
Saga 60 af 60

M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  Canada

Skilmálar: Þér er heimilt að afrita eða prenta þessa sögu, en ekki selja.

Heimili Guðs á himnum

er að finna í

Jesús sagði lærisveinum sínum frá himneskum 

Vafalaust eru vistarverurnar 
á himnum mun glæsilegri 
en við getum ímyndað 
okkur.

Og 

Heimili Guðs á 
himnum

                                                1 2

Höfundur Edward Hughes
Myndskreytingar Lazarus

Þýðandi Þráinn Kristjánsson
Aðlagað af Sarah S.
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Það vita þeir sem kristnir eru að Jesús lofaði því að 

kominn.  Jesús sagðist mundi koma

deyr áður en hann kemur?

Sem farið hafa 

til himna

Guð á himnum.  Svo gera allir þeir 
sem dáið hafa og farið hafa til 

allt í kring.  

Veggurinn 

eðalsteinum.  
einstakri, perlu!

Perluhliðum himnaríkis er aldrei lokað. þau eru alltaf 

skíragulli, tæru 
sem glampandi 
gleri. 

Er við gáum 

á himnum.  
Ekki 

nokkurs 
staðar á 
eigingirni 
eða 
slagsmálum, 
og hvergi 
heyrast 
skammaryrði.  

Hurðalæsingar 

,
galdramenn

er hvergi
að finna.

Synd
þekkist

ekki á
himnum.

9-10)

Eftir að hann reis upp frá dauðum, og á meðan 
hann hvarf Jesús upp í , og 
var tekinn upp til himna.

himnum.  Guð er allstaðar,
en hásæti hans er

á himnum.
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Himnaríki er fyrir alla þá sem í einlægni hafa tekið 

sínu trúa á Jesú.  

Er þitt nafn í 

að eilífu.  Sorg, sársauka og grát er hvergi að finna 
á himnum.  Ekki heldur veikindi, skilnað eða 

himnum, því 
þeir munu að 
eilífu vera 

Guði.

sorgum sínum.  En þegar hinir 
trúuðu eru komnir til himna, 
þerrar Guð tár þeirra.
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