
M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  Canada

V nebi také nebude žádná smrt. Boží lid bude už 
navždycky s Pánem. Už nebude žádné trápení, plá  
a bolest. Ani nemoc, odlou ení nebo poh by. 
Všichni v nebi budou 
s Bohem š astní. 

Beránkova 

kniha 

života

Nejlepší na tom je, že nebe je pro kluky a holky 
/stejn  jako pro dosp lé/, kte í v í v Ježíše 
jako svého Spasitele a naslouchají mu jako 
svému Pánu. V nebi je kniha, která
se jmenuje Beránkova 
kniha života.

Poslední slova Bible o nebi jsou báje ným 
pozváním. „A Duch a Nev sta íkají:

Beránkova 

kniha 

života

Je plná jmen lidí. Viš, která jména tam 
jsou zapsaná? Jména všech lidí, kte í 
vložili svou d v ru v Ježíše. Je 
tam tvoje jméno?

Když žil Ježíš na Zemi, 
vypráv l svým u edník m o 
nebi.  Nazýval jej „D m mého 
Otce”.  ekl, že je tam 
mnoho p íbytk .  
P íbytkem myslel 
veliký, krásný 
domov.

Nebe je obrovské a daleko krásn jší
než jakýkoli pozemský domov. 

Nebe, Boží nádherný domov
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‘P ij !’ Kdo slyší, a  také ekne: ‘P ij !’ Kdo žízní, 

a  p ijde, a kdo chce, a  zdarma nabere vodu 
života.”

Nebe, Boží
 

nádherný domov

P íb h z Božího slova, Bible,
 

je nalezen v

Evangelium podle Jana 14, 
2. Korintským 5, Zjevení

 
4, 21, 22

„Kam tvá
 

slova proniknou, tam vchází
sv tlo.”

 
Žalm

 
119:130

Napsal Edward Hughes
Ilustrovali Lazarus Upravili Sarah S.
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česky 

Přeložila

Licence: Máte právo kopírovat nebo tisknout tento příběh, 
nikoliv jej však prodávat.

60Příběh z

Jana Jersakova

60



Potom, co Ježíš vstal z mrtvých, odešel do nebe. 
Zatímco se u edníci dívali, Ježíš byl vzat vzh ru 
a zmizel jim z o í v oblaku. 

Bible íká, že budou hned s Ježíšem. 
Být bez našeho pozemského t la, 

znamená být p ítomný s Pánem. 

P ÍTOMNÝ S 

PÁNEM 

And lé a další nebeské bytosti 
oslavují v nebi Boha. Stejn  
tak je to s lidmi, kte í zem eli 
a odešli do nebe. Zpívají 
krásné písn  chval Bohu. 

Tady jsou slova z jedné takové písn , kterou 
zpívají: TY JSI HODEN, NEBO ’
JSI NÁS VYKOUPIL BOHU 
SVOU KRVÍ Z KAŽDÉHO 
KMENE A NÁRODA A 
U INIL JSI NÁS 
KRÁLI A 
KN ŽÍMI 
NAŠEMU 
BOHU.  
(Zjev. 5:9)

Poslední stránky Bible popisují nebe jako „Nový 
Jeruzalém”. Je veliké s vysokou zdí okolo. Ze
je z jaspisu pr hledného jako krystal.

Nebe nepot ebuje slunce ani m síc. Sv tlem je 
napl uje samotná Boží sláva. Nikdy tu není noc. 

Krásná pr zra ná eka vody života te e kolem 
Božího tr nu. Na každé stran eky je strom 
života, který byl na za átku v zahrad  Eden. 
Strom je vyjime ný. Plodí dvanáct r zných 
druh  ovoce. Každý m síc jiný. Listy ze 
stromu života slouží k uzdravení národ . 

Tyto obrovské perlové brány se nikdy nezavírají. 
Poj me dovnit  a podívejme se kolem... Nádhera! 
Nebe je uvnit  ješt  krásn jší. M sto je postavené 
ze zlata, istého jako pr hledné sklo. I ulice jsou 
zlaté. 

Základy této zdi pokrývají klenoty a drahé kameny, 
které zá í nádhernými barvami. Každá brána do 
m sta je vyrobená z jedné obrovské perly!

Zjevení, poslední kniha v Bibli, nám íká, jak 
báje né je nebe. Nejlepší na tom je, že 
nebe je Božím domovem. B h je všude, 
ale jeho tr n je v nebi. 

Ježíš ekl, „Jdu, abych vám p ipravil místo. 
A až odjedu a p ipravím vám místo, zase 
p ijdu a vezmu vás k sob .”

Od té doby si k es ané 
pamatují Ježíš v slib, že

p ijde zpátky a vezme je k 
sob . ekl, že se vrátí 

ne ekan . Ale co se
stane s k es any,

kte í zem ou d íve
než p ijde?

P ÍTOMNÝ S 

PÁNEM 
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V nebi nebudou žádné slzy. 

Tady na zemi n kdy Boží 
lid plá e, protože prožívá 

utrpení. V nebi jim B h 
ut e každou slzu. 

Nejsou tam zámky na dve ích, protože v nebi 
se nekrade. Nejsou tam ani lhá i, vrahové, 

ernokn žníci ani 
jiní zlí lidé. 
V nebi 
není
žádný 
h ích.

Když se podíváme kolem, všimneme si, že v nebi 
n které v ci chybí. Neuslyšíme tam žádná
rozlobená slova. 
Nikdo se 
nehádá
a není
sobecký.

I zví ata v nebi jsou jiná. Jsou krotká a p átelská. 
Vlci a ove ky spole n  žerou trávu. I mocní lvi se 
krmí trávou jako oslíci. Pán íká, „Neublíží ani 
nebudou ni it na celé mé Svaté ho e.”
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