
Der findes en 
   himmel

Hvad mener vi, når vi taler om himlen? De fleste tænker  

nok på atmosfæren eller luftrummet over vores hoveder  

med fugle i flugt og drivende skyer eller stjernehimlen  

med fjerne kloder og galakser – alt det kan vi se med  

det blotte øje eller gennem kikkerter og teleskoper. 

Himlen optager meteorologer, astronomer og rumforskere, men også 
Bibelen viser interesse for de fysiske forhold og fænomener i himmel-
rummet. I bønnen Fadervor møder vi dog en hel anden dimension af 
himlen, som ligger uden for vores normale begrebsverden. Jesus lærte 
sine disciple at bede således: ”Vor Fader, du som er i himlene! …  Ske  
din vilje, som i himlen således også på jorden“ (Matt 6,9.10). – Jesus 
talte her om et sted, hvor Guds vilje sker.  Er det et virkeligt sted, eller 
bruges der her en metafor eller billedtale?  Det er her, hvor enigheden 
blandt de lærde hører op. Findes der en virkelig himmel, hvor Gud har 
sin bolig, og hvor hans vilje sker?



Guds himmel beskrives som et konkret sted
Bibelen er ikke i tvivl. Kong Salomo bad i sin indvielsesbøn for templet 
i Jerusalem: ”Hør din tjener og dit folk Israels bønfaldelse … hør den i 
himlen, hvor du bor“ (1 Kong 8,30). David skrev: ”Nu ved jeg, at Herren 
frelser sin salvede, han svarer ham fra sin hellige himmel“ (Sl 20,7). 
”Himlen er Herrens himmel, men jorden gav han menneskene“ (Sl 
115,16). Og profeten Esajas forkynder på Guds vegne: ”Himlen er min 
trone, jorden er min fodskammel“ (Es 66,1). Der bruges udtryk, som 
umiddelbart giver indtryk af et sted, hvor Gud har sin hellige bolig og 
regerer fra. Dette beskrives mere udførligt i syner af profeterne. ”Jeg 
så Herren sidde på sin trone, og hele himlens hær stod til højre og til 
venstre for ham“ (1 Kong 22,19). ”Herren har grundfæstet sin trone i 
himlen, han hersker som konge over alle“ (Sl 103,19). ”Herren er i sit 
hellige tempel, Herrens trone er i himlen“ (Sl 11,4). ”Jeg så Herren sidde 
på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet“ (Es 6,1). Ifølge 
disse tekster står Guds trone i hans tempel i himlen.

Også i det Nye Testamente bruges lignende udtryk, men med Jesus i 
fokus. Jesus gav dette herlige løfte til sine disciple umiddelbart før sin 
korsfæstelse: ”I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg 
så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når  
jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og 
tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er“ (Joh 14,2.3). Her 
tales om boliger, hvor Gud Fader selv er og hvor Jesus vil være. Det lyder 
meget håndgribeligt. 

Efter sin opstandelse blev Jesus taget til himlen. Vi kalder det Jesu him-
melfart og har endog fastsat en årlig mærkedag som Kristi Himmelfarts-
dag. Men hvor fór han hen, og hvor befinder han sig nu? Apostlen Peter 
fortæller: ”Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner på. Han 
er ophøjet til Guds højre hånd“ (ApG 2,32.33). Dette bekræftes af He-
bræerbrevets forfatter: ”Hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en 
ypperstepræst [Jesus Kristus], der sidder på højre side af den Højestes 



trone i himlene og gør tjeneste ved helligdommen“ (Hebr 8,1.2). Jesus 
befinder sig på sin trone ved Guds højre hånd i templet i himlen. Her 
gør han tjeneste som vores konge og ypperstepræst, indtil han kommer 
tilbage for at hente de troende.

Guds himmel er et sted, hvor hans vilje sker
Apostlen Johannes fik lov at se ind i himlen: ”Se, der var en åben dør ind 
til himlen … Straks blev jeg grebet af Ånden og så en trone stå i himlen 
og én sidde på tronen“ (Åb 4,1.2). Herefter følger en beskrivelse af Gud, 
som sad på tronen og alle engle og levende væsener, som tilbad ham. 
Men i synet blev Johannes også taget tilbage til en tid, hvor der havde 
været ufred i himlen og hvor Guds vilje blev udfordret af en oprørsk 
gruppe engle. ”Og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig 
med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke 
stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, 
den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og 
som forfører hele verden – styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet 
ned sammen med den“ (Åb 12,7-9). – Da Satan og hans engle var smidt 
ud af himlen, blev der igen fred og Guds vilje kunne ske.

Vi har ikke fået at vide nøjagtigt, hvor denne himmel findes, men den 
beskrives som et konkret sted, og vi læser om nogle få personer, som 
Gud i tidens løb har taget til sig. Enok vandrede med Gud og blev taget 
bort (1 Mos 5,22-24). Elias blev taget op til himlen i en ildvogn (2 Kong 
2,1-11), Moses blev oprejst fra de døde og taget til himlen og mødte 
senere (sammen med Elias) Jesus på Forklarelsens Bjerg (Matt 17,2.3). 
Andre er fulgt efter (Matt 27,51-53; Ef 4,8). Når Jesus kommer igen, vil 
hans engle indsamle de troende og bringe dem til Guds himmel, hvor 
alene hans gode vilje sker, og hvor de frelste skal leve et virkeligt liv og 
sidde til bords sammen med Abraham, Isak og Jakob (Matt 8,11).

For at tydeliggøre, at Guds himmel ikke blot er en metafor men et 
virkeligt sted, fortæller Bibelen, at det ny Jerusalem vil ”komme ned 
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fra himlen fra Gud“ og blive placeret på den genskabte jord. Og ”nu er 
Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem“ (Åb 21,2.3). Samtidig 
gøres vi bekendt med, at den nye jord vil være et fantastisk sted med liv 
og aktivitet og hvor al ondskab og ufred er fjernet for altid.

Så glem alt om en rejse til en ny bosættelse på Mars med Elon Musk. 
Læg planer for en bolig i himlen og derefter på den nye jord.
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