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Калі Езус жыў на зямлі, Ён расказваў сваім вучням 
пра неба. Ён назваў яго “Дом майго бацькі” і 
сказаў, што там шмат асабнякоў. 
Асабняк - гэта вялікі прыгожы 
дом. Неба большае і 
прыгажэйшае за 
любы зямны дом.



Езус сказаў: “Я іду падрыхтаваць вам месца. І калі 
Я пайду і падрыхтую месца для вас, Я прыйду зноў 
і прыму вас да Сябе”. Езус сапраўды пайшоў у рай 
пасля таго, як уваскрос з мёртвых. Калі вучні Яго 
глядзелі, Ісус быў узяты, і воблака зняло Яго з 
іх вачэй.



З таго часу хрысціяне памятаюць абяцанне Езуса 
вярнуцца і атрымаць іх. Езус сказаў, што вернецца 
раптоўна, калі менш за ўсё чакаў. Але як 
быць з хрысціянамі, якія паміраюць 
да Яго прыходу? Біблія кажа, 
што яны ідуць прама, 
каб быць з Езусам. 
Адсутнічаць у 
целе — значыць 
прысутнічаць з 
Госпадам.

ПРЫЯТУЙШЫ З 
ПАНАДАМ



Адкрыцьцё, апошняя кніга Бібліі, кажа нам, наколькі 
цудоўнае неба. Самае цудоўнае тое, што ў вельмі 
асаблівым сэнсе неба з’яўляецца Божым домам. 
Бог паўсюль, але трон 
Яго на нябёсах.



Анёлы і іншыя нябесныя істоты 
пакланяюцца Богу на нябёсах. 
Гэтак жа робяць увесь Божы 
народ, які памёр і пайшоў у 
рай. Яны спяваюць асаблівыя 
песні хвалы Богу.



Вось некалькі слоў з адной песні, якую яны 
спяваюць: ВАРНЫ ТЫ, БО ТЫ КРЫВЮ СВАЁЙ 
АДПУБЛІЎ НАС БОГА АД 
КОЖНАГА ПЛЕМЕНІ І НАРОДУ 
І ПАСТАЎ НАС КАРАЛЯМІ І 
СВЯТАРАМІ БОГУ НАШАМ. 
(Адкр. 5:9)



Самыя апошнія старонкі Бібліі апісваюць неба 
як “Новы Ерусалім”. Ён вельмі і вельмі вялікі, з 
высокай сцяной звонку. Сцяна з яшмы, чыстага, 
як крышталь. Каштоўнасці і каштоўныя камяні 
пакрываюць аснову сцяны, 
зіхацячы 
шыкоўнымі 
фарбамі. 
Кожная з 
гарадскіх 
брамаў 
зроблена з 
адной вялізнай 
жамчужыны!



Гэтыя вялікія жамчужныя вароты ніколі не 
зачыняюцца. Давай зайдзем і паглядзім навокал ... 
ВАУ! Унутры неба яшчэ прыгажэй. Горад 
зроблены з чыстага золата, як празрыстае шкло. 
Нават вуліца 
з золата.



Божага пасаду цячэ прыгожая празрыстая рака 
вады жыцця. Па абодва бакі ракі — дрэва жыцця, 
якое ўпершыню было знойдзена ў райскім садзе. 
Гэта дрэва вельмі асаблівае. Ён прыносіць 
дванаццаць розных відаў садавіны, рознага 
роду кожны месяц. І лісце дрэва жыцця для 
аздараўлення народаў.



Небам для святла не патрэбны ні сонца, ні месяц. 
Божая слава напаўняе яго цудоўным святлом. 
Там ніколі не бывае ночы.



Нават жывёлы на нябёсах розныя. Усе яны ручныя 
і прыязныя. Ваўкі і ягняты разам сілкуюцца травой. 
Нават магутныя львы ядуць салому, як вол. 
Гасподзь кажа: “Яны не пашкодзяць і не 
пагубяць на ўсёй святой гары Маёй”.



Азіраючыся вакол, мы 
заўважаем, што на нябёсах 
не хапае рэчаў. Ніколі не 
чуваць гнеўных слоў.
Ніхто не змагаецца і 
не эгаіст. На дзвярах 
няма замкаў, 
бо злодзеяў 
на Небе няма. 
Няма хлусаў, 
забойцаў, 
ведзьмакоў і іншых 
злых людзей. У Небе 
няма ніякага граху.



На Небе з Богам больш няма 
слёз. Часам народ Божы 
плача з-за вялікіх смуткаў у 
гэтым жыцці. На нябёсах 
Бог выцер усе слёзы.



На нябёсах таксама няма смерці. Народ Божы 
будзе вечна з Госпадам. Няма болей ні гора, ні 
плачу, ні болю. Ні хваробы, ні растання, ні 
пахавання. Кожны на нябёсах вечна шчаслівы 
з Богам.



Лепш за ўсё, рай прызначаны для хлопчыкаў і 
дзяўчынак (і дарослых таксама), якія паверылі ў 
Ісуса Хрыста як свайго Збаўцу і слухаліся Яго як 
свайго Госпада. На нябёсах ёсць кніга, якая 
называецца “Кніга жыцця Ягняці”. У ім 
поўна імёнаў людзей. Вы ведаеце, 
чые імёны там напісаны? 
Усе людзі, якія 
давяраюць Езусу. 

Ваша імя там?



Апошнія словы Бібліі аб Небе з'яўляюцца выдатным 
запрашэннем. “І Дух і нявеста кажуць: ‘прыйдзі!’ І 

той, хто чуе, няхай скажа: ‘Прыйдзі!’ І той, хто 
прагне, няхай прыйдзе. А хто жадае, няхай бярэ 

ваду жыцця бясплатна”.



Неба, Божы прыгожы дом

Гісторыя з Божага Слова, Бібліі,

знаходзіцца ў

Яна 14; 2 Карынфянаў 5; 
Адкрыцьцё 4, 21, 22

“Уваход Тваіх слоў дае святло.” 
Псальма 119:130



Канец



Гэтая біблейская гісторыя распавядае пра нашага 
цудоўнага Бога, які стварыў нас і які хоча, каб вы Яго ведалі.

Бог ведае, што мы зрабілі дрэнныя ўчынкі, якія Ён называе 
грахом. Пакараннем за грэх з'яўляецца смерць, але Бог 
любіць вас так моцна, што паслаў свайго адзінага Сына, 

Езуса, памерці на крыжы і быць пакараным за вашыя грахі. 
Тады Ісус вярнуўся да жыцця і пайшоў дадому, у рай! Калі вы 

верыце ў Ісуса і папросіце Яго прабачыць вашыя грахі, 
Ён гэта зробіць! Ён прыйдзе і будзе жыць у вас цяпер, 

і вы будзеце жыць з Ім вечна.

Калі вы верыце, што гэта праўда, скажыце гэта Богу:
Дарагі Езу, я веру, што Ты Бог і стаў чалавекам, каб памерці 

за мае грахі, і цяпер Ты зноў жывеш. Калі ласка, увайдзі ў маё 
жыццё і прабач мае грахі, каб я мог цяпер мець новае жыццё і 

аднойчы пайсці быць з Табой назаўсёды. Дапамажы мне 
слухацца Цябе і жыць для Цябе, як Тваё дзіця. Амін.

Чытайце Біблію і размаўляйце з Богам кожны дзень! Яна 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

