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Ekte frihet (4) 
 
 

”Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, 
der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være 

vendt mot det som er det oppe, ikke mot det som er på jorden.” 
Kol.3,1-2 

 
 
 

Siste kapittelet i Ekte frihet handler om himmelen. Der kunne jeg ha skrevet om mye forskjellig, men jeg har 
valgt å skrive litt om vår forventning til det som befinner seg på ”den andre siden”. 
 
Evig frihet 
Det er ett eller annet med himmelen som er litt utilnærmelig, litt fjernt liksom. 
 

 
Les Joh.åp.21,9-27 før du fortsetter. 

 
 
Jeg har ikke peiling på hva jaspis eller sardonyks er, for å ikke snakke om karneol, krysolitt, beryll, krysopras 
eller hyasint. Det er sikkert fint. Problemet er at mitt hode ikke klarer å flytte inn i den verden som disse versene 
beskriver. Gater av gull og perleporter er kanskje heller ikke det som får mitt hjerte til å ta et par ekstra hopp. 
Som jeg sa, det blir en tanke fjernt for meg. 
 
Audio Adrenaline har i sangen “Big House” prøvd å gjøre det litt mer jordnært og forståelig. (Forresten en 
ganske morsom sang...) 
 It's big, big house, with lots and lots of room, 
 A big, big table, with lots and lots of food, 
 A big, big yard, where we can play football 
 A big, big house, it's my Father's house. 
Dette blir kanskje litt vel hverdagslig igjen? Jeg tror at uansett hvordan vi prøver å beskrive himmelen, så 
kommer ordene til kort – uansett språk. Det blir en slags (barnslig?) oppramsing av det fineste du vet, og så 
ganger du det med X antall ganger. Det er det nærmeste vi kommer en forståelse av hva himmelen er. 
 

 
1. Hvordan er ditt bilde av himmelen? Er det noe du gleder deg spesielt til, eller er det bare en 

fjern tilværelse der framme et sted? 
 

 
Hvorfor gruer vi oss? (Eller gjør vi det?) 
 

 
Les 1.Tess.4,15-18    

 
 
Hvis jeg ikke tar helt feil, så har de fleste av oss et litt delt forhold til temaet himmel. I teorien så vet vi at vi 
burde glede oss. Det finnes jo ikke noe bedre enn det evige livet for oss kristne. I praksis viser det seg at 
følelsene ikke alltid henger med i svingene. Faktisk tror jeg mange får en uggen følelse når det som angår livet 
etter døden begynner å bli for personlig. Hvorfor er det slik? 
Jeg tror det er flere grunner:  

1. Vi har det så bra her - Tilværelsen er egentlig ganske god for oss. Det er en del ting vi gjerne skulle ha 
opplevd før Jesus kommer igjen. Tenk litt over det: Vi oppfører oss som noen små unger som leker ute 
og mor roper at vi må komme inn. ”Å nei, ikke nå som vi hadde det så gøy!” er holdningen vi inntar 
overfor Jesus og hans gjenkomst. Skulle tro at Gud hadde mekka i stand et skikkelig kjipt sted for oss, 
slik at i forhold til livet nå, så vil himmelen være en nedtur. Les Fil.1,21-24 om hvordan Paulus forholdt 
seg til livet her kontra livet etter døden. Litt annerledes...  
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2. Det er ukjent  - Vi vet hva vi har, og det er som regel trygt og godt. Hva som befinner seg på den andre 
siden vet vi ikke helt, og det gjør ting litt skummelt. I Fil.3,20 sier Paulus: ”Men vi har vårt hjemland i 
himmelen.” Vi skal rett og slett hjem! Og om ikke vi helt klarer å forestille oss hvordan det ser ut der, 
så vil det etter hvert bli flere og flere kjente som reiser hjem før oss. Nå skal dere få et gammelt 
sangvers:  

Jeg ønsker å se Jesus først av alt. 
Min syndeskyld med blod har han betalt 
Og slekt og venner kjær 
jeg møte skal dem der 
Men Jesus vil jeg møte først av alt. (1.Joh.3,2) 

Det er faktisk ikke bare ukjent og skummelt! Jesus er der, sammen med alle de andre vi kjenner så godt 
herfra. 

3. Usikkerhet: Kommer jeg til himmelen? – Tenk deg at Jesus skulle komme igjen om en time. Hadde du 
blitt med da? Det er faktisk et ufattelig viktig spørsmål å få avklart. Les Matt.24.36-42. Jeg tror det 
finnes to hovedgrupper av mennesker som synes denne historien er ubehagelig. 

a) De som vet at de har uoppgjort synd i livet som stenger dem ute fra fellesskap med Gud. 
De liker ikke tanken på å møte en hellig Gud som vet alt, og vil ikke få fred før de 
bekjenner og får tilgivelse. Da kan de være trygge på at de blir med når Jesus kommer 

b) De som allerede har bekjent og fått tilgivelse, men likevel ikke er trygge. De må slå opp i 
1.Joh.1,9 og 5,12-13 og takke Gud for at det er sant, uavhengig av deres følelser. 

 
 

1. Gleder eller gruer du deg til Jesus kommer igjen? Hvorfor? 
2. Hva kan vi gjøre for å bli mer lik Paulus og få mer av hans himmellengt (jf. Fil.1,21)? 

 
 
 
Konsekvenser av et tydeligere himmelfokus i livet ditt: 

a) Du gleder deg til Jesus kommer igjen → kristenlivet får en ny dimensjon 
b) Du blir preget av Guds rike og ikke av verden  
c) Det er viktig for deg å ha et rett forhold til Gud, å ikke gjemme på syndene → tilgivelse, større trygghet 

i møte med Gud og mer glede i kristenlivet! 
d) Problemer får et nytt perspektiv (1.Pet.1,3-6) og gleder en annen dimensjon (De er bare en forsmak på 

himmelen!) 
e) Du forstår mer av hvor viktig det er å få folk med seg til himmelen. Ditt misjonsengasjement stiger 

proporsjonalt med ditt himmelfokus.  
 
 
 

”Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, 
der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være 

vendt mot det som er det oppe, ikke mot det som er på jorden.” 
Kol.3,1-2 

 


