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Da Jesus levde på jorden fortalte han disiplene sine 
om himmelen.  Han kalte den "Min Fars Hus", og sa 
at det var mange palasser der.  
Et palass er et stort, 
vakkert hjem.  
Himmelen er 
større og 
vakrere enn 
noe jordisk 
hjem.



Jesus sa: "Jeg går bort for å gjøre i stand et sted 
for dere.  Når jeg er gått bort og har gjort i stand 
et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere 
til meg."  Jesus dro til himmelen, etter at han stod 
opp fra de døde.  Mens disiplene hans stod og så 
på ble Jesus tatt 
opp og en sky 
tok ham 
bort 
fra 
øynene 
deres.



Siden den gang har kristne husket Jesu løfte om at 
han skal komme tilbake og hente dem til seg.  Jesus 

sa at han skulle komme plutselig tilbake,
når de minst av alt ventet det.  Hva så

med de kristne som dør før han
kommer?  Bibelen sier at de

automatisk går for å være
sammen med Jesus.

Å være borte fra
legemet er å

være sammen
med Herren.

HJEMME HOS 
HERREN



Åpenbaringsboken, den siste boken i Bibelen, 
forteller oss hvor fantastisk himmelen er.  Det 
mest fantastiske er at på en spesiell måte, er 
himmelen Guds hjem.  Gud er overalt, men han har 

sin trone i himmelen.



Engler og andre himmelske 
vesener tilber Gud i himmelen.  
Det samme gjør alle de som 
har dødd og som er i himmelen.  
De synger spesielle lovsanger 
for Gud. Her er noen av 
ordene fra en 
av sangene 
de synger.



VERDIG ER DU FORDI DU BLE SLAKTET OG MED 
DITT BLOD KJØPTE OSS TIL GUD AV HVER 
STAMME OG TUNGE OG FOLK 
OG ÆTT, OG GJORDE DEM 
TIL ET KONGERIKE OG TIL 
PRESTER FOR VÅR GUD. 
(Åpenbaringsboken 5:9)



De siste sidene av Bibelen beskriver himmelen som 
"Det nye Jerusalem".   Det er en svært, svært stor, 
høy mur rundt den på utsiden.  Muren er laget av en 
edelstein som heter Jaspis, gjennomskinnelig som 
krystall.  Juveler og dyrebare steiner dekker hele 

muren, 

og 
stråler 
i alle 
slags vakre 
farger.  Hver 
av portene i 
byen er laget 
av en stor perle!



Disse store perleportene stenges aldri.  La oss gå 
inn gjennom dem og se oss omkring ... JØJE MEG!  
Himmelen er enda vakrere på innsiden.  Byen er 
laget av rent gull, like skinnende som glass.  
Selv gatene er 
laget av 
gull.



En vakker, klar elv som flyter av Livets vann 
strømmer ut fra Guds trone.  På hver side av elven 
vokser Livets tre, som opprinnelig vokste i Edens 
hage.  Dette treet er veldig spesielt.  Det bærer 
tolv ulike slag frukter, hver måned en forskjellig 
frukt.  Og løvene på Livets tre er til for 
helbredelse for alle nasjonene.



Himmelen trenger verken sol eller måne for lys.  
Guds herlighet fyller himmelen med et fantastisk 
lys.  Det er aldri natt der.



Selv dyrene i himmelen er annerledes.  De er alle 
tamme og vennlige.  Ulver og lam beiter gress 
sammen.  Endatil mektige løver spiser halm sammen 
med oksene.  Herren sier: "Ingen skal gjøre noe 
ondt og ingen skal ødelegge noe på hele mitt hellige 
berg."



Mens vi står og ser oss omkring merker vi at 
det fins enkelte ting som mangler i himmelen.  Det 
høres ingen sinte ord der.  Ingen krangler eller er 
egosentriske 
der.



Det fins ingen låser på dørene, fordi det fins ingen 
tyver i himmelen.  Det fins heller ingen løgnere, 
mordere, trollmenn eller andre onde mennesker der.  
Det fins ingen 
slags synd i 
himmelen.



I himmelen med Gud er 
det heller ingen flere 
tårer.  Det hender at 
Guds folk gråter fordi 
de har så mange sorger i 
dette livet.  I himmelen 
skal Gud tørke bort alle 
tårene våre.



Det er heller ikke død i himmelen.  Guds folk 
skal alltid være sammen med Herren.  Det fins 
ikke mer sorg, ingen gråt og ingen smerte.  
Ingen sykdommer, ingen 
adskikkelse, ingen 
begravelser.  Alle 
i himmelen er 
lykkelig i all 
evighet 
sammen 
med Gud.



Det beste av alt er himmelen er for gutter og 
jenter (og for alle voksne, også) som har trodd på 
Jesus som sin frelser og har adlydt ham som sin 
Herre. I himmelen fins det en bok som heter 
"Livets bok hos Lammet."  Den er 
full av menneskers navn.  
Vet du hvem sine 
navn som er 
skrevet der?  
Navnene til 
alle som har 
satt sin lit til 
Jesus.  Er ditt 
navn skrevet der?



De siste ordene i Bibelen handler om himmelen og er 
en deilig invitasjon.  "Ånden og bruden sier, "Kom!"  

Og La den som har ører si: "Kom!"  La dem som 
tørster komme.  Hver den som begjærer det, kan 

drikke fritt av livets vann."



Himmelen, Guds herlige hjem

En fortelling fra Guds Ord, Bibelen,

som finnes i

Johannes 14; 2 Korinterbrev 5; 
Åpenbaringsboken 4, 21 og 22

"Når dine ord åpner seg, gir de lys."
Salme 119:130



60 60

Slutt



Denne bibelfortellingen forteller oss om vår 
underfulle Gud som skapte oss og som ønsker å bli kjent med deg.

Gud vet at vi har gjort slemme ting, ting som han kaller synd.  
Straffen for å ha syndet er døden, men Gud elsker deg så høyt at 

Han sendte sin eneste sønn, Jesus, for å dø på et kors og ta straffen 
for dine synder.  Så ble Jesus levende og dro opp til himmelen!  Hvis 
du tror på Jesus og ber ham om å tilgi syndene dine, så kommer han 

til å gjøre det!  Da kommer han til å leve i deg, og du kommer 
til å leve sammen med ham i evighet. 

Dersom du tror dette, så skal du si til Gud:
Kjære Jesus, jeg tror at du er Gud og at du ble et menneske 

for å dø for mine synder, at du er levende igjen.  Jeg ber deg om 
å komme inn i livet mitt, slik at jeg kan få et nytt liv nå, og en dag 
kan få komme og være sammen med deg i evigheten.  Hjelp meg 

å være lydig og leve for deg som ditt barn. Amen.

Les Bibelen og prat med Gud hver eneste dag!  For så har Gud elsket 
verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 

på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16
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