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Jesus sadeµJag går bort och bereder plats för er.
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så
skall jag komma tillbaka och hämta er till migµ
Jesus for till himlen efter att han uppstått från
de döda. Medan lärjungarna såg på, togs Jesus
upp, och ett moln
förde honom
bort.

När Jesus levde på jorden berättade han för sina
lärjungar om himlen. Han kallade det µPLQIDGHUV
husµoch sade att det fanns många
boningar där. En boning är
ett stort, vackert hem.
Himlen är större och
vackrare än något
jordiskt hem.
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Sedan dess, har kristna kommit ihåg Jesu löfte om
att komma tillbaka och hämta dem. Jesus sade att
han skulle komma tillbaka plötsligt, när man
minst anar det. Men vad händer
med de kristna som dör innan
han kommer? Bibeln säger
att de kommer direkt
till Jesus. Att vara
frånvarande
HEMMA HOS
i kroppen,
HERREN

Uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln,
berättar för oss om hur underbar himlen är.
Det mest fantastiska är att himlen, på ett alldeles
särskilt sätt, är Guds
hem. Gud är överallt,
men hans tron
är i himlen.

är att vara hemma
hos Herren.
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Här är några rader från en sång de sjunger: DU
ÄR VÄRDIG, FÖR DU HAR MED DITT BLOD
FRIKÖPT MÄNNISKOR AV
ALLA STAMMAR OCH SPRÅK
OCH LÄNDER OCH FOLK. DU
HAR GJORT OSS TILL ETT
KUNGADÖME
OCH TILL
PRÄSTER
ÅT VÅR
GUD.
(Upp 5:9)

Änglar och andra himmelska
varelser lovsjunger Gud i
himlen. Det gör även hela
Guds folk som har dött
och farit upp till himlen.
De sjunger
särskilda
lovsånger
till Gud.
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De allra sista sidorna i Bibeln beskriver himlen som
µdet nya -HUXVDOHPµ Det är väldigt, väldigt stort,
med en hög mur på utsidan. Muren är av jaspis,
klart som kristall. Juveler och ädla stenar utgör
grundstenarna i muren, och de glittrar i vackra
färger.

De stora pärleportarna är aldrig stängda. Låt oss
gå in och se oss omkring «:2: Himlen är ännu
vackrare på insidan. Staden är gjord av rent guld,
som rent glas. Till och med gatorna är av guld.

Var och
en av
stadsportarna
utgörs av en
enda stor pärla!
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En vacker, klar flod med livets vatten flyter från
Guds tron. På vardera sida om floden står livets
träd, som först fanns i Edens lustgård. Det är ett
mycket speciellt träd. Det bär tolv olika sorters
frukt, en för varje månad på året. Och trädets
blad är läkemedel för folken.

Himlen behöver varken sol eller måne för att få
ljus. Guds härlighet lyser över den. Där blir det
aldrig natt.
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Till och med djuren i himlen är annorlunda. De är
alla tama och vänskapliga. Vargar och lamm äter
gräs sida vid sida. Till och med mäktiga lejon äter
strå liksom oxen. Herren sägerµIngenstans på
mitt heliga berg skall ske något ont eller vrångtµ

När vi ser oss omkring,
märker vi att det saknas
saker i himlen. Här hörs
aldrig några arga
ord. Ingen
slåss eller
är självisk.
Det finns
inga lås
på
dörrarna,
för det
finns inga
tjuvar i
11 himlen.

I himlen hos Gud finns det
inga mer tårar. Ibland
gråter Guds folk på grund
av stor sorg här i livet.
Men i himlen ska Gud torka
alla deras tårar.
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Det finns inga lögnare,
mördare, trollkarlar,
eller andra onda
människor.

I
himlen
finns
det ingen
synd
överhuvudtaget.
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I himlen finns det inte heller någon död. Guds
folk kommer att vara med Herren för evigt. Ingen
mer sorg, ingen mer gråt, ingen mer smärta.
Ingen sjukdom, ingen
separation, inga
begravningar.
I himlen är alla
lyckliga för evigt
tillsammans
med Gud.
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Det bästa av allt, är att himlen är för både pojkar
och flickor (och vuxna också) som tror på Jesus
Kristus som sin frälsare och som lever i lydnad med
Jesus som Herre. I himlen finns det en bok som
kallas för livets bok hos Lammet. Den
är full av människors namn. Vet du
vilkas namn som står skrivna där?
Alla dem som satt
sin tillit till Jesus.
Är ditt namn
skrivet där?

Bibeln sista ord om himlen är en underbar inbjudan.
µ2FK$QGHQRFKEUXGHQVlJHU·.RP· Och den som
K|UGHWVNDOOVlJD·.RP· Och den som törstar skall
komma. Och den som vill skall fritt få dricka av
OLYHWVYDWWHQµ
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Himlen, Guds vackra hem
En berättelse från Guds ord, Bibeln,
finns i

Johannes 14; 2 Korinthierbrevet 5;
Uppenbarelseboken 4, 21, 22

µNär dina ord öppnar sig ger de ljusµ
Psalm 119:130

16
Gud vet att vi har gjort dåliga saker,
som han kallar för synd. Syndens lön är döden.
Gud älskar oss så mycket att han sände sin ende
son, Jesus, för att du på ett kors och ta vårt
straff. Jesus blev levande igen och åkte tillbaka
till himmelen! Nu kan Gud förlåta oss våra synder.
Om du vill omvända dig från dina synder, säg såhär
till Gud: Käre Gud, jag tror att Jesus dog för mig
och nu lever igen. Snälla, kom in i mitt liv och
förlåt mig mina synder, så att jag får ett nytt liv
nu och sen får vara med dig för alltid. Hjälp mig
att leva för dig som ditt barn. Amen. Joh 3:16

Läs Bibeln och prata med Gud varje dag!

