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Det är spännande att tänka att när Gud ska-
pade Adam och Eva kunde de redan tala ett 
språk och behövde inte lära sig att prata som 
barn gör. Vi läser i Bibeln att alla människor 
hade samma språk från början. Efter synda-
floden levde språket viadare genom Noa och 
hans familj. Vilket språk det var kan vi tyvärr 
inte veta. Några språkforskare hävdar dock 
att man kan ana att det finns något slags ”ur-
sprungsspråk” bakom alla världens språk och 
att man delvis kan gissa sig till hur det var. 

Jesus lärjungar kände igen Jesus efter hans 
uppståndelse. På samma sätt kommer vi kän-
na igen varandra efter vår uppståndelse. Vi får 
nya kroppar som på något sätt bevarar likhe-
ten med vårt nuvarande utseende. 

Vad och var är himlen?Vad och var är himlen?
När vi säger ”himlen”När vi säger ”himlen” tänker vi kanske i första 
hand på den härliga blå färgen som vi ser när vi 
tittar upp en solig dag, fluffiga moln som formar 
fantastiska figurer, grå tjocka moln som döljer 
solen och bländande färgsprakande solnedgång-
ar. Under klara nätter ser vi månen och tusen-
tals stjärnor och tanken svindlar bort mot alla de 
oändliga galaxer, planeter och solsystem som 
finns bortom vår begränsade blick. 

Himlen ovanför ossHimlen ovanför oss är en ofattbar, underlig och 
vacker Guds skapelse men har ingenting med 
Guds himmel i Bibeln att göra. Föreställningen 
att Gud sitter på en molnkant och änglarna som 
studsar runt är obiblisk och falsk. Jurij Gagarin, 
den första människan som gjorde en rymdresa, 
lär  ha sagt: ”Jag ser ingen Gud här.” Vi kan 
lugnt säga att han letade på fel ställe. 

BibelnBibeln säger inte så mycket som vi skulle öns-
ka om himlen. Men vi får tro att Gud berättat 
allt vi behöver veta. I Bibeln talas om him-
melriket eller Guds rike. Himlen är en tillvaro 
där Gud är nära. I Matteusevangeliet säger 
Jesus:”Himmelriket är nära” eftersom han, 
Guds son, har kommit till jorden för att göra 
Guds verk. 
Himmelriket är inte heller någon bestämd plats 
eftersom Jesus säger: ”Ingen ska kunna säga: 
Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike 
är mitt ibland er.” (Luk 17:21)
Jesus talar ofta om himmelriket och förklarar 
det i många liknelser. Varje kristen önskar mer 
av himmelriket och därför ber vi i Herrens bön: 
”Tillkomme ditt rike.” Vi ber också att Guds vilja 
som redan sker i himlen ska ske mer och mer 
bland oss på jorden. 

HimHimlen, len, där Gud och änglarna är närvarande, 
kan vi inte se med våra ögon. ”Han är kung-
arnas Kung och herrarnas Herre, han som en-
sam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan 

komma och som ingen människa har sett eller 
kan se.” (1 Tim 6:15)  Men Bibeln låter oss få 
se in i himlen genom aposteln Johannes och 
profeternas syner. ”Därefter såg jag, och se: 
en dörr stod öppen i himlen.” (Upp 4:2) 

KoKommer vi till himlen när vi dör?mmer vi till himlen när vi dör?
Bibeln lär att efter döden vilar de troendes sjä-
lar hos Gud. De som inte har trott på Gud är 
avskilda från de troende och från Guds närhet. 
Det berättar Jesus i liknelsen om den rike man-
nen och Lasarus i Lukasevangeliet (16:19-31). 
När Jesus säger till rövaren på korset ”I dag 
ska du vara med mig i paradiset.”  (Luk 23:43) 
menar han att paradiset och himlen här är sam-
ma sak och betyder en plats i Guds närhet.  
NärNär Jesus kommer tillbaka Jesus kommer tillbaka är det slut på vår 
värld så som vi känner den. Alla människor 
ska uppstå till Guds dom. Efter det kommer 
Gud att skapa en ny himmel och en ny jord 
som de troende ska leva tillsammans på, med 
honom, för evigt. Där ska vi få nya, härliga 
kroppar och det ska inte finnas smärta, sjuk-
dom, ondska eller saknad. Det är slutmålet 
för vår existens.  
”Vad ögat inte sett och örat inte hört och 
människans hjärta inte anat, det har Gud be-
rett åt dem som älskar honom.” (1 Kor 2:9)
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