
Nebesa, 

Dom

Sveto pismo za otroke
predstavlja

povedal o nebesih. To je imenoval dom mojega 
, in rekel je, da je tam veliko dvorcev. 

Dvorec je velik, lep dom. 
Nebesa 

od katerega 
koli zemeljskega 
doma.

Jezus je rekel: Pripraviti grem prostor za vas. In 

vas sprejel k sebi. Jezus 
je vstal od mrtvih. Medtem 
gledali, se je Jezus zavil v oblak, ki ga je ponesel 
stran, da ga niso 

videli.
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Pojdimo noter in se razglejmo ... Super! Nebesa so 
.

zlata, kot prozorno steklo. Tudi ulica je zlata.

Tukaj je nekaj besed iz ene pesmi, ki jo pojejo:
VREDNO 

SI BILO ZAKLANO IN SI S 
SVOJO KRVJO ODKUPILO 
BOGU LJUDI IZ VSAKEGA 
RODU, JEZIKA, 
LJUDSTVA 
IN NARODA.
(Razodetje 
5:9)

Razodetje, zadnja knjiga v Svetem 
pismu

je to, da so nebesa na zelo poseben 
dom. Bog je

povsod, njegov prestol
pa je v nebesih.

Zadnje strani Svetega pisma opisujejo nebesa 
kot Novi Jeruzalem . So izredno velika, z visokim 
zunanjim zidom. Zid je iz jaspisa, prozoren kot 
kristal. Nakit in dragi kamni pokrivajo temelj 

stene
barvah. 

Vsa 
mestna 
vrata so 
narejena 
iz velikega 
bisera!

Tako 

Pojejo 
posebne pesmi hvalnice Bogu.

Od takrat se kristjani spominjajo Jezusove obljube, 
da se vrne po njih. Jezus je rekel, da se bo vrnil 

nenadoma .
Kaj pa bo s kristjani, ki bodo umrli,

preden se vrne? Sveto pismo
pravi, da gredo naravnost

k Jezusu. Biti odsoten
iz telesa pomeni
biti z Gospodom.Z 

GOSPODOM

                                       5

                                       7

                                               6

                                               8

                                       3                                                4



V nebesih tudi ni smrti. ljudje bodo vekomaj 
z Gospodom. Ni Ni 
bolezni, slovesa in pogrebov. Vsi v nebesih so 
veseli z Bogom 
za vedno.

Ko pogledamo, opazimo, da nekaterih stvari v 
nebesih ni. Ni .

Na 
v nebesih ni tatov. 
Ni 
morilcev, 

ali drugih 
zlobnih 
ljudi. V 
nebesih ni 
nobenega 
greha.

Nebesa ne potrebujejo sonca ali lune za svetlobo.
Tam 

V nebesih pri Bogu ni 

ljudje jokajo zaradi 

V nebesih bo 
Bog obrisal vse solze.

Vse so krotke in 
prijazne. Volkovi in jagnjeta se skupaj pasejo na 
travi. Celo GOSPOD 

: Ne 
gori.

prestola. Na 
. To drevo je 

zelo posebno. Ima 
vsak mesec drugo vrsto. In 
so za zdravljenje narodov.
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Bog ve, da smo storili slabe stvari, 

ki jih imenuje greh. Kazen za greh je smrt.

Bog nas tako zelo ljubi, da je poslal svojega sina, 

Jezusa .

Jezus pa je vstal od mrtvih in se vrnil v nebesa! 

Zdaj 

Dragi Bog, verjamem, da je Jezus umrl zame in da je 

.  

novo 

Pomagaj 

Amen.   John 3:16

Preberi Sveto pismo in se vsak dan pogovarjaj z Bogom!

Zadnje besede o nebesih v Svetem pismu so 
namenjene vabilu. in nevesta

: Pridite kdor naj : Pridite
Naj pride tisti, ki je , in kdorkoli , naj si

svobodno vzame vodo

Nebesa, lepi Dom

Zgodba iz besede, Svetega pisma,

se nahaja v

Janez 14; 2 5; 
Razodetje 4, 21, 22

Psalm 119:130

in dekleta (in tudi odrasle), ki so verjeli v Jezusa 

svojega Gospoda. V nebesih je knjiga, imenovana 
Jagnjetova knjiga . Polna je 
imen ljudi. Ali veste, katere imena 
so tam zapisana? Imena vseh 
ljudi, ki so zaupali v 
Jezusa. Je 
ime tam?
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