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Ko je Jezus živel na zemlji, je svojim učencem 
govoril o nebesih. Imenoval jo je "Hiša mojega 
očeta" in rekel, da je tam veliko 
dvorcev. Dvorec je velik, 
lep dom. Nebesa 
so večja in lepša od 
katerega koli 
zemeljskega 
doma.



Jezus je rekel: "Grem, da vam pripravim prostor. 
In če grem in vam pripravim prostor, bom spet 
prišel in vas vzel k sebi." Jezus je šel v nebesa, 
potem ko je vstal od mrtvih. Medtem ko so njegovi 
učenci opazovali, je bil Jezus dvignjen in oblak ga je 
sprejel izpred 
njihovih oči.



Od takrat se kristjani spominjajo Jezusove obljube, 
da se bo vrnil in jih dobil. Jezus je rekel, da se bo 
vrnil nenadoma, ko bo najmanj pričakovan. 
Kaj pa kristjani, ki umrejo, preden 
On pride? Sveto pismo pravi, 
da gredo naravnost k Jezusu. 
Biti odsoten od telesa 
pomeni biti prisoten 
z Gospodom. PRISOTNI PRI 

GOSPODU



Razodetje, zadnja knjiga v Svetem pismu, nam pove, 
kako čudovita so nebesa. Najbolj čudovito je to, da 
so nebesa na prav poseben način Božji dom. Bog je 
povsod, a njegov prestol je v nebesih.



Angeli in druga nebeška bitja 
častijo Boga v nebesih.  Tako 
tudi vsi Božji ljudje, ki so umrli 
in odšli v nebesa.  Pojejo 
posebne pesmi hvalnice Bogu.



Tukaj je nekaj besed iz ene pesmi, ki jo pojejo: 
VREDEN SI, KAJ SI NAS ODREŠIL BOGU S 
SVOJO KRVJO IZ VSAKEGA 
PLEMENA IN NARODA IN SI 
NAS NAREDIL ZA KRALJE IN 
DUHOVNIKE NAŠEMU BOGU.  
(Razodetje 5:9)



Prav zadnje strani Svetega pisma opisujejo nebesa 
kot "Novi Jeruzalem". Je zelo, zelo velik, z visokim 
zidom zunaj. Stena je iz kamna jaspisa, čistega kot 
kristal. Dragulji in dragi kamni prekrivajo 
temelj stene, 
lesketajoč 
se v čudovitih 
barvah. Vsaka 
mestna vrata 
so narejena iz 
enega samega 
ogromnega 
bisera!



Ta velika biserna vrata niso nikoli zaprta. 
Vstopimo in se razgledamo ... WOW! Nebesa 
so še lepša notri. Mesto je iz čistega zlata, 
kakor čisto steklo. Tudi ulica je iz zlata.



Lepa, bistra reka vode življenja teče iz Božjega 
prestola. Na obeh straneh reke je drevo življenja, 
ki so ga prvič našli v rajskem vrtu. To drevo je zelo 
posebno.  Obrodi dvanajst različnih vrst sadja, vsak 
mesec drugo vrsto. In listi drevesa življenja so za 
zdravljenje narodov.



Nebesa ne potrebujejo sonca ali lune za svetlobo. 
Božja lastna slava ga napolnjuje s čudovito svetlobo.  
Tam nikoli ni noči.



Tudi živali v nebesih so drugačne. Vsi so krotki in 
prijazni. Volkovi in jagnjeta se skupaj hranijo s 
travo. Tudi mogočni levi jedo slamo kot vol. 
GOSPOD pravi: Ne bodo škodovali in ne uničevali 
na vsej moji sveti gori.



Ko pogledamo okoli sebe, opazimo, da v nebesih 
manjkajo stvari. Nikoli ni slišati jeznih besed. 
Nihče se ne prepira ali je 
sebičen. Na vratih ni 
ključavnic, ker v 
nebesih ni tatov. 
Ni lažnivcev, morilcev, 
čarovnikov ali drugih 
hudobnih ljudi. 
V nebesih ni 
nikakršnega greha.



V nebesih z Bogom ni 
več solz. Včasih Božji 
ljudje jočejo zaradi 
velikih žalosti v tem 
življenju. V nebesih bo 
Bog obrisal vse solze.



Tudi v nebesih ni smrti. Božje ljudstvo bo večno z 
Gospodom. Ni več žalosti, ni več joka, ni več 
bolečine. Brez bolezni, brez ločitve, brez 
pogrebov.  Vsi v nebesih 
so za vedno 
srečni 
z Bogom.



Najboljše od vsega pa je to, da so nebesa 
namenjena fantom in dekletom (in tudi odraslim), ki 
so verjeli v Jezusa Kristusa kot svojega Odrešenika 
in so ga ubogali kot svojega Gospoda. V nebesih je 
knjiga, imenovana Jagnjetova knjiga 
življenja.  Polna je imen ljudi.  
Veste, čigava imena 
so tam zapisana?  
Vsi ljudje, ki 
zaupajo v Jezusa.  

Je tvoje ime tam?



Zadnje besede Svetega pisma o nebesih so čudovito 
povabilo. "In Duh in nevesta pravita: 'Pridi!' In 
kdor sliši, naj reče 'Pridi!' In kdor je žejen, naj 

pride. In kdor hoče, naj zastonj vzame 
vodo življenja."



Nebesa, Božji čudoviti dom

Zgodba iz Božje besede, Svetega pisma,

se nahaja v

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

"Vstop Tvojih Besed daje svetlobo." 
Pšalm 119:130



60 60

Konec



Svetopisemska zgodba nam govori o našem 
čudovitem Bogu, ki nas je ustvaril in želi, da ga poznate.

Sina ve, Nato smo storili slabe stvari, ki jih imenuje greh. 
Kazen za greh je smrt, toda Bog vas ima tako rad, da je poslal 
svojega edinega Sina, Jezusa, da umre na križu in je kaznovan 
za vaše grehe. Nato je Jezus oživel in odšel domov v nebesa! 

Če verjameš v Jezusa in ga prosiš, naj ti odpusti grehe, 
bo to storil! Zdaj bo prišel in živel v tebi, 

ti pa boš živel z njim za odpusti.

Šel verjamete, da je to resnica, umrl to Bogu:
Dragi Jezus, verjamem, da si Bog in si postal človek, da bi 
umrl za moje grehe, in zdaj spet živiš. Prosim, pridi v moje 
življenje in odpusti moje grehe, da bom lahko zdaj imel novo 
življenje in bom nekega dne šel k tebi za vedno. Pomagaj mi, 

da bi te ubogal in živel zate kot tvoj Pomagaj. Amen.

Preberite Sveto pismo in se pogovarjajte z Bogom vsak dan! 
Janez 3:16
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