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Když žil Ježíš na Zemi, vyprávěl svým učedníkům o 
nebi.  Nazýval jej „Dům mého Otce”.  Řekl, že je 
tam mnoho příbytků.  Příbytkem 
myslel veliký, krásný domov.  
Nebe je obrovské a 
daleko krásnější 
než jakýkoli 
pozemský 
domov. 



Ježíš řekl, „Jdu, abych vám připravil místo. A až 
odjedu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu 
vás k sobě.” Potom, co Ježíš vstal z mrtvých, 
odešel do nebe. Zatímco se učedníci dívali, Ježíš 
byl vzat vzhůru a zmizel jim 
z očí v oblaku. 



Od té doby si křesťané pamatují Ježíšův slib, že 
přijde zpátky a vezme je k sobě. Řekl, že se vrátí 

nečekaně. Ale co se stane s křesťany, kteří
zemřou dříve než přijde? Bible říká,

že budou hned s Ježíšem. Být
bez našeho pozemského

těla, znamená být
přítomný s

Pánem. PŘÍTOMNÝ S 
PÁNEM 



Zjevení, poslední kniha v Bibli, nám říká, jak
báječné je nebe. Nejlepší na tom je, že nebe je 
Božím domovem. Bůh je všude, ale jeho trůn je v 
nebi. 



Andělé a další nebeské bytosti 
oslavují v nebi Boha. Stejně 
tak je to s lidmi, kteří zemřeli 
a odešli do nebe. Zpívají 
krásné písně chval Bohu. 



Tady jsou slova z jedné takové písně, kterou 
zpívají: TY JSI HODEN, NEBOŤ’
JSI NÁS VYKOUPIL BOHU 
SVOU KRVÍ Z KAŽDÉHO 
KMENE A NÁRODA A 
UČINIL JSI NÁS 
KRÁLI A 
KNĚŽÍMI 
NAŠEMU 
BOHU.  
(Zjev. 5:9)



Poslední stránky Bible popisují nebe jako „Nový 
Jeruzalém”. Je veliké s vysokou zdí okolo. Zeď je 
z jaspisu průhledného jako krystal. Základy této 
zdi pokrývají klenoty a drahé kameny, které září 

nádhernými barvami. 

Každá 
brána do 
města je 
vyrobená
z jedné 
obrovské 
perly!



Tyto obrovské perlové brány se nikdy nezavírají. 
Pojďme dovnitř a podívejme se kolem... Nádhera! 
Nebe je uvnitř ještě krásnější. Město je postavené 
ze zlata, čistého jako průhledné sklo. I ulice jsou 
zlaté. 



Krásná průzračná řeka vody života teče kolem 
Božího trůnu. Na každé straně řeky je strom 
života, který byl na začátku v zahradě Eden. Strom 
je vyjimečný. Plodí dvanáct různých druhů ovoce. 
Každý měsíc jiný. Listy ze stromu života slouží k 
uzdravení národů. 



Nebe nepotřebuje slunce ani měsíc. Světlem je 
naplňuje samotná Boží sláva. Nikdy tu není noc. 



I zvířata v nebi jsou jiná. Jsou krotká a přátelská. 
Vlci a ovečky společně žerou trávu. I mocní lvi se 
krmí trávou jako oslíci. Pán říká, „Neublíží ani 
nebudou ničit na celé mé Svaté hoře.”



Když se podíváme kolem, všimneme si, že v nebi 
některé věci chybí. Neuslyšíme tam žádná rozlobená 
slova. Nikdo se nehádá a není sobecký. Nejsou 
tam zámky na 
dveřích, 
protože 
v nebi se 
nekrade. 
Nejsou 
tam ani 
lháři, 
vrahové,
černokněžníci 
ani jiní zlí lidé. 
V nebi není žádný hřích.



V nebi nebudou žádné slzy. 
Tady na zemi někdy Boží 

lid pláče, protože prožívá 
utrpení. V nebi jim Bůh 

utře každou slzu. 



V nebi také nebude žádná smrt. Boží lid bude už 
navždycky s Pánem. Už nebude žádné trápení, pláč 
a bolest. Ani nemoc, odloučení nebo pohřby. 
Všichni v nebi budou 
s Bohem šťastní. 



Nejlepší na tom je, že nebe je pro kluky a holky
/stejně jako pro dospělé/, kteří věří v Ježíše jako 
svého Spasitele a naslouchají mu jako svému Pánu. 
V nebi je kniha, která se jmenuje 
Beránkova kniha života. Je plná 
jmen lidí. Viš, která jména 
tam jsou zapsaná? 
Jména všech 
lidí, kteří 
vložili svou 
důvěru v 
Ježíše. Je 
tam tvoje 
jméno?



Poslední slova Bible o nebi jsou báječným pozváním.
„A Duch a Nevěsta říkají: ‘Přijď!’ Kdo slyší, ať také 
řekne: ‘Přijď!’ Kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať 

zdarma nabere vodu života.”



Nebe, Boží nádherný domov

Příběh z Božího slova, Bible,

je nalezen v

Evangelium podle Jana 14, 
2. Korintským 5, Zjevení 4, 21, 22

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
světlo.”  Žalm 119:130



60 60

Konec



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali.

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky.

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu:
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen.

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

