
Pippilotta brukade inte få brev, men en dag när 
brevbäraren kom, hade han ett brev till henne!

Det var ett fint kuvert, med hennes namn och 
adress, och ett färgglatt frimärke. Hon bad sin 
mamma om hjälp att öppna kuvertet. Mamman 
klippte upp det försiktigt med ett sax.

I kuvertet låg en inbjudan. Det var den vänliga 
grannfrun Miriam som inbjöd till en kalas. I förra kala-
set hade de firat Pippilottas födelsedag.

Detta var ett kalas för Pippilotta och flera av hen-
nes vänner. Miriam ville fira att de tagit emot Jesus 
som sin Frälsare. “Vi ska prata om himlen”, stod 
det på inbjudningskortet.

Pippilotta hoppade fram och tillbaka av glädje. Hon 
sprang runt med kuvertet och visade det överallt. 

–Fröken Miriam har bjudit mig till kalas, ropade 
hon till alla som ville lyssna. Vi ska prata om himlen!

När hon träffade sina kompiar Salt och Peppar, hade 
de också fått inbjudan. Salt och Peppar heter egentligen 
Albert och Felix. Albert är ljus i hyn och Felix är mörk, där-
för kallas de för Salt och Peppar. Vem som hittade på detta 
kommer de inte ihåg, men de har inget emot det. 

Hos Miriam brukar barnen samlas för att höra bibelberät-
telser. Nu har alla barnen i grannskapet fått inbjudnings-
kort och de är spända på att se vad hon hittat på.

KALASET HOS MIRIAM
Miriam pyntade till kalaset för att det skulle se ut lite som 

himlen. På lördagen, när barnen kom hem till henne, blev 
de förvånade att se rummet täckt i guldfärger.

–Nu ska vi ha kalas, sade den vänliga grannfrun när hon 
hälsade barnen välkomna. Fick ni inbjudan?

–Ja! ropade Pippilotta och de andra barnen och tackade.
När Jesus gick på jorden berättade han om vad som 

händer i himlen när någon tar emot frälsningen. Då blir det 
fest! Gud och änglarna glädjer sig. 

Miriam ville fira det som hänt veckan innan, när flera av 
barnen hade tagit emot Jesus som sin Frälsare.

–När jag såg hur glad Peppar kände sig när han tog emot 
Jesus i sitt hjärta, ville jag absolut fira det, sade den vänliga 
Miriam. Jag är så glad för er alla. Därför har vi kalas!

–Jag älskar kalas, sa Pippilotta.

DEN STÖRSTA FESTEN AV ALLA
–Låt oss prata om den största kalaset av alla, sa Miriam. 

På den festen kommer det att finnas människor från alla 
länder, folk och stammar. Det kommer att vara så mycket 
folk där att det inte går att räkna. Människor som pratar 
alla olika språk kommer att vara med. Ryska, spanska, 
tyska, engelska, kinesiska, franska, japanska, arabiska...

–Hur ska vi förstå varandra? frågade Albert.
–Vi ska alla tala himmelens språk, svarade Miriam. 

Himlen är en plats full av glädje. Där gråter ingen. I himlen 
finns ingen sorg eller plåga eller död. Allt kommer att vara 
rent och fint. Där finns inga onda människor, ingen synd.

Miriam berättade för barnen om det vackra och fina 
hemmet som väntar alla som tar emot Jesus. Den heliga 
staden där vi skall bo är det nya Jerusalem.

ES STAD AV JUVELER
Grundstenarna i den himmelska staden är av alla slags 

pärlor och juveler. Det är en stad av rent och genomskin-
ligt guld, som liknar glas. Stadens murar är av jaspis.

Himmelens portar är tillverkade av pärlor och varje port 
är en enda pärla. Från Guds tron   flyter en flod av kristall-
klart vatten. På varje sida av floden är livets träd. Varje 
månad blir det en ny skörd.

Det underbaraste i himlen är inte gatorna av guld eller att 
det finns änglar. Jesus, som har öppnat dörren till himlen 
för oss, är det mest fantastiska där. Han är Kungen! Tänk, 
vad det ska bli spännande när han hälsar oss välkomna!

GUDS INBJUDAN
Precis som Pippilotta och hennes vänner blev bjudna 

på kalas hos Miriam, har Gud inbjudit oss till fest. Bibeln 
är Guds Ord, och där finns inbjudan. Alla människor är 
inbjudna till himlen, för att bo hos Gud för evigt.

”Den som törstar ska komma, och den som vill 
ska fritt få ta emot livets vatten.”

Jesus erbjöd livets vatten till den samariska kvinnan, 
en glädjekälla som porlade i hennes hjärta. Pippilotta och 
hennes kompisar tog emot inbjudan att komma till Jesus 
och få evigt liv. Jesus erbjuder också dig livets vatten. Har 
du tagit emot honom som din Frälsare?

”Den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten.” Upp 22:17 SFB15
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   Pojken Felix tänker på att han och Jesus går på gator av guld.


