno na zemi i ve vesmíru
4 – Místo pro nás
5 – Nepopsatelné
6 – Město
7 – Nový Jeruzalém
8 – a: jaspis, b: zlata, c: perel, d: zlato, e: slunce ani měsíc, f: noci
9 – Země
10 – Z nebe
11 – Ohněm
12 – a: žádné moře, b: žádná poušť, c: žádné násilí, d: krotká zvířata,
e: žádná žízeň ani hlad
13 – Setře jim každou slzu z očí
14 – Usedneme s Kristem na Jeho trůn
15 – Jako Kristovo tělo ve slávě
16 – Tělo a kosti
17 – Budeme se svými rodinami
18 – Ano
19 – Stavět domy a vysazovat vinice
20 – Nebude jíst ani pít při Velikonoční večeři
21 – Posadí nás k hodovnímu stolu a bude nás obsluhovat
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