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Ceadúnas: Tá sé de cheart dlíthiúil agat an scéal seo a chóipeáil
nó a phriontáil, fad nach ndíolfaidh tú é.

Nuair a bhí Íosa ina chónaí ar talamh d’inis sé dá
dheisceabail faoin bhFlaitheas. Thug sé “Teach
m'Athar” air, agus dúirt sé go raibh
go leor Fatima ann. Is teach
mór álainn é Ard-Mhéara.
Tá neamh níos mó agus
níos áille ná aon
teach talmhaí.

Dúirt Íosa, “Téim chun áit a ullmhú duit. Agus
má théim agus áit a ullmhú duit, tiocfaidh mé arís
agus gheobhaidh mé Mise.” Chuaigh Íosa chun na
bhFlaitheas, tar éis dó éirí as na mairbh. Le linn dá
dheisceabail a bheith ag faire, tógadh Íosa, agus
fuair scamall
Eisean as a
radharc.

Ó shin i leith, chuimhnigh Críostaithe ar gheallúint
Íosa teacht ar ais agus iad a fháil. Dúirt Íosa go
bhfillfeadh sé go tobann, nuair a bheifí ag
súil leis. Ach cad faoi Chríostaithe a
fhaigheann bás sula dtagann sé?
Deir an Bíobla go dtéann said
díreach chun a bheith le
hÍosa. Le bheith as
láthair ón gcorp
LÁTHAIR LEIS
beidh sé i láthair
AN Tiarna
leis an Tiarna.

Insíonn Revelation, an leabhar deireanach sa
Bhíobla, dúinn cé chomh iontach is atá Neamh. Is é
an rud is iontach ná, ar bhealach an-speisialta, gurb
é Neamh baile Dé. Tá Dia i ngach áit, ach tá a
ríchathaoir ar neamh.

Adhrann aingil agus neamhaí eile Dia ar
neamh. Mar sin déan gach uile dhuine Dé
a fuair bás agus a chuaigh chun
na bhflaitheas. Canann siad
amhráin speisialta moladh
do Dhia.

Seo roinnt focal as amhrán amháin a chanann siad:
TÁ TÚ FÉIN GO BHFUIL TÚ FÉIDIR LIOM
DUINE A DHÉANAMH AG DO
BHLIAIN AMHÁIN DE GACH
TRIAL AGUS NÁISIÚNTA
AGUS TAR ÉIS RÍOCHT AGUS
PRÍOBHÁIDÍ A
DHÉANAMH
LEIS ÁR
DUINE.
(Rev. 5: 9)

Déanann na leathanaigh dheireanacha den Bhíobla
cur síos ar Neamh mar “An Iarúsailéim Nua”. Tá sé
an-mhór, an-mhór, le balla ard taobh amuigh. Tá an
balla déanta as cloch jasper, soiléir mar chriostal.
Clúdaíonn seod agus clocha lómhara bunús an bhalla,
súilíneach le
dathanna
taibhseach.
Tá gach
ceann de
gheataí na
cathrach
déanta as péarla
ollmhór amháin!

Ní dhúnann na geataí móra péarlacha sin riamh.
Caithfimid dul isteach agus féachaint timpeall ...
WOW! Tá neamh níos áille fós istigh. Tá an
chathair déanta as ór íon, cosúil le gloine shoiléir.
Fiú amháin tá
an tsráid
déanta
as ór.

Sreabhann abhainn álainn, shoiléir d’uisce na
beatha ó ríchathaoir Dé. Ar gach taobh den
abhainn tá crann na beatha, a fuarthas den chéad
uair i nGairdín Éidin. Tá an crann seo an-speisialta.
Bíonn dhá chineál dhéag torthaí air, cineál difriúil
gach mí. Agus tá duilleoga chrann na beatha le
leigheas na náisiún.

Ní theastaíonn an ghrian ná an ghealach chun na
bhflaitheas. Líonann glóir Dé féin é le solas
iontach. Ní bhíonn oíche ar bith ann riamh.

Tá fiú na hainmhithe ar neamh difriúil. Tá siad go
léir tame agus cairdiúil. Beireann madraí agus uain
ar féar le chéile. Fiú amháin leoin mighty ag ithe tuí
cosúil leis an damh. Deir an Tiarna, “Ní ghortóidh
ná ní scriosfaidh siad i mo shliabh naofa go léir.”

Agus muid ag
féachaint timpeall,
tugaimid faoi deara
go bhfuil rudaí
in easnamh ó
neamh. Ní
chloistear
focail
feargach
riamh.
Níl aon
duine ag
troid nó ag
cur santach.

Níl aon ghlais ar na
doirse, mar níl gadaithe
ar neamh. Níl liars,
dúnmharfóirí,
sorcerers,
nó daoine
wicked
eile.
Níl aon
pheaca
de chineál
ar bith ar
neamh.

Ar neamh le Dia níl níos mó
deora ann. Uaireanta, bíonn
daoine Dé ag caoineadh mar
gheall ar bhrón mór sa saol
seo. Ar neamh, scriosfaidh
Dia na deora go léir.

Níl aon bhás ar neamh, ach an oiread. Beidh daoine
Dé go deo leis an Tiarna. Níl níos mó bróin, níos mó
caoineadh, gan pian níos mó. Gan aon bhreoiteacht,
gan scaradh, gan sochraidí. Tá gach duine ar neamh
sásta go deo le Dia.

Rud is fearr ar fad, tá Neamh do bhuachaillí agus do
chailíní (agus do dhaoine fásta freisin) a chreid ar
Íosa Críost mar a Slánaitheoir agus a ghéill dó mar
a dTiarna. Ar neamh tá leabhar ar a dtugtar
Leabhar Beatha an Uain. Tá sé lán
d’ainmneacha daoine. An bhfuil a
fhios agat cé na hainmneacha
atá scríofa ann?
Na daoine go léir
a chuireann
muinín in Íosa.
An bhfuil
d’ainm ann?

Is cuireadh iontach iad focail dheireanacha an
Bhíobla faoin bhFlaitheas. “Agus deir an Spiorad
agus an bhrídeog, ‘Tar!’ Agus abair leis an té a
chloiseann ‘Tar!’ Agus an té a thagann tart air.
Agus cibé duine is mian leis, glacfaidh sé uisce na
beatha go
saor.”

Neamh, Baile Álainn Dé
Scéal as Briathar Dé, an Bíobla,
le fáil i
Eoin 14; 2 Corantaigh 5;
Nochtadh 4, 21, 22

“Tugann láithreacht Do Fhocail solas.”
Salm 119:130

Deireadh

Insíonn an scéal Bíobla seo dúinn faoin Dia iontach a
chruthaigh sinn agus atá ag iarraidh go mbeadh aithne agat air.
Tá a fhios ag Dia go ndearna muid drochrudaí, a dtugann
Sé peaca air. Is é an pionós as an bpeaca ná bás, ach tá grá chomh
mór sin ag Dia duit. Chuir sé a aon mhac, Íosa, chun bás a fháil ar
Chrois agus pionós a ghearradh ort as do pheacaí. Ansin tháinig Íosa
ar ais ar an saol agus chuaigh sé abhaile chun na bhFlaitheas! Má
chreideann tú in Íosa agus má iarrann tú air do pheacaí a
mhaitheamh, déanfaidh sé é! Tiocfaidh sé agus beidh sé ina
chónaí ionat anois, agus beidh tú i do chónaí leis go deo.
Má chreideann tú gurb í seo an fhírinne, abair é seo leis an Tiarna:
A Íosa a chara, creidim gur Dia thú, agus tháinig tú chun bheith
ina fhear chun bás a fháil ar son mo pheacaí, agus anois tá tú i
do chónaí arís. Tar isteach i mo shaol le do thoil agus logh
mo pheacaí, ionas go mbeidh beatha nua agam anois, agus lá
amháin le bheith leat go deo. Cuidigh liom géilleadh duit
agus maireachtáil ar do shon mar do leanbh. Amen.
Léigh an Bíobla agus labhair le Dia gach lá! Eoin 3:16

