
Maria och Johan hade ett mycket spännande 
samtal. De pratade om något som intresserar 

oss alla. Vad tror du det var? De pratade om himlen.
–Så fint det kommer att bli i himlen! utropade Jo-

han. Om man är fattig, kan man bara plocka stenar 
av guld... Och så blir man rik!

–Det finns ingen fattigdom i himlen, sade Maria, 
hans storasyster. Hon hade en egen bibel och läste 
i den varje dag.

–När kommer Jesus för att ta oss till himlen? frå-
gade Johan. Jag vill komma dit och bli rik.

–Ingen vet när han kommer, bara Gud. Inte ens 
Jesus vet när det blir. Det viktigaste är inte att veta 
när han kommer, men att veta att han kommer.

–Fast jag vill veta när det blir! Jag vill inte att han 
ska komma när jag är ute och reser med pappa.

REDO NÄR JESUS   KOMMER
–Det spelar ingen roll vart du är eller vad du gör, sade 

Maria. Du kan resa med pappa så mycket du vill, för Jesus 
hämtar oss var vi än är.

–Tänk på alla stenar av guld jag skall fylla fickorna med!
–Det viktiga är att du är redo att följa med Jesus när som 

helst. Har du bett om förlåtelse? Har du tagit emot Jesus 
som din frälsare? Jag har gjort det. Jesus hjälper mig att 
vara lydig.

–Jaha... Är det därför du aldrig råkar illa ut med mamma 
och pappa? Jag skulle vilja vara lika snäll som du.

–Jesus kommer också att hjälpa dig om du ber honom.

ATT ALDRIG SKILJAS MER
Samtalet var så intressant att de inte märkte när Marita 

och Stefan kom in i rummet.
–Jag vara med Jesus, sade lille Stefan. Jag är snäll.
–Ja, Stefan, du ska också vara med, sade Maria när hon 

upptäckte den knubbige lillpojken. Mamma, pappa, Johan, 
Marita, mormor och jag. Vi älskar Jesus. Jag är säker på 
att vi får komma till himlen.

–Vi kommer alla att vara tillsammans! utropade Marita. 
Jag måste berätta det för mormor.

–Det kommer verkligen att bli spännande, sade Maria 
drömmande. Tänk att för alltid få vara med Jesus!

–Jag undrar hur jag kan veta om jag får komma till him-
len? frågade Marita. Vad måste jag göra? 

–Om du tror på Gud och älskar Jesus av hela ditt hjärta, 
tror jag att du kan komma till himlen, sade Maria.

–Det gör jag! utropade Marita. Jag älskar Jesus mer än 

allt annat. Men jag tycker synd om mormor. Hon kan inte 
gå. Kanske det finns rullstolar av guld i himlen.

–Mormor kommer att vara frisk i himlen, sade Maria. 
Ingen är sjuk där. I himlen dör ingen och ingen gråter. Jag 
har läst det i min bibel.

–Pappa kommer inte att bli arg på mig i himlen, sade 
Johan. Det blir toppen. Jag tycker inte om när han blir arg.

–Pappa blir arg på dig för att du är olydig. Han vill att du 
ska lära dig att lyda, sade Maria.

–Jag ska försöka att bättra mig, upplyste Johan bestämt. 
Men det är svårt. Kanske jag kan be Jesus att hjälpa mig?

–Javisst! Han hjälper oss alltid.
Johan var glad för det svaret. Han visslade till innan han 

sprang iväg för att träffa sina kompisar och spela fotboll.

JESUS   KOMMER SNART
Ja, så pratade syskonen, mycket glada över hoppet om 

att en dag få komma till himlen. Var och en föreställde sig 
hur det skall bli där.

Det är toppen att prata om himlen. Blir du glad när du 
tänker på himlen? Snart kommer Jesus för att ta oss med 
dit. Han håller på att förbereda ett underbart hem för alla 
som älskar honom.

Jesus berättade för sina lärjungar att det finns tillräckligt 
med plats för alla i himlen. Snart kommer Jesus tillbaka för 
att hämta oss. Han vill att vi alltid ska vara med honom i 
vårt hem i himlen.

Älskar du Jesus av hela ditt hjärta? Har du bett Jesus 
om förlåtelse? Kommer du att få vara med honom i him-
len? Om Jesus är din Frälsare är himlens hopp en verklig-
het. Det finns inget bättre hopp. 

Vi ses i himlen!

”Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta 
er till mig, för att ni ska vara där jag är.” Johannes 14:3
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