Datum:

43. lekce

CESTA K BOHU
Jan 14, 1-14

CESTA

Je jen jedna pravá cesta k Bohu, cesta pravdy a věčného života.

Verš k zapamatování:
Ježíš řekl: ”Já jsem ta cesta, i pravda, i život.
Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.”
(Jan 14, 6)

Obsah 43. lekce
1. HÁDANKA: Je jedno místo, které není zakreslené na žádné mapě. Nedá se tam dojít pěšky, nejede tam
vlak, nevede tam silnice a nedá se tam doletět ani letadlem či raketou. Přesto už tam jsou milióny lidí a
stále další lidé přibývají. Je to místo překrásné, že si tu krásu nedovedeme ani představit. Jak se to
místo jmenuje? To místo se jmenuje nebe.
Nebe je popsáno v Bibli pomocí různých obrazů:
2. MĚSTO: Nebe je popsáno jako přenádherné město, které nestavěli lidé. Jeho stavitelem je sám Bůh
(Židům 11,10). To město není postavené z cihel, kamenů nebo betonu. Je nemožné si představit jeho
krásu a velkolepost. Proto máme v Bibli vymalovaný krásný obraz, který nám pomůže udělat si trochu
představu o nebeské nádheře. Vysoké zdi kolem města jsou z drahokamů a brány jsou z perel. Náměstí
města je postavené z čistého až průzračného zlata. Město nepotřebuje žádné umělé světlo ani slunce,
neboť je osvícené Boží slávou. A brány se nemusí zavírat, neboť tam bude věčný den a žádná noc. To
město bude nepředstavitelně krásné. V tom městě budou žít jen ti lidé, kteří uvěřili v Ježíše Krista a jsou
zapsáni v Beránkově knize života. (Zjevení 21,10-27)
3. PŘÍBYTKY: Pán Ježíš tam připravuje nový domov pro své věrné, pro Boží děti. Nikdo jiný tam nebude
moci přijít a bydlet, nesmí tam vstoupit nikdo, kdo je nakažený a znečištěný hříchem. Hříšní lidé musí již
nyní prosit Ježíše Krista, aby je očistil od hříchu. Kdo to neudělá, tak ho Ježíš do toho krásného města
nevezme. Lidé, kteří nemilovali Ježíše a neprosili ho o odpuštění, budou muset jít na jiné místo, kde
nebude Bůh, kde bude jen věčné utrpení, bolest a umírání. V nebi je mnoho příbytků a je tam dost místa
pro každého, kdo uvěřil v Ježíše Krista.
4. BŮH: Zde na zemi Boha nemůžeme vidět, ale v nebi uvidíme jeho trůn a jeho tvář. Budeme tam chválit
našeho Spasitele, budeme vidět na vlastní oči Pána Ježíše, který přišel na zem, aby za naše hříchy
položil svůj život. Lidé, kteří ví, že Ježíš je jejich nejdražší přítel, se nemohou dočkat, až se s ním setkají
v nebi, aby se mohli věčně radovat a chválit ho.
5. NOVÁ VLÁDA, JINÉ ZÁKONY: Náš svět je řízen zákonem hříchu a smrti. I ty nejkrásnější věci a životní
radosti se jednou začnou kazit a pominou. V nebi bude vše čisté a věčné.
6. PŘÁTELÉ: V nebi budeme mít mnoho nových a opravdových přátel. Potkáme tam opravdové hrdiny a
věrné služebníky Boží. Setkáme se a budeme si moci povídat s Mistrem Janem Husem a Janem
Amosem Komenským. Potkáme krále Davida a moudrého krále Šalamouna. Na vlastní oči uvidíme
Noeho, který postavil velikou archu. Poznáme otce Abrahama a vůdce izraelského národa Mojžíše. Tito
všichni budou našimi novými přáteli, budou našimi věrnými přáteli navždy a nikdy nás neopustí ani
nezradí.
7. RADOST: V nebi nebude nic, co by naši věčnou radost mohlo zkazit. Nebude tam ani hřích, ani bolest,
ani smrt. Lidé budou k sobě vždycky milí a přívětiví. Nebude tam ani známka lži, podvodu a zla. Nebude
tam smutek ani pláč. V nebi bude vše upřímné, pravdivé a radostné.
8. CESTA: Apoštol Tomáš se Ježíše ptal, kudy vede ta cesta do nebe. Chtěl přesně vědět, kudy se vydat.
Bylo by jistě hloupé vydat se na cestu a nevědět kudy, nemít mapu, kompas a přesné instrukce, jak dojít
k cíli. Je mnoho lidí, kteří si myslí, že jsou na dobré cestě, a přitom jdou úplně jiným směrem, bloudí,
neboť uvěřili svodům a nástrahám Satanovým. Ten se raduje, když lidé dojdou do pekla a věčného
zatracení. Ježíš Tomášovi vysvětlil, že je jen jedna pravá cesta do nebe a k životu věčnému.

Poučení pro nás
1. ¨Já jsem ta cesta¨, řekl Ježíš. Jen když uvěříme jemu, že zemřel za naše hříchy a od hříchů
nás očistil, jen tehdy jsme Božími dětmi. Když půjdeme v našem životě za ním a víme, že je naším
Spasitelem a Pánem, pak jsme na správné cestě. On nás bezpečně povede po cestě do nebe, do
nebeského města, do našeho krásného věčného domova.
2. Nespoléhej na svůj vlastní rozum a nenech se vést od jiných lidí, kteří sami v nebi nikdy nebyli. Spoléhej
se na Boží slova, věř Ježíši, který z nebe přišel a do nebe se vrátil. Jen on zná tu zaručenou cestu, jen on tě
může do nebe bezpečně dovést.
3. Pros Boha o odpuštění a věř, že Ježíš je tvůj Spasitel a cesta do nebe.

Úkol
1. Jak je to s tebou? Vydal ses už po cestě, která vede do nebe? Nebo ještě jdeš svou cestou?
2. Přečti si biblickou pasáž, o které jsme mluvili v této lekci, a přemýšlej o ní.

www.vyukabible.cz

