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Коли Ісус жив на землі, Він розповідав Своїм учням 
про Небеса. Він називав їх “Дім Мого Батька” і 
казав, що там є багато осель. Оселя – це великий 
гарний дім. Небеса більші 
й гарніші за будь-який 
земний дім. 



Ісус сказав: “Я... йду приготувати місце для вас. А 
коли відійду й приготую вам місце, Я знову прийду й 
заберу вас до Себе, щоб де Я – були й ви.” Ісус справді 
пішов у Небеса після того, як Він воскрес із мертвих. 
Його учні спостерігали, як Ісус був підхоплений, і 
хмара закрила Його 
від їхніх очей. 



Відтоді християни пам’ятають Ісусову обіцянку 
повернутися й забрати їх. Ісус сказав, що Він 
повернеться несподівано, тоді, коли Його 
найменше чекатимуть. А що буде з 
християнами, які помруть раніше, 
ніж Він повернеться? Біблія 
каже, що вони підуть просто 
до Ісуса. Позбавитися 
тіла означає увійти в 
присутність Господа. Присутність 

Господа



Остання книга Біблії, Об’явлення, розповідає, 
які Небеса чудові. Найчудовішим за все є те, що 
Небеса – то Божий дім у дуже особливому сенсі. 
Бог є всюди, але Його трон – на Небесах. 



Анголи та інші небесні істоти 
вшановують Бога на Небесах. 
Це роблять і всі Божі люди, які 
померли і пішли у Небеса. 
Вони співають Богу особливі 
пісні хвали. 



Ось слова однієї з пісень, яку вони співають: “ТИ 
ДОСТОЙНИЙ,.. БО... КРОВ’Ю СВОЄЮ ТИ 
ВИКУПИВ ЛЮДЕЙ БОГОВІ З 
УСЯКОГО ПЛЕМЕНИ, І ЯЗИКА, 
І НАРОДУ, І ЛЮДУ. І ТИ ЇХ 
ЗРОБИВ ДЛЯ НАШОГО БОГА 
ЦАРЯМИ, І СВЯЩЕНИКАМИ...” 
(Об’явлення, 
5:9). 



Останні сторінки Біблії згадують Небеса як “Новий 
Єрусалим”. Він дуже-дуже великий, з високим 
муром навколо. Мур зроблений з яспису, чистого, 
як кришталь. Прикраси і дорогоцінні камені 
вкривають підвалини муру, виблискуючи 
розкішними 
кольорами. 
Кожні ворота 
міста зроблені 
З величезної 
перлини! 



Ті ворота з перлин ніколи не зачиняються. Давайте 
зайдемо і оглянемось навколо... Оце так! Небеса ще 
гарніші усередині. Місто зроблене з чистого золота, 
як прозоре скло. Навіть вулиці з золота. 



Чудова, чиста річка з водою життя витікає з Божого 
трону. На кожному боці річки є дерево життя, яке 
колись знаходилося в Едемському Саду. Це дерево 
дуже особливе. Воно родить дванадцять різних 
плодів, - щомісяця інший плід. А листя на дереві 
життя – для зцілення народів. 



Небеса не потребують для світла ні сонця, 
ні місяця. Слава самого Бога наповнює їх 
чудовим світлом. Там не буває ночі. 



Навіть тварини на Небі різні. Вони всі ручні та 
доброзичливі. Вовки і ягнята разом харчуються 
травою. Навіть могутні леви їдять солому, як віл. 
ГОСПОДЬ говорить: “не вчинять лихого та шкоди 
не зроблять на всій святій Моїй горі...”.



Оглянувшись, ми побачимо, що дечого 
у Небесах немає. Ніколи не чути злих 
слів. Ніхто не сперечається і не 
поводиться егоїстично. 
На дверях немає замків, 
тому що у Небесах 
немає злодіїв. 
Немає брехунів, 
вбивців, чародіїв 
та інших зіпсутих 
людей. У Небесах 
нема ніякого гріха. 



У Небесах з Богом 
більше немає сліз. Іноді 
Божі люди плачуть 
через велику журбу у 
житті. У Небесах Бог 
витре усі сльози. 



Немає на Небесах і смерті. Божі люди будуть з 
Господом вічно. Більше не буде ні смутку, ні сльоз, 
ні болю. Ні хвороби, ні розлуки, ні похорон. Кожний 
на Небесах навічно 
щасливий з Богом. 



Найліпше за все – Небеса для хлопців і дівчат (і для 
дорослих), які увірували в Ісуса Христа як свого 
Спасителя і підкорилися Йому як свому Господу. На 
Небесах є книга, яка зветься Книгою Життя Агнця. 
Вона заповнена людськими іменами. 
Чи ви знаєте, чиї імена там записані? 
Всіх людей, які поклали свою 
надію на Ісуса. 

Чи є там ваше ім’я? 



Останні слова Біблії про Небеса – то чудове 
запрошення. “А дух і невіста говорять: 

“Прийди!” А хто чує, хай каже: “Прийди!” І хто 
прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя 

бере дармо!” Прийди! 

Прийди!



“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Небеса, Чудовий Божий Дім

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Євангелії від Івана, 14; 
2 Коринтян, 5; 

Об’явленні, головах 4, 21 та 22



Кінець!



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, 
Який створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, 
Ісуса, померти на хресті й бути покараному за твої гріхи. 
Потім Ісус повернувся до життя й пішов додому у Небеса! 

Якщо ти віриш у Ісуса і попросиш Його простити твої 
гріхи, Він це зробить! Він прийде й тепер житиме у тобі, 

і ти завжди житимеш разом з Ним.
Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16
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