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Nebe

David WilkersonApril 30, 2007
Neslyšíme v t?chto dnech mnoho kázání o nebi. M?že se to zdát divné, protože každému k?es?anovi d?lá radost,
když p?emítá o život? s Pánem po celou v??nost. Zaslíbení nebe je skute?ným jádrem evangelia, které kážeme.
Ale má to d?vod, pro? o tomto radostném tématu moc neslyšíme. Skute?nost je taková, že Bible o tom, jak vypadá
nebe, moc ne?íká. Ježíš se nikdy s u?edníky neposadil a nevysv?tloval jim slávu a velkolepost nebe. ?ekl zlod?ji na
k?íži: „Dnes budeš se mnou v ráji,“ ale ne?ekl, jak bude vypadat.
Apoštol Pavel se zmi?uje o nebi, když mluví o tom, že byl vytržen do ráje. ?íká, že tam vid?l a slyšel v?ci, které byly
pro jeho mysl tak ohromující a p?ekvapivé, že nemá slov, aby je popsal. Z Pavlova popisu m?žete nabýt dojmu, že
i kdyby dokázal jasn? vyjád?it, co vid?l, naše lidské mysli by to nedokázaly pochopit.
A? už byl Pavel v nebi sv?dkem ?ehokoliv, ovlivnilo ho to natolik, že po zbytek svého života toužil být tam.
Pavel byl vd??ný za sv?j život, své povolání, svou službu. V??ím, že vášniv? miloval Boží lid. Ale po celou dobu
své služby bylo Pavlovou neustálou touhou jít dom? a být s Pánem. Jeho srdce bylo prost? nedo?kavé, aby tam už
byl.
Takže, kde je nebe? Nevíme. Víme, že nové nebe p?ichází, práv? tak jako nová zem?. A tato nová planeta nebude
jenom stará zem? o?išt?ná ohn?m, ale n?co zcela nového. V jejím st?edu bude hlavní m?sto, Nový Jeruzalém.
Víme také, že Boží tr?n je v nebi. Rovn?ž Ježíš je tam, a také nespo?etné množství Pánových and?l?. Navíc Pavel
?íká, že až tam jednou budeme, uvidíme Ježíše „tvá?í v tvá?“ (1. Korintským 13:12). Stru?n? ?e?eno, budeme mít
bezprost?ední osobní p?ístup k Pánu po celou v??nost. (Milovaní, kdyby tohle jediné bylo všechno, co je nebe,
sta?ilo by mi to!)
Patrn? se tam budeme u?it v?ci, které lidské mysli zde na zemi nemohou obsáhnout. Budeme mít p?ístup k mysli
samotného Krista, která je neomezená. A já v??ím, že On nás bude o všech v?cech na v?ky vyu?ovat.
Písmo nazna?uje, že nebe nebude jen o odpo?ívání a nicned?lání krom? chození do církve
Bible nám ?íká, že v nebi budeme vládnout spolu s Pánem: „A u?inil jsi nás králi a kn?žími našemu Bohu a
budeme kralovat nad zemí“ (Zjevení 5:10). Budeme tam p?sobit jako jeho služebníci a „budeme mu sloužit“
(22:3).
Tohle mi napovídá, že v tom novém nadcházejícím sv?t? nám bude dáno vzrušující, požehnané pov??ení. Písmo
stále znovu mluví o rolích, jaké mají and?lé po celou historii, když slouží i Ježíši. A? bude tím vzrušujícím
pov??ením cokoliv, víme, že bude trvat po celou v??nost, protože Boží sv?ty jsou bez konce.
P?emýšlejme na chvíli o zdánlivé nekone?nosti, kterou vidíme ve vesmíru. O naší slune?ní soustav? se ?íká, že má
v pr?m?ru nejmén? p?t miliard mil, a p?esto je to jen mr?ous ve vesmíru. V?decké objevy ukazují, že je tam
soustava za soustavou, za soustavou, zjevn? bez konce. Pro lidskou mysl je to ohromující, závratné.
Zrovna tak, jako b?ží vesmírem naše slune?ní soustava, otá?ejíc se kolem slunce, pohybuje se tam rovn?ž
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bezpo?et jiných soustav, jedna nad druhou. A to všechno se odehrává podle Božího ?ádu. Z tohoto d?vodu v??ím,
že p?ijmeme pov??ení, která jsou te? pro naše lidské mysli nepochopitelná.
Když se Pavel odvolává na sv?j zážitek v ráji, mluvil o tom, že byl ve „t?etím nebi“
Židovští u?enci v Pavlových dnech vyu?ovali, že existují t?i úrovn? nebe: první, fyzická atmosféra, v níž žijeme;
potom druhé nebe, kde jsou hv?zdy; a kone?n? t?etí nebe, kde je B?h a ráj.
Všechno, co k tomuto mohu s jistotou ?íci, je to, že Ježíš vystoupil „vysoko nad všechna nebesa.“ A ?ekl nám, že
tam te? p?ipravuje místo pro sv?j lid. Také ?ekl: „Zase p?ijdu a vezmu vás k sob?, abyste i vy byli tam, kde jsem
já.“
Zkrátka, milovaní, nemohu ?íci, jak vypadá nebe. A nevím mnoho o tom, jaké to tam bude. Nemám žádné nové
zjevení, které bych nabídl, žádnou vizi podobnou Pavlov?. Ale mohu ?íci, jaké nebe není a co tam není, protože to
nám Písmo p?edkládá. A až to uvidíte, budete mít d?vod k radosti.
Za?neme vizí apoštola Jana ve 21. kapitole Zjevení
Jan nám ?íká, že následující v?ci v nebi nenajdeme:
1. Nebude tam už žádné mo?e. „Potom jsem uvid?l nové nebe a novou zemi. Nebo? první nebe a první zem?
pominuly a mo?e již nebylo“ (Zjevení 21:1). Jan ne?íká, že tam nebude voda. ?íká, že tam už nebudou žádné
hrozby obrovských zemských vodních mas; už žádné hurikány, tajfuny nebo zabijácké tsunami.
Skute?n?, jediná voda, o které se zmínil, pokud jde o tuto novou zemi, bude ?eka radosti, která te?e ulicemi
Nového Jeruzaléma. Jan o tom ?íká: „Potom mi ukázal ?istou ?eku vody života, jasnou jako k?iš?ál, vytékající z
Božího a Beránkova tr?nu“ (22:1).
2. V nebi už nebudou kapesníky. Nebudeme takové v?ci pot?ebovat, protože z Písma vyplývá, že nebudeme
pot?ebovat ani slzné žlázy. „A B?h set?e každou slzu z jejich o?í“ (21:4). Podle Jana nebudou prost? slzy v nebi
existovat.
Podobn? tam už nebudou žádné poh?ební ústavy, rakve nebo h?bitovy. Pro?? „A smrt už nebude, ani ná?ek ani
k?ik“ (21:4). P?emýšlej o tom: už žádné stání p?ed rakví, truchlení pro ztrátu milovaných lidí. Už žádný zármutek,
plá? nebo smutn?ní, protože v nebi nikdy neum?eme. Až budeme vzk?íšeni z pozemského hrobu Kristovou mocí
vzk?íšení, nikdy už nem?žeme znovu um?ít.
3. Nebudou tam už žádné lékárny, nemocnice, dokto?i, zdravotní sestry, ambulance, léky proti bolesti nebo
léka?ské recepty. Jan píše: „Ani bolest už nikdy nebude“ (21:4).
Vzpomínám si na jednu matku a její invalidní dceru, které navšt?vují naši církev. Syn této ženy spáchal sebevraždu
po sedmi letech, kdy trp?l nesnesitelnými bolestmi, které žádný doktor nedokázal diagnostikovat. B?hem této doby
musel brát silná narkotika, jen aby každý den vydržel. Na d?vod jeho bolesti se nikdy nep?išlo.
Te? se u dcery objevují stejné symptomy. Je talentovanou tane?nicí a vynikající studentkou, získala vyznamenání a
bylo jí nabídnuto stipendium. Ale její stav se tak zhoršil, že má neustále kruté nesnesitelné bolesti.
Podobn? jako její bratr žije tato mladá žena s tak vysokou mírou bolesti, že dokto?i ?íkají, že ji odhadují na stupe?
„?trnáct v desítkové stupnici.“ ?ekli jí, že narkotika, které by musela brát proti bolesti, by musela být tak silná, že by
ji to zabilo b?hem pár m?síc?.
T?ším se, že p?ichází nádherný den, kdy tato mladá žena už nikdy bolest nepozná.
Nikdy nezapomenu na poslední dny naší drahé vnu?ky Tiffany na zemi
Bolest mojí vnu?ky, zp?sobená nádorem na mozku, bývala tak prudká a krutá, že se její kon?etiny mocn? t?ásly.
M?la strašné záchvaty a musel jsem b?hem tohoto strašného ?asu jejímu otci pomáhat p?idržovat její ruce a nohy
dole. Té bolesti na ni bylo prost? ažaž, a pravda je, že jí bylo p?íliš i na její prarodi?e. Nakonec Tiffany ?ekla své
mamince a tatínkovi, že Pán Ježíš promluvil k jejímu srdci a ?ekl jí: „Chci, abys p?išla dom?. Se mnou tam nebude
už žádná bolest.“
Jan?v verš má pro m? mimo?ádný význam: „Ani bolest už nikdy nebude“ (Zjevení 21:4). Jako d?de?ek Tiffany
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odpo?ívám v poznání, že to je tam, kde je te? moje vnu?ka: s Ježíšem, kde už není žádná bolest.
4. Nebude tam už žádný strach, už žádná nevíra, už žádné hanebné v?ci, vraždy, lži nebo ?arod?jnictví.
Bible nám ?íká, že všichni, kdo praktikují tyto v?ci, budou uvrženi do ohnivého jezera: „Ale bázliví, nev?rní, ohavní,
vrazi, smilníci, ?arod?jové, modlá?i i všichni lhá?i mají sv?j díl v jeze?e, které ho?í ohn?m a sírou“ (21:8).
Noviny p?ednedávnem p?inesly zprávu, že jedni starší manželé byli nalezeni mrtví ve svém dom?. Tito manželé se
tak báli, že budou vykradeni nebo napadeni, že pravideln? zamykali dve?e svého domu a ut?s?ovali všechna okna.
Byli tak plní strachu, že to d?lali i b?hem letních žhavých veder a udusili se.
V nebi už žádný takový strach nebude. Ani tam už nebude žádné násilí nebo vražda. Zrovna nedávno se jeden
pedofil p?iznal k obt?žování více než dvou set d?tí. Díky Bohu, v nebi už žádné takové ohavnosti nebudou.
5. V nebi nebude d?vod ke st?hování. Moje žena a já jsme se v dosp?losti vícekrát st?hovali z jednoho domu do
jiného. Jsem vd??ný, že až se dostaneme do nebe, nikdy se nebudeme muset znovu st?hovat. Jak tohle vím?
Ježíš nám ?íká: „A? se vaše srdce nermoutí. V??íte v Boha, v??te i ve mne. V dom? mého Otce je mnoho p?íbytk?.
Kdyby to tak nebylo, pov?d?l bych vám. Jdu, abych vám p?ipravil místo“ (Jan 14:1–3).
Nedávno jsem ?etl o jedné k?es?ance, která se ptala: „Jestliže bude v nebi velké množství lidí, které nelze spo?íst,
jak m?že B?h vytvo?it bydlení pro každého? Jak by tam mohlo být dost místností pro tolik bydlících?“
Zamysleme se nad Ježíšovými slovy, které k tomuto ?íká: „Jdu, abych vám p?ipravil místo.“
Tato slova by pro nás m?la n?co znamenat. N?kte?í bibli?tí u?enci interpretují význam Ježíšových slov zde jako
„mnoho p?íbytk?.“ To m?že nebo nemusí být p?esné. Vše, co vím, je toto: Jestliže to staví Kristus, m?žeme si být
jisti, že je to n?co nádherného.
Když každý p?emýšlíme o míst?, které pro nás staví náš Pán, nem?li bychom si p?edstavovat zd?nou budovu nebo
n?co tomu podobného. P?esn?ji ?e?eno, Jeho obydlí jsou z úpln? jiné oblasti. Jako lidské bytosti si nedovedeme
p?edstavit oblast, v níž t?lo prochází bez p?ekážek všemi materiály. (Ježíš to ud?lal po svém vzk?íšení, a ?íká, že
v nebi budou naše oslavená t?la vypadat jako jeho.) Tohle je oblast, kterou žádný v?dec nevyzkoumal, oblast
nesmírn? odlišná od všeho, co bychom dokázali pochopit.
D?ležitá v?c, kterou Ježíš o nebi ?íká, je: „Je to domov. Budete žít na v?ky tam, kde žiji já.“ „Jdu, abych vám
p?ipravil místo. A když odejdu a p?ipravím vám místo, zase p?ijdu a vezmu vás k sob?, abyste i vy byli tam, kde
jsem já“ (Jan 14:3). Jednoduše ?e?eno, existuje domov ve v??nosti pro každého z nás. Ježíš v podstat? ?íká: „Až
ten den p?ijde – až tu budete se mnou – osobn? vám ukážu, co jsem pro vás postavil.“
6. V nebi nejsou žádné zmrza?ené kon?etiny, žádná slepota ani hluchota, žádná chátrající t?la. Bible ?íká,
že v nebi budeme mít nová t?la. Samoz?ejm?, tohle je známé u?ení k?es?an?, a Pavel m?l hodn? co k tomu ?íci.
Píše: „N?kdo ale ?ekne: Jak budou mrtví vzk?íšeni? A v jakém p?ijdou t?le?“ (1. Korintským 15:35). Jinými slovy,
lidé jsou možná zv?daví: „Jaké t?lo vstane z mrtvých?“
Pavel odpovídá, že t?lo, které jde do hrobu, není t?lo, které z n?ho vyjde.
„A co rozsíváš? Ne to t?lo, které povstane, ale holé zrno ... B?h mu však dává t?lo, jak sám cht?l, totiž každému z
t?ch semen jeho vlastní t?lo“ (15:37–38). Jinými slovy: „T?la, v nichž budeme p?ebývat v nebi, budou jemu
podobná. Budou nebeská a ne pozemská.“
Podle Pavla se naše fyzická t?la „rozsívají porušitelná,“ ale „vstanou neporušitelná.“ Jednoduše ?e?eno, když se
naše t?lo „rozsívá“ – nebo poh?bívá – je to p?irozené, pozemské t?lo. Ale až budeme vzk?íšeni, bude to dokonalé,
nebeské t?lo. T?lo, které budeme mít, bude pak „oslaveno“ Kristovou mocí vzk?íšení.
Písmo v?bec ne?íká, že B?h bude pátrat po každé ztracené kon?etin?, každém ztraceném zubu, každém zrní?ku
prachu z našich p?irozených t?l, a n?jak je dá zpátky dohromady. Naopak, Pavel vyu?oval: „T?lo a krev nemohou
být d?dici Božího království.“ Potom dodává: „Naráz, v okamžiku, za zvuku poslední polnice. Nebo? zatroubí a
mrtví budou vzk?íšeni jako nesmrtelní a my budeme prom?n?ni“ (15:52).
Naše oslavená t?la budou mít dokonalou podobu Krista
V tom významném dni se otev?ou hroby. A Pán, ve své strašlivé moci, dá vzniknout novým, v??ným t?l?m. Tato
t?la budou mít podobu svatosti a spravedlnosti, nikdy se neporuší, nepominou. A až se to stane, budeme mluvit
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jedním jazykem, novým jazykem, kterému budeme všichni rozum?t. Opravdu, všechny v?ci budou nové.
Co je pro m? nejvíc vzrušující, je to, co se stane, pokud jde o miliony mrtvých nebo umírajících d?tí všech v?k?. V
okamžiku budou tyto vzácné d?ti vzk?íšené a budou mít nová t?la. Myslím na nedosp?lé d?ti, jejichž t?la šla do
hrobu zni?ená nemocemi, jejichž t?lo bylo ubito v genocidách, jejichž t?la byla roztrhána bombami.
A také myslím na muže a ženy, jejichž t?la usychala a ch?adla nemocemi, t?la, která musela být poh?bena v
uzav?ených rakvích. Myslím na mu?edníky z celé historie, kte?í zem?eli umu?ením, jejichž t?la zohavili, roz?ezali
vedví, zkrátili o hlavu, upálili v ohni. Ti všichni vyjdou z hrobu s novým t?lem, už nikdy neuvidí porušení nebo
bolest.
Moje mysl m?že st?ží vyjád?it moje úvahy o tom – a p?esto se z toho moje srdce raduje!
7. V nebi nebudou už žádné hodiny, protože už nebude více ?asu.
Jan píše, že se p?ed ním objevil and?l a stál jak na mo?i, tak na zemi. And?l potom pozvedl ruku k nebi a, podle
Jana „p?ísahal p?i Živém na v?ky v?k?, který stvo?il nebe i to, co je v n?m, zemi i to, co je na ní, a mo?e i to, co je v
n?m, že už nebude více ?asu“ (Zjevení 10:6).
To je pro m? jedna z nejt?žších p?edstav
P?ijde chvíle, kdy sám ?as bude odvržen. P?edstavte si to, už žádné roky, žádné m?síce nebo týdny, už žádné
dny, hodiny, minuty nebo dokonce vte?iny. Nebude tam nic k ozna?ení ?asu, ani no?ního nebo denního ?asu,
nebo? Kristus bude sv?tlem v ráji.
Jeden puritánský pastor se pokusil popsat svému sboru neomezenost v??nosti. ?ekl jim, aby se nesnažili pochopit,
že v??nost vždy byla a vždy bude, bez n?jakého za?átku nebo konce. Dal jim tuto ilustraci: „P?edstavte si zemi
jako kouli z písku, 25 000 mil po obvodu. Jednou za každých tisíc let p?iletí pták a odebere jedno zrnko písku. Až
ten tvor odebere úpln? poslední zrnko, tehdy práv? za?ala v??nost.“
Jinými slovy: ve velkém plánu v??nosti má „?as“ práv? te? jen krátké trvání. P?ichází den, kdy ?as úpln? doslouží
svému ú?elu a bude odstran?n. Je pro m? tak ohromující o tom uvažovat.
Pavel to shrnuje v jedno napomenutí pro všechen Boží lid
Pavel nadšen? jásá: „Díky Bohu, který nám dává vít?zství skrze našeho Pána Ježíše Krista!“ (1. Korintským
15:57). Mnoho k?es?an? cituje tento verš denn?, používá ho ve svých zkouškách a trápeních. Ale Pavel to ?íká v
kontextu, který nazna?uje hlubší význam. Jen o dva verše d?ív Pavel uvádí: „Smrt byla pohlcena ve vít?zství. Kde
je, ó smrti, tv?j osten? Kde je, ó peklo, tvé vít?zství?“ (15:54–55).
Pavel výmluvn? hovo?í o své touze po nebi. Napsal: „Víme p?ece, že kdyby byl náš pozemský d?m tohoto
p?ebývání zbo?en, máme od Boha v??né stavení v nebesích, d?m neud?laný rukama. Vždy? také v tomto
vzdycháme, nebo? toužíme být oble?eni svým p?íbytkem z nebe“ (2. Korintským 5:1–2).
Apoštol potom dodává: „Máme tedy sm?lou d?v?ru a líbí se nám rad?ji být vzdálenými od tohoto t?la a být doma u
Pána“ (5:8).
Podle Pavla je nebe – p?ebývání v p?ítomnosti Pána po celou v??nost – n?co, co si máme p?át celým svým
srdcem.
Když p?emítám o t?chto v?cech, které podle Písma v nebi nebudou, za?íná se objevovat nádherný obraz
Nejprve si p?edstavuji Ježíšem popisované obrovské shromážd?ní, kdy and?lé „shromáždí jeho vyvolené od ?ty?
v?tr?, od jednoho konce nebe až po druhý“ (Matouš 24:31).
Když jsou všechny ty ohromné zástupy shromážd?né, p?edstavuji si, jak se v nebi koná vít?zný pochod. Tém??
každý zná píse?: „Když svatí pochodují.“ Pokuste si p?edstavit, jak se ta píse? doslova odehrává v nebi, s miliony
oslavených d?tí, které zpívají hosana Pánu, jak byly zvyklé d?lat kdysi v chrámu. Jaký to bude zvuk vít?zství a
chvály: zástupy sirotk? volajících: „Ot?e!“ Mohu zrovna zahlédnout paprsek radosti ve tvá?i Ježíše. On ?ekl:
„Takovým pat?í Boží království.“
Potom p?icházejí všichni mu?edníci. Ti, kte?í kdysi volali po spravedlnosti na zemi, te? volají: „Svatý, svatý, svatý!“
Page 4 of 5

Nebe
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)
P?edstavuji si ty, kte?í byli zkráceni o hlavu, jak se dotýkají svých hlav a ?íkají: „Jsem op?t celý.“ Ti, kte?í byli
roz?ezáni vedví, hledají známky utrpení na svých t?lech, ale nemohou žádné najít. Ti, kte?í byli upáleni na hranici,
te? mají celá t?la bez jakýchkoliv stop zápachu nebo kou?e. Všichni budou tancovat s radostí a volat: „Vít?zství,
vít?zství v Ježíši!“
Pak p?ijde mocné burácení, zvuk, jaký p?edtím nebylo nikdy slyšet. To je církev Ježíše Krista s velkým množstvím
lidí ze všech národ? a kmen?. V této skupin? budou ti, kdo byli kdysi narkomani nebo alkoholici … kdo byli kdysi
slepí nebo nemocní … kdo byli chudí, ovdov?lí nebo nuceni žebrat. P?edstavuji si mezi nimi chudou vdovu, která
v?rn? vhodila malý peníz do sbírky, i když nic víc nem?la.
Možná vám to všechno zní za vlasy p?itažené, ale Pavel sám o tom sv?d?í
Když byl v?rný apoštol uchvácen do nebe, „uslyšel nepopsatelná slova, která ?lov?ku nep?ísluší mluvit“ (2.
Korintským 12:4). Pavel ?ekl, že byl p?ekvapen tím, co tam slyšel. V??ím, že tohle byly ty samé zvuky, které slyšel.
Dostalo se mu ukázky zp?vu a chvály Bohu od t?ch, kte?í se budou radovat v Jeho p?ítomnosti, jejich t?la budou
neporušená, jejich duše budou napln?né radostí a pokojem. Byl to zvuk tak nádherný, že ho Pavel mohl slyšet, ale
nemohl ho opakovat.
Drazí svatí, u?i?te nebe svou opravdovou touhou. Ježíš p?ijde pro ty, kdo touží být s ním práv? tam!
Download PDF [1]
Links
[1] http://worldchallenge.org/printpdf/1227/
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