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Icelandic

-HV~VVDJéLYLéìi··eJIHUWLODéE~D\NNXUVWDé
Og þegar allt er reiðubúið, kem ég að sækja ykkur.
6téDQYHUéLéìLéDOOWDIKMiPpUìDUVHPpJHU··
Eftir að hann reis upp frá dauðum, og á meðan
hann var að blessa þá,
hvarf Jesús upp í
skýin, og
var tekinn
upp
til
himna.

Jesús sagði lærisveinum sínum frá himneskum
YLVWDUYHUXP+DQQVDJéLYLéìi··ÌK~VLI|éXU
PtQVHUXP|UJJO VLOHJKtEôOL··
Vafalaust eru vistarverurnar
á himnum mun glæsilegri
en við getum ímyndað
okkur.
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Það vita þeir sem kristnir eru að Jesús lofaði því að
hann mundi koma til að sækja þá þegar tíminn er
kominn. Jesús sagðist mundi koma
skyndilega, og öllum að óvörum.
En hvað um kristið fólk sem
deyr áður en hann kemur?

Ì2SLQEHUXQDUEyNELEOtXQQDUVHJLU-yKDQQHVRNNXU
að það sé undursamlegt á himnum. Að best af öllu
sé, á sinn sérstæða hátt, að heimili Guðs sé á
himnum. Guð er allstaðar,
en hásæti hans er
á himnum.

Sem farið hafa
til himna
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Hér eru fáein orð úr einum sálminum sem þeir syngja:
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Englar og aðrar himneskar verur dýrka
Guð á himnum. Svo gera allir þeir
sem dáið hafa og farið hafa til
himna. Þeir syngja himneska
tónlist og dýrka Guð.

5
ÌORNELEOtXQQDUHUKLPQDUtNLOôVWVHP··1ôMX
-HU~VDOHP··PLNLOOLRJVWyUULERUJPHéKiXPYHJJ
allt í kring. Veggurinn er gerður úr kristalglærum
jaspissteini og undirstöðusteinar útveggjarins eru
þaktir litríkum og dýrmætum gimsteinum og
eðalsteinum.
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Perluhliðum himnaríkis er aldrei lokað. þau eru alltaf
RSLQ9LéVNXOXPQ~IDUDRJNtNMDLQQÐ75Ó/(*7
Þvílík fegurð! Stræti borgarinnar eru úr
skíragulli, tæru
sem glampandi
gleri.

Hvert
borgarhlið
er byggt úr
einstakri,
stórri perlu!
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6YRViXPYLéiOtIVYDWQVLQVÉLQHUW UHLQVRJ
kristall. Hún rennur frá hásæti Guðs og lambsins.
Beggja vegna árinnar er hið sérstæða lífsins tré,
sem á hverjum mánuði ber tólf mismunandi tegundir
ávaxta. Og lauf þessa merkilega trés eru notuð til
lækningar þjóðunum.

ÉKLPQXPHUKYRUNLì|UII\ULUVyOVNLQQpODPSDOMyV
*XéVMiOIXUHUOMyVKLPQDUtNLV/MyVKDQVVNtQ
YLéVW|éXODXVWÉKLPQXPHUDOGUHLQyWW
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Dýrin á himnum haga sér öðruvísi en jarðardýr.
Éhimnum eru öll dýr spök og vingjarnleg. Úlfar og
O|PEEtWDJUDVKOLéYLéKOLé/MyQRJQDXWpWDVDPDQ
KH\··+YHUJLiPtQXKHLODJDIMDOOLPXQXìDXJHUD
PHLQQpYDOGDQRNNUXPVNDéD··VHJLU'URWWLQQ

Er við gáum
betur að, kemur
í ljós að fleira
er öðruvísi
á himnum.
Ekki
bærist
nokkurs
staðar á
eigingirni
eða
slagsmálum,
og hvergi
heyrast
11 skammaryrði.

ÉKLPQXPHUXVRUJDUWiUHNNL
til. Algengt er að kristið fólk,
sem aðrir jarðarbúar, gráti af
sorgum sínum. En þegar hinir
trúuðu eru komnir til himna,
þerrar Guð tár þeirra.
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Hurðalæsingar
þekkjast ekki og ekki
KHOGXUìMyIDU/\JDUDU
morðingjar,
galdramenn
og önnur
slík ómenni,
er hvergi
að finna.
Synd
þekkist
ekki á
himnum.
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ÉKLPQXPKDIDDOOLUHLOtIWOtIRJPXQXUtNMDPHé*XéL
að eilífu. Sorg, sársauka og grát er hvergi að finna
á himnum. Ekki heldur veikindi, skilnað eða
jarðarfarir. Sælir eru
þeir sem búa á
himnum, því
þeir munu að
eilífu vera
hjá Guði.
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Himnaríki er fyrir alla þá sem í einlægni hafa tekið
trú á Jesú Krist, jafnt fyrir stráka sem stelpur, og
fullorðna líka. Jesús tekur þeim með opnum örmum.
ÉKLPQXPHUPHUNLOHJEyNVHPNDOODVWOtIVEyN
lambsins. Hún er full af mannanöfnum.
Veist þú hvaða nöfn eru í þessari bók?
Nöfn allra þeirra sem í hjarta
sínu trúa á Jesú.

Rétt í lok biblíunnar er að finna þetta fallega boð:
··$QGLQQRJEU~éXULQVHJMD.RPGX2JOiWìDQQVHP
heyrir segja: Komdu! Og lát alla koma sem þyrstir
HUX2JKYHUVHPYLOOI UOtIVYDWQLéyNH\SLV··

Er þitt nafn í
þessari bók?
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Heimili Guðs á himnum

*Xè YHLWDè YLè K|IXP|OOJHUWUDQJWDIRNNXUVHP
KDQQNDOODUV\QG+HJQLQJV\QGDULQQDUHUGDXèL

Sögu þessa úr heilagri ritningu, biblíunni,

*Xè HOVNDURNNXU VYRPLNLè Dè KDQQVHQGLVRQ
VLQQ-HV~WLODè GH\MDi NURVVLWLODè ERUJDI\ULU
V\QGLURNNDU-HV~VOLIQDèLi Qê RJIyUDIWXUWLO
KLPQDUtNLV1~ JHWXU*Xè I\ULUJHILè V\QGLURNNDU

er að finna í
Jóhannesarguðspj. 14, 1 Korintu. 5,
Jesaja 11, 65, Opinb. 4, 21, 22

´ëHJDURUéìtQOM~NDVWXSSOMyPDìDX··
Sálmarnir 119:130

(Iì~ YLOWVQ~DEDNLYLè V\QGXPìtQXPVHJèXìi
HIWLUIDUDQGLWLO*XèV*yèL*XèpJWU~LDè -HV~VKDIL
GiLè I\ULUPLJRJNRPLè VYRDIWXUWLOOtIVeJELè ìLJ
Q~ Dè NRPDLQQt OtIPLWWRJI\ULUJHIDV\QGLUPtQDU
VYRpJJHWL|èODVWQêWWOtIRJYHULè PHè ìpUDOODHLOtIè
+MiOSDèXPpUDè OLIDI\ULUìLJVHP*XèVEDUQ$PHQ
/HVWXELEOtXQDRJWDODèXYLè *Xè i KYHUMXPGHJL

