Studium

Vyplňte mezery po přečtení každého biblického verše.

1. Co zaslíbil Ježíš svému lidu?
Jan 14:2 V domě mého Otce je mnoho ______________________; ... Jdu, abych vám
připravil ____________________.

Velkolepé Království 1. Královská 3:5-15; 10:1-29

K

2. Co víme o tomto místě, které Ježíš připravuje?
Izajáš 65:17 Hle, já stvořím nové __________a novou ________.

dyž byl Šalamoun ustanoven novým izraelským králem, zjevil se mu ve snu

Hospodin a řekl: „Žádej, co ti mám dát.“ 1. Královská 3: 5. Mladý král mohl žádat o
peníze, slávu nebo dlouhý život, ale neudělal to. Místo toho požádal o moudrost,
aby spravedlivě vládl Božímu lidu. V odpovědi na tuto pokornou a upřímnou
modlitbu dal Bůh Šalomounovi obrovskou moudrost a rozumnost – kterou předčil
kohokoliv jiného. Kromě toho mu Bůh také požehnal slávou, bohatstvím a
dlouhým životem.
Během Šalamounovy vlády se Izrael těšil nebývalým mírem a prosperitou. Drahé
kovy byly v Jeruzalémě během jeho doby tak hojné, že stříbro považovali za běžné
kameny (1 Král 10:27). Kromě velkolepého chrámu z mramoru a zlata, který
Šalamoun postavil pro Boha, vybudoval také honosný Palác s nádvořím. Rovněž
vybudoval strategicky významná města, aby mohl vytvořit základny pro své vozy a
jezdce. Nádherné kvetoucí zahrady se vzácnými stromy zdobily každé město.
Monarchové, šlechtici a královské výsosti přišli z celého světa na návštěvu a
přinesli dary. Toužili slyšet hlubokou moudrost, kterou Bůh vložil do Šalamounova
srdce (1 Královská 10:24).
Mezi spoustou královských návštěv byla i bohatá a krásná královna z daleké země
Sáby. Chtěla vidět na vlastní oči, zda jsou zprávy o izraelském králi pravdivé.
Královna ze Sáby prověřovala Šalamouna mnoha těžkými otázkami a byla
ohromena jeho geniálními odpověďmi. Kamkoli se podívala, její smysly byly
oslněny.
Ale Izrael v době svého vrcholu nebyl ničím, ve srovnání se slavným královstvím,
které pro vás Bůh připravil.

Židům 11:16 Neboť jim připravil__________ .
Matouš 5:5 Blaze tichým, neboť oni dostanou __________________ za dědictví.
Izajáš 65:21 Budou si stavět ____________ a bydlet v nich.
POZNÁMKA: Bůh připravil pro svůj lid nová nebesa, novou zemi a nové svaté město.
Spravedliví zdědí krásný příbytek ve městě postaveném Ježíšem (Jan 14: 2)
a pohádkový venkovský dům na nové zemi, který si sami postaví (Izajáš 65:21).

3. Co víc víme o svatém městě?
Zjevení 21:16 Město je rozloženo do ___________, ... Změřil tedy město a jeho délka, šířka
i výška byly stejné_______________.
Zjevení 21:2 Uviděl jsem svaté město, ______________, jak sestupuje od Boha z
__________, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže.
Zjevení 21:10, 12 …svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, … Město mělo
mohutnou a vysokou hradbu s __________branami….
Zjevení 21:18 Jeho hradba byla postavena z___________, ale město bylo
___________podobné čistému sklu.
Zjevení 21:21 Ulice toho města byla______________.
POZNÁMKA: Svaté město je čtverec a jeho obvod činí 2400 kilometrů. Sestoupí z nebe na
novou zemi a přistane tam, kde nyní stojí Olivová hora (Zachariáš 14: 4). Každá z jejích 12

bran je vyrobena z jediné perly (Zjevení 21:21) a městské zdi z jaspisu jsou široké 144 loket
(66 metrů) (Zjevení 21:17).

7. Je Ježíšovo tělo skutečné, nebo je to duch?

4. Co říká Bible o zásobování města vodou a potravinami?

Lukáš 24:39 Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne
a přesvědčte se: ____________ _______________ _______________ maso
a kosti, jako to vidíte na mně.“
Podívejte se na mé ruce a nohy – jsem to já! Dotkněte se mě a přesvědčte se: ____ _____
______ maso a kosti; jak vidíte, já je mám!“

Zjevení 22:1 Potom mi ukázal__________ s vodou života…
Zjevení 22:2 Po obou stranách řeky je__________, jenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom
vydává ovoce každý měsíc a jeho listí je k uzdravení národů
POZNÁMKA: Z Božího trůnu vytéká nevyčerpatelná, čistá řeka a strom života přináší každý
měsíc jinou úrodu ovoce. Toto nesmírně krásné ovoce a jeho listy poskytují lék proti smrti
a udržují věčný život. Navíc Boží svatí budou pěstovat své vlastní jídlo ve svých
venkovských domovech (Izajáš 65:21). Strava Božího lidu bude taková, jaká byla před tím,
než hřích vstoupil na svět – ovoce, obilí a ořechy (Genesis 1:29, 31). Chuť bude
nepopsatelně lahodná a nutriční hodnota bude dokonalá.

5. Jak se bude život v nebi lišit od života na zemi?
A. Izajáš 35:5 Oči slepých tehdy____________,

POZNÁMKA: Ježíšovo tělo po Jeho vzkříšení bylo skutečné, z masa a kosti, kterých jste se
mohli dotknout a cítit je. Učedníci si nejprve mysleli, že je duch, když se jim najednou
zjevil, ale poté, co se Ho dotkli a sledovali, jak jí (Lukáš 24: 40–43), věděli, že je skutečný.
Za čtyřicet dní je Ježíš vyvedl do Betánie a vystoupil do nebe (Lukáš 24:50, 51). Andělé,
kteří se zjevili učedníkům, jim řekli: „Ten samý Ježíš
[z masa a kostí] ... přijde tak, jako jste ho viděli odcházet do nebe.“ Skutky 1:11.
Od svého vtělení je Ježíš navždy spojen s lidskou rasou, ale je také Božský.

8. Jaké další povzbudivé zaslíbení se dá najít?
Skutky 3:20, 21 ….až k vám pošle ohlášeného Mesiáše – Ježíše, který zatím musí zůstat v
nebi až do času_______ ______ ______, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých
svatých proroků.

B. Izajáš 35:5 ...uši hluchých se___________,
C. Izajáš 35:6 …tehdy chromý _______jak laň, jazyk němého se _________.
D. Izajáš 65:25 Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, hadu
však bude potravou prach. Nikdo už nebude ________________ ________________ a
šířit zkázu...
E. Izajáš 11:6 Vlk a beránek se budou spolu ______, lev jako dobytče bude ______ žrát,
F. Izajáš 35:1 ……s jásotem ať ______ pustina!

POZNÁMKA: Chvála Bohu, každá nádherná dobrá věc, která byla ztracena příchodem
hříchu, bude obnovena v Božím novém království. Všichni se budou navzájem skutečně
milovat, důvěřovat si, podporovat se. Ve výsledku již nebude žádné násilí (Izaiáš 60:18) a
už nebude zrada, zneužívání, neloajálnost, nepoctivost, pomlouvání, nejistota, deprese,
nebezpečí, zklamání nebo zármutek. Bude to radostný, šťastný, spokojený a hojný život
navěky.

G. Izajáš 33:24 Nikdo tam žijící neřekne: „Jsem _________.“

9. Budou smutné nebo bolestivé vzpomínky z tohoto života
znepokojovat lidi v nebi?

H. Zjevení 21:4 …a ______ už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude…

Izajáš 65:17 Věci minulé _____________________ připomínány, nevstoupí na mysl.

6. Jaká těla budou mít svatí?

POZNÁMKA: Pán zde zaslibuje, že smutek zde na Zemi nepřinese trápení jeho svatým v
nebi.

Filipským 3:20, 21 …my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána
Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho ________těla….

10. Poznají se navzájem lidé ze Země v Božím novém
království?
1. Korintským 13:12 …teď poznávám částečně, ale potom poznám______, tak jako Bůh
zná mě.
POZNÁMKA: Skutečně se navzájem poznáme podle vzhledu, chůze, chování, řeči atd. Naše
schopnosti rozpoznat se navzájem se v nebi zlepší. Nebe bude naprosto fantastické
rodinné setkání.

11. Jaká další ohromující zaslíbení nám Bůh dává ohledně
svého přicházejícího království?
A. Izajáš 35:10 Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s ________,
s věčnou _______ na tvářích.

13. Jaká je nejvyšší přednost v novém Božím království?
Zjevení 21:3 Bůh bude _______________________________ mezi nimi.
POZNÁMKA: Věřte tomu a buďte v úžasu! Bůh bude skutečně žít na nové zemi se svým
lidem. Této naprosté radosti a slávě se nemůže nic vyrovnat.

14. Co zabrání vejít lidem do Božího království?
Zjevení 21:27 …avšak rozhodně do něj nevejde nic
_________________________________, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize
života.
Zjevení 21:7 Kdo ____________, dostane toto vše za dědictví.

B. Žalm 16:11 Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je ________ _______,
nekonečné _____ je po tvé pravici!

POZNÁMKA: Hřích poskvrňuje a nemůže být vpuštěn do nebe, jinak by mohla vzpoura
začít znovu od začátku. (Viz dodatek s názvem „Království Boží.“)

C. Zachariáš 8:5 Ulice toho města budou plné chlapců a děvčat, kteří si tam budou
________.

15. Co mohu dělat s hříchem? Jak se mohu vypořádat s
hříchem?

D. Izajáš 40:31 Vznášejí se jako na orlích perutích, ______ a nejsou vyčerpáni,
________ a nejsou znaveni.

1. Jan 1:9 Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – ______ nám naše
hříchy a ________ nás od každé nepravosti.

E. Izajáš 40:31 Vznášejí se jako na________________
POZNÁMKA: Svatí budou moci létat jako andělé vyšší rychlostí než světlo. Jelikož všechno
zdědí (Zjevení 21: 7), mohou navštívit jiné světy a dostat se tam jen za pár okamžiků. Podle
Písma stvořil Bůh další světy, které nepadly
(Job 1: 6; Židům 1: 2; 11: 3).

12. Můžeme dostatečně popsat Boží nové království slovy?
1. Korintským 2:9 Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani _________________ na
_____________________ nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘
POZNÁMKA: Ty a já v našem současném stavu si ani neumíme představit, jaké úžasné věci
Bůh připravil pro své děti. Žádná slova, myšlenky nebo dokonce sny nemohou skutečně
vyjádřit nádhernou radost a blaho nebe. Bez ohledu na to, jak na zemi můžeme trpět, život
v nebi převáží všechny pozemské zkoušky (Římanům 8:18).

POZNÁMKA: Pokud žádám Ježíše, aby mi odpustil mé hříchy, odpouští mi
a očišťuje mě od hříchu a činí mě svým dítětem.

16. Jaký je podle Ježíšových slov recept na úspěch v tomto i
příštím životě?
Matouš 6:33 Hledejte především____________ _______________a ___________,
a všechno ostatní vám bude přidáno.
POZNÁMKA: Přesně to udělal král Šalamoun, když se Bůh zeptal: „Co chceš?“ Jeho první
myšlenka byla na Boží království a Jeho spravedlnost. Na oplátku následovalo požehnání
nádherného království. To potká i nás, když budeme hledat nejdříve Boží království.

Tvoje odpověď
Uznáváte-li, že Bůh má nad pozemskými událostmi plnou kontrolu, jste ochotni dovolit mu
mít plnou kontrolu nad vaším životem?
ODPOVĚĎ: _______________
Dodatek
Tato část poskytuje dodatečné informace pro další studium.

Boží království
Bible zaznamenává dvě království, která jsou v neustálém konfliktu – království Boží a
království Satana. Ježíš učinil království Boží ve svém kázání ústředním tématem. Jen v
Novém zákoně je více než 100 odkazů na Boží království a mnohé jsou obsaženy v
Ježíšových podobenstvích. Z Jeho učení se dozvídáme, že Boží království je rozděleno do
dvou různých kategorií – duchovní a doslovné.
Občané duchovního nebeského království mají ve svých srdcích Boha, který vládne a
panuje. Před obrácením je trůn v našich srdcích obsazen satanem, hříchem a našim já. Ale
poté, co přijmeme Ježíšovo odpuštění a moc, je toto otroctví přerušeno. Proto Pavel říká:
„Ať tedy ve vašem smrtelném těle nevládne hřích, abyste jej poslouchali v jeho
žádostech. … Hřích nad vámi nebude panovat. “
Římanům 6:12, 14. „Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží
království.“ Lukáš 11:20.
Jakmile člověk přijme Krista, okamžitě se stane občanem Božího duchovního království.
Proto Ježíš i Jan Křtitel začali svou službu tím, že vyzývali lidi, aby činili pokání, „Protože
nebeské království je blízko“. Matouš 3:2; 4:17. „Blízko“ znamená dostupné nebo dostupné
hned. Proto Ježíš řekl: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; ani se
nedá říci: ‚Hle, je tu, nebo‚ je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“ Lukáš 17:20, 21.
Jakmile je člověk pokřtěn, opouští Satanovo království temnoty a připojuje se k Božímu
království světla.
Každý opravdový následovník Krista je velvyslancem v tomto světě z Božího duchovního
království. Velvyslanci z jiných zemí často mluví jiným jazykem, nosí jiné oblečení, jedí jiné
jídlo, používají jinou měnu a mají jiné zvyky. Stejně tak, jako křesťanští velvyslanci, bychom
měli být velmi opatrní, abychom správně reprezentovali království našeho Pána tím, jak
jíme, mluvíme, oblékáme se a trávíme čas a peníze.
Jednoho dne Boží lid zdědí doslovné fyzické království Boží, o kterém pojednává tato
lekce. Po tomto království toužíme, když se modlíme modlitbou Páně: „Přijď tvé
království.“ Matouš 6:10.
Doslovné Boží království bude plně a konečně ustanoveno po tisíciletém soudu a po bitvě
popsané ve Zjevení ve 20. kapitole

