
TÆNK HVIS 
HELVEDE 
FINDES
Der er mange menin-
ger om Himlen og Hel-
vede. Bibelen fortæller, 
at Jesus har gjort en 
plads klar til dem, der 
tror på ham
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Da jeg forleden cyklede hjem fra ar-
bejde, overhalede jeg en cykel med 
en trailer efter. På traileren sad 

et skilt: »Hvis du døde i nat – ville du så 
komme i Himlen eller Helvede?«
 Jeg var lige ved at vælte af cyklen af ren 
overraskelse! Himmel og Helvede! – og i 
det offentlige rum! Det er ikke så tit, jeg 
møder det. Jeg er ret sikker på, at de fle-
ste mennesker synes, at det er rigelig fri-
modigt at køre rundt med sådan et skilt.
 Mange afskriver Helvede og bliver for-
argede, når nogen bringer det på bane. 
Men Bibelen taler om det. Jesus taler om 
det flere steder. Hele ideen med Jesus’ an-
komst til jorden er at få os med til Himlen 
i stedet for Helvede.

Mange boliger
Nogle mener, det er billedtale, når Jesus 
taler om det. Der argumenteres med, at 
hvis Gud er god, så går det nok.
 Men tænk nu, hvis der rent faktisk fin-
des en himmel og et helvede? Og tænk, 

hvis Bibelens tale om det skal tages for 
pålydende? Og tænk, hvis Guds godhed 
betyder, at han virkelig har sendt sin søn 
for at redde os fra Helvede? Så er det nu, 
vi skal forholde os til, hvor vi vil havne, når 
livet er slut.
 Jeg tør ikke satse på, at det kun er bil-
ledtale. Det er det alt for vigtigt til!
 Spørgsmålet er: Hvordan kan jeg væ-
re sikker på, at jeg ender i Himlen, hvis jeg 
dør i nat? Jesus svarer på dette spørgs-
mål. »Tro på Gud og tro på mig. I min fars 
hus er der mange boliger!«
 Så enkelt er det. Tro på Jesus. Så siger 
han, at han har gjort en plads klar i Him-
len.

Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk

Læs mere om tro på: jesusnet.dk/
svar/3478

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362
Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000  Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år
Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk
Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummelmose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Pens. rejsesekretær 
Arne Olesen, Fredericia, 
holder to minutters 
andagt i uge 45



Læs alle de nyeste filmanmel-
delser på: filmogtro.dk

imedia samler
       video og lyd om tro til dig
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RESERVEREDE 
PLADSER
Der er kirker, hvor man i øjeblikket kan re-
servere plads til sig selv og familien for at 
sikre sig en plads til gudstjenesten. Zebe-
dæus-sønnernes mor ville gerne reser-
vere en plads til sine drenge i Guds rige. 
VIP-pladser, forstås. Og hvad er et bedre 
ønske fra en mor, end at hendes drenge 
skal være tæt på Jesus.
 Hun handler af inderlig varm kærlighed 
til sine store drenge. Deres fortræffelighe-
der må være en ekstra stjerne værd. Tilsy-
neladende troede hun, at pladserne i Guds 
rige fordeles efter fortjenester her i livet. 
Men der er ingen særlige VIP-pladser. Det 
strider mod hele ideen med, at Jesus skul-
le leve et liv her på jorden. Han skulle ikke 
give anvisninger på forskellige genveje til 
Himlen. Men med sit liv vise, at pladserne i 
Himlen kan vi ikke fortjene os til.
 Ingen familier har pladser reserveret 
på forhånd. Det var ham, som skaffede 
pladserne til os. Der er ingen anden vej til 
pladserne, end at holde os nær ved ham. 
Og så meget havde hun forstået, brødre-
nes mor, at det handler om at føre børne-
ne hen til Jesus.

 Jesus sendte ikke de to sønner, Ja-
kob og Johannes, væk. Han havde noget 
vigtigt at lære både dem, de andre disciple 
og os. At Jesus ikke var kommet til verden 
for at sole sig i menneskers ære. Men for 
med sit liv at betale for vores fremtid. Ja 
vores evighed.

Bent Oluf Damm (uddrag af artikel i impuls)
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VI ØNSKER 
RETFÆRDIGHED
Mange af os har nok et stort ønske om en 
mere retfærdig verden at leve i. Store fol-
kemængder demonstrerer, fordi de ople-
ver uretfærdighed. Ofte bliver gode og rig-
tige motiver dog blandet med vores egen 
egoisme.
 Vi ønsker retfærdighed – i hvert fald for 
os selv. Og går det på tværs af andres øn-
sker, så har vi et dilemma.
 Bibelverset er fra en prædiken af Je-
sus, som giver os mange input til, hvor-
dan vi kan leve efter Guds vilje. Men vi har 
så svært ved at få det til at lykkes i vores 
eget liv.
 Jesus siger senere: »Jeg er livets brød. 
Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, 
og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.« 
(Johs. 6,35). 

»… Salige er de, som hungrer og tørster 
efter retfærdigheden, for de skal mæt-
tes…«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 1-12

DE SKAL MÆTTES

 Jesus kom selv med retfærdighed. Og 
han vil give den til den, som hungrer og 
tørster – fordi han gav sig selv. Den ret-
færdighed, han giver, frikender os fra synd 
og skyld, fordi han tager straffen i stedet.
 Retfærdighed i vores eget og andre 
menneskers daglige liv er fortsat svær at 
opnå. For at komme i den rigtige retning, 
må vi bede med ordene fra Fadervor, som 
Jesus lærte os: »Ske din vilje«. 

Morten Nielsen

Foto: Andrii Shablovskyi/iStock/Getty Images Plus


