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Amikor Jézus a földön élt, sokat mesélt a
tanítványainak a Mennyországról. Az "Atyám háza",
így nevezte és azt mondta, hogy ott sok lakhely
van. Egy lakhely egy nagy és
pompás házat jelent. A
Mennyország nagyobb
és szebb volt, mint
akármelyik ház
a földön.

Jézus gyakran mondta : "Én helyet készítek a
számotokra. Ha majd a hely kész lesz, visszajövök
és magammal viszlek benneteket." Miután feltámadt
a halottak közül, Jézus visszatért a Mennyországba.
Miközben a tanítványok nézték, Jézus az égbe
emelkedett és
HJ\IHOKĞEH
burkolózva
HOWĬQW
a
szemük
HOĞO
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$.HUHV]WpQ\HNHWWĞONH]GYHHPOpNH]QHN-p]XV
ígéretére, hogy visszatér a földre és magával
YLV]LĞNHW Jézus azt mondta, hogy
váratlanul fog betoppanni, egy
olyan pillanatban, amikor
a legkevésbé várjuk.

De mi lesz azokkal a Keresztényekkel, akik a
YLVV]DWpUpVHHOĞWWKDOWDNPHJ" A Biblia azt
PRQGMDKRJ\ĞNHJ\HQHVHQDPHQQ\EH
fognak jutni, hogy Jézussal
legyenek. Ha már nem
leszünk a testünkben,
ez azt jelenti, hogy
az Úrral leszünk.

az Úrral
leszünk

az Úrral
leszünk
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A Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve meséli
el nekünk, hogy milyen csodálatos a Mennyország.
A legcsodálatosabb az, bizonyos értelemben,
hogy maga a Mennyország az Isten háza. Az Isten
mindenütt jelen
van, de a trónja a
Mennyországban
van.
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… MIVEL TE A VÉREDDEL VÁLTOTTÁL MEG
MINKET AZ ISTEN SZÁMÁRA, BENNÜNKET,
AKIK BÁRMELYIK TÖRZSHÖZ,
BÁRMELYIK NYELVHEZ,
BÁRMELYIK NÉPHEZ ÉS
BÁRMELYIK ORSZÁGHOZ
TARTOZHATUNK.
(Jelenések
könyve 5 : 9)
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A Mennyországban az angyalok a többi mennyei
OpQQ\HOHJ\WW,VWHQGLFVĞVpJpW]HQJLN
(]W|UWpQLNPLQGHQLVWHQIpOĞ
emberrel is, aki meghalt
és a mennybe jutott. ĝN
az Istennek énekelnek
dicshimnuszokat.
Nézzük csak
az egyik
ilyen ének
szövegét :
TE MÉLTÓ
VAGY A
DÍCSÉRETRE, …
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A Biblia utolsó oldalai úgy írják le a Mennyországot,
mint az "új Jeruzsálemet." Ez egy nagyon nagy
város és a falai magasak. $IDODNGUiJDN|YHNEĞO
pSOWHNpVRO\DQiWWHWV]ĞHNPLQWDNULVWiO\
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Az alapkövek, amelyeken a város falai nyugszanak,
PLQGHQIpOHIDMWDpVPLQGHQIpOHV]tQĬGUiJDN|YHNNHO
vannak ékesítve. A város minden egyes kapuja
HJ\HWOHQHJ\LJD]J\|QJ\EĞONpV]OW

Ezek a gyöngykapuk soha sincsenek bezárva.
Lépjünk csak be és nézzünk körül … +LKHWHWOHQ
%HOOUĞOD0HQQ\RUV]iJPpJSRPSiVDEE A város
tiszta aranyból van, akárcsak az átlátszó üveg.
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,VWHQWUyQMiEyOHJ\UDJ\RJyNULVWiO\YL]ĬIRO\yiUDG
az életvizével. A folyó mindkét partján ott találjuk
D]pOHWIiMiWDPHOO\HOHOĞV]|UD]eGHQNHUWMpEHQ
találkoztunk. Ez a fa nagyon különleges. 12 féle
gyümölcsöt terem, minden hónapban
mást-mást.
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Még az állatok is másak a Mennyországban. Mind
meg vannak szelídítve és mind barátságosak. A
farkasok és a bárányok egymás mellett legelésznek.
6ĞWPpJD]HUĞVRURV]OiQRNLVV]DOPiWHV]QHNPLQW
a szarvasmarhák. $]ÓUD]WPRQGWDĝNQHP
fogják bántani és nem fogják tönkretenni a szent
hegyemet."
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A Mennyországban nincsen szükség napra vagy
holdra, hogy világos legyen. $],VWHQGLFVĞVpJH
csodálatos fénnyel ragyog be mindent. Itt soha
többé nincs éjszaka.
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Hogyha körülnézünk a Mennyországban, azt vesszük
észre, hogy itt bizonyos dolgok nem léteznek.
Egyetlen haragos szót
sem hallani.
Senki sem
verekszik,
és nem
LV|Q]Ğ.
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Az ajtókon nincsen zár, mert a Mennyországban
nincsenek tolvajok. Nincsenek hazug emberek,
sem gyilkosok,
sem kuruzslók
vagy egyéb
gonosz
emberek.

Semmiféle
EĬQ nincs a
Mennyországban.

A Mennyországban többé
nincsenek könnyek. Néha az
LVWHQIpOĞNVtUQDNPHUWQDJ\RQ
szomorúak. A Mennyországban
az Isten felszárít minden
könnyet.
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A halál sem létezik többé a Mennyországban.
Isten népe az Úrral lesz mindörökre. Többé nincs
szomorúság, sem sírás, sem fájdalom. Többé nincs
betegség, sem elválás,
sem temetés. A
Mennyországban
mindenki boldog
lesz Istennel,
és ez örökké
fog tartani.

A legszebb az, hogy a Mennyország azoké a lányoké
pVIL~Np IHOQĞWWHNp LVDNLN-p]XV.ULV]WXVW
0HJPHQWĞMNQHNWDUWRWWiN, és mint Uruknak,
engedelmeskedtek neki. A Mennyországban
van egy könyv, a Bárányé, amelynek
a címe : Az élet könyve.
Itt egy csomó név
van felsorolva.
És tudjátok
kiknek a nevei "
Mindazoké, akik
bíznak Istenben.
Vajon a te neved
is be van írva az
18
17 pOHWN|Q\YpEH"

A Biblia utolsó szavai a Mennyországról
NO|QOHJHVPHJKtYiVQDNWĬQQHN$6]HQWOpOHNpVD
0HQ\DVV]RQ\D]WPRQGMiN -|MM  Aki pedig ezt
KDOOMDPRQGMDĞLV -|MM   Aki szomjúhozik, annak
jönnie kell. És aki akarja, ajándékul kaphat
az élet
YL]pEĞO
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$0HQQ\RUV]iJ,VWHQJ\|Q\|UĬRWWKRQD
,VWHQ,JpMpEĞOD%LEOLiEyO
vett történet :
János 14; 2 Korinthus 5;
Jelenések 4, 21, 22

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130

,VWHQWXGMDKRJ\PLURVV]FVHOHNHGHWHNHWN|YHWWQNHO
(]HNHWĘ EĦQQHNQHYH]L $EĦQHLQNpUWDEQWHWpVDKDOiO
,VWHQDQQ\LUDV]HUHWEHQQQNHWKRJ\D]HJ\V]O|WW)LiW
-p]XVWNGWHDNHUHV]WUHPHJKDOQLKRJ\PHJIL]HVVHQD
EĦQHLQNpUW'Hė YLVV]DWpUWD]pOHWEHpVIHOPHQWD
3DUDGLFVRPED,VWHQPRVWPiUPHJERFViMWKDWMDD
EĦQHLQNHW
+DWLPHJDNDUWRNV]DEDGXOQLD
EĦQHLWHNWĘODN|YHWNH]ĘWPRQGMiWRN,VWHQQHN
'UiJD,VWHQHPpQKLV]HPKRJ\-p]XVpUHWWHPKDOWPHJ
pVKRJ\~MUDpO .pUOHNOpSMEHD]pOHWHPEHpVERFViVG
PHJDEĦQHLPHWKRJ\~MpOHWHWNH]GKHVVHNpVKRJ\HJ\
QDSRQ|U|NUH9HOHGOHKHVVHN 6HJtWVQHNHPKRJ\pUWHG
pOMHNPLQWD7HJ\HUPHNHGÈPHQ -iQRV  
2OYDVGD%LEOLiWpVEHV]pOMD],VWHQKH]PLQGHQQDS

