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Himinninn 

Guð hefur lofað okkur í Orði sínu að himinninn sé raunverulegur. Guð þráir samveru okkar að 

eilífu á þessum dásamlega stað. Margir hafa ranghugmyndir um himininn. Sumir sjá 

himnaríki fyrir sér sem stað þar sem maður svífur á gullskýi og spilar á hörpu, eða gengur á 

gullstrætum. Í þessu verkefni munum við skoða hvað Biblían kennir í raun um himininn og 

hvernig samband okkar við Guð verður þar.  

1. Hvað verðum við þegar við trúum Jesú fyrir frelsun okkar?  Jóhannes 1.12-13 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Hvað þýðir það að vera barn Guðs?  Rómverjabréfið 8.17;  Galatabréfið 4.7                                    

___________________________________________________________________________ 

Ath: Erfingi er vanalega sonur eða dóttir sem mun dag einn erfa allt sem faðirinn eða 

móðirin átti. Ef þú ert erfingi Guðs og ef Jesús er núna bróðir þinn eða systir þá 

öðlast þú þessa stöðu á himnum. Öllu því sem Jesús hefur verið lofað tilheyrir einnig 

þér. Ótrúleg tilhugsun!  

3. Hverju hefur Jesús, bróður okkar, verið lofað og okkur sem sonum og dætrum Guðs? 

Hebreabréfið 1.2 

___________________________________________________________________________ 

4. Hverju lofaði Kristur að búa fylgjendum sínum?  Jóhannes 14.1-3 

___________________________________________________________________________ 

Ath. Ímyndaðu þér Son Guðs spenntan yfir því að undirbúa allt fyrir okkur. Þegar við 

fáum gesti viljum við vera viss um að allt líti vel út fyrir þá. Á sama hátt er Jesús 

önnum kafinn við að gera allt fullkomið fyrir okkur.  

5. Hvernig lýsir Biblían staðnum sem Guð er að undirbúa fyrir okkur?  1 Korintubréf 2.9 

___________________________________________________________________________ 

6. Hvernig staður á þetta að verða?  Hebreabréfið 11.10, 16 

___________________________________________________________________________ 

7. Hvað heitir þessi himneska borg?  Opinberunarbókin 21.2 

___________________________________________________________________________ 
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8. Hvernig lýsir Biblían nýju Jerúsalem?  Opinberunarbókin 21.17-25 

___________________________________________________________________________ 

a. Vers 18 – Múr hennar var úr  ___________________________ 

b. Vers 18 – Borgin var úr skíra  __________________________ 

c. Vers 21 – Hliðin tólf voru tólf  __________________________ 

d. Vers 21 – Strætin voru af skíru  _________________________ 

e. Vers 23 – Borgin þarf hvorki  ___________________________ 

f. Vers 25 – Þar verður ekki ______________________________ 

9. Hvaða pláneta verður heimili Guðs barna að eilífu?  Matteus 5.5 

___________________________________________________________________________ 

10.  Hvaðan kemur nýja Jerúsalem til jarðarinnar samkvæmt Jóhannesi?  

Opinberunarbókin 21.2-3, 10 

___________________________________________________________________________ 

Ath. Nýja Jerúsalem verður höfuðborg jarðarinnar og jörðin verður miðja alheimsins. 

Ímyndaðu þér, plánetan sem gerði uppreisn gegn Drottni verður nú upphafin sem 

stjórnmiðstöð alheimsins og Guð mun deila hásæti sínu með okkur.  

11. Hvernig verður jörðin hreinsuð svo að hún geti tekið á móti þessari fögru borg?        

2 Pétursbréf  3.10-13 

___________________________________________________________________________ 

12. Að hvaða leyti verður nýja jörðin frábrugðin jörðinni okkar í dag?   

 a. Opinberunarbókin 21.1 __________________________________ 

 b. Jesaja 35.1 ____________________________________________ 

 c. Jesaja 60.18 ___________________________________________ 

 d. Jesaja 65.25 ___________________________________________ 

 e. Opinberunarbókin 7.16 __________________________________ 

13. Hvað hefur Guð lofað að gera fyrir þá sem eru á himnum með honum?             

Opinberunarbókin 21.4 

___________________________________________________________________________ 

14. Hver verður staða okkar á himnum?  Opinberunarbókin 3.21 

 ___________________________________________________________________________ 

Ath. Það hefði verið nógu sanngjarnt að fyrir dauða Krists yrði plánetan okkar 

endurreist til upprunalegrar stöðu sinnar í alheiminum. En Guð upphefur okkur mun 

hærra en fyrir syndafallið. Hann „bætir fyrir“ alla þjáninguna og sársaukann sem við 

þurftum að þola og leyfir okkur að ríkja með honum. Hann lofar okkur jafnvel  
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kórónum sem sýnir nýja stöðu okkar sem konungar. Þegar sagt er „konungur 

konunganna og Drottinn drottnanna“ þá er greinilegt að við erum þessir aðrir 

konungar. Hvílíkur kærleikur opinberast hér hjá Guði til okkar! 

15. Hvernig verður líkami okkar?  Filippíbréfið 3.20-21 ____________________________ 

16. Hvernig var líkami Krists?  Lúkas 24.36-43 ___________________________________ 

17. Hvað verður um fjölskyldutengsl?  Jesaja 65.23;  66.22 

___________________________________________________________________________ 

18. Munum við halda áfram að tilbiðja Guð á hvíldardögum?  Jesaja 66.23 

___________________________________________________________________________ 

19. Hvað er sumt af því sem við munum gera á himnum?  Jesaja 65.17-22 

___________________________________________________________________________ 

20. Hvað sagðist Jesús ekki gera fyrr en hann verður með okkur á ný í ríki Guðs?    

Lúkas 22.14-18;  Markús 14.25 

___________________________________________________________________________ 

21. Hvað sagðist Jesús gera þegar hann kemur og sækir okkur?  Lúkas 12.35-37 

___________________________________________________________________________ 

Ath. Jesús hefur ekki tekið þátt í páskamáltíðinni né drukkið af ávexti vínviðarins í yfir 

2000 ár. Hann neitar því þar til hann getur fagnað með okkur í ríki Guðs.  

Þetta verður sérstök hátíð því að Jesús mun láta okkur hvílast á meðan hann þjónar 

okkur! Þvílík tilhugsun að Jesús sjálfur þjóni okkur í stað þess að við þjónum honum! 

Ást Guðs á okkur er svo mikil að við eigum erfitt með að meðtaka hana. 

Samantekt: Hvílíkur kærleikur Guðs að plánetan sem syndgaði og krossfesti hann verður 

nú miðpunktur alheimsins og að við munum ríkja með honum í hásæti hans! Hann elskar 

okkur svo mikið að hann vill vera með okkur um alla eilífð. Eftir því sem við gerum okkur 

betur og betur grein fyrir því hve mikið Guð elskar okkur elskum við hann meir og 

treystum honum meir.  

 

 

 

 



Svör við nr.16 

Spurning 1 – Guðs börn 

Spurning 2 – Erfingjar Guðs og samarfar Krists 

Spurning 3 – Allir hlutir á jörðu og í alheiminum 

Spurning 4 – Stað 

 

Spurning 5 – Ólýsanlegur 

Spurning 6 – Borg 

Spurning 7 – Nýja Jerúsalem 

Spurning 8 – a- jaspis; b- gulli; c- perlur; d- gulli e- sól né tungl; f- nótt 

Spurning 9 – Jörðin 

Spurning 10 – Af himnum ofan 

Spurning 11 – Með eldi 

Spurning 12 – a- Ekkert haf; b- Engin eyðimörk; c- Ekkert ofbeldi; d- Dýrin eru gæf;               

e- Ekkert hungur né þorsti 

Spurning 13 – Hann mun þerra hvert tár af augum þeirra 

Spurning 14 – Við munum setjast hjá Kristi í hásæti hans 

Spurning 15 – Eins og dýrðalíkami Krists 

Spurning 16 – Hold og bein 

Spurning 17 – Við verðum með fjölskyldu okkar 

Spurning 18 – Já 

Spurning 19  – Reisa hús og planta víngarða 

Spurning 20 – Eta og drekka af páskamáltíðinni 

Spurning 21 – Hann mun láta okkur setjast að borði og koma og þjóna okkur! 


