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Biblii pre deti
predstavuje

Nebo 
nádherný 

domov

o nebi. Nazýval Otca , a povedal, 
Príbytok 

je 
Nebo 

domy na zemi.

A ak 

ku sebe.
vystúpil do neba. 

oblak im ho vzal 
spred 
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Drahokamy a vzácne kamene pokrývajú základy 
tohto múru, trblietajúc sa nádhernými farbami. 

z mestských brán je vyrobená z jedinej 
obrovskej perly!

Tu sú slová z jednej z nich: A 

bol zabitý a svojou krvou si Bohu 
vykúpil 
jazyka
si 

Bohu, 
oni budú 

na zemi. 
Zjv 5,9-10

Zjavenie, posledná kniha Biblie, nám hovorí 
aké nádherné je nebo. vec na tom je 

Boh 
ale Jeho trón

je v nebi.

Na úplne posledných stránkach Biblie je nebo
opísané ako Jeruzalem . Je 

vysokým múrom. Múr 
je z jaspisového .

Anjeli a iné nebeské bytosti 
uctievajú Boha v nebi. To 

a Spievajú Bohu 
nádherné piesne chvály.

sa vráti a vezme ich k sebe. 
vráti .

Ale predtým
ako sa vráti? Biblia hovorí,

priamo do neba a
budú z .

oddelení od tela
znamená 

s Pánom.
SPOLU S 

PÁNOM
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V nebi s

tomto 

V nebi Boh zotrie 
slzy.

Aj zvieratá v nebi sú trochu iné. Sú krotké 
a Vlci a jahniatka jedia spolu trávu. 
Dokonca aj mocný lev je slamu ako vôl. PÁN hovorí: 

vrchu.

trónu. Na 
ktorý bol predtým v záhrade Eden. Tento strom 
je Rodí 
ovocia. mesiac iný druh. Listy toho stromu 

veci chýbajú. V Nikto 
sa nebije a nie je sebecký. Na dverách nie sú 

v nebi nie 
sú zlodeji. 
Nie sú tam 
klamári, 
vrahovia, 

ani iní 

V
nebi neexistuje 

hriech.

Nebo nepotrebuje svetlo slnka ani mesiaca. 
Nikdy tam nie 

je noc.

perál sa nikdy nezatvárajú. 
a pozrime sa dnu. ! Nebo je zvnútra 

Mesto je postavené z

Aj ulice sú 
zo zlata.
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Nebo nádherný domov

Príbeh z slova Biblie

sa nachádza v

Ján 14, 2 5, Zjavenie 4, 
Zjavenie 21, 22

robí 119:130

A chlapcov a
(

veria v
a poslúchajú ho ako svojho Pána. V nebi je kniha, 

je 
plná Viete koho mená 
sú tam napísané? Sú tam mená 

dôverovali 
Je tam aj tvoje 
meno?

On nazýva hriech. 

a

a
a

Tebou. 
Amen. Ján 3:16

rozprávaj sa s Bohom.

Posledné slová Biblie o nebi sú nádherným
pozvaním.  Duch a nevesta volajú !  A 
kto nech povie !  Kto je smädný nech

príde. A á nech si zadarmo
naberie vody

V
s Pánom. Nie 

pohreby. V nebi 

s Bohom.
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