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REJSEN 

DE TO DESTINATIONER 

Der er noget, der er helt sikkert, og det er, at vi alle skal 

her fra en dag, og når den tid kommer, så er det vigtig, 

at vi har forberedt os på den rette måde. På den dag, 

hvor vi dør, skal vi ud på vores sidste rejse, og den kan 

ende to forskellige steder.  

 

Det ene sted er helvede, som er et grusomt sted, hvor 

mennesker lider, og hvor der er ubeskriveligt 

forfærdeligt at være, og her kommer man til at lide i 

forhold til de fejltagelser, eller den synd, man har 

begået, mens man levede her på jorden. Mange gør sig 

ikke klart, hvor slemt helvede er. 

 

Det andet sted er Himlen, og det er diametralt modsat 

helvede. Det er et ubeskriveligt vidunderligt sted, hvor 

der er en dyb fred og harmoni, og hvor Guds lys og 

herlighed fylder alt med en skønhed, der ikke findes ord 

for at beskrive. Alle dem, der er her udstråler en stor 

glæde, og man bliver mødt af en ægte kærlighed og 

accept, og det er et sted, hvor mennesker er lykkelige. 
………………………………………………………….. 
Tekst: Andrea Brady – Layout og print: Børge Laustsen 

www.fgbmfi.dk og www.evangeliser.nu  

I Himmelen får man evigt liv efter at ens fysiske krop her 

på jorden ikke kan mere. Når man ankommer, får man en ny 

ung krop, som ikke ældes på samme måde som den, vi har 

her, og man bliver genforenet med de af vores familie, som 

også blev frelst, og som døde tidligere. Så mens familien og 

venner på jorden begraver en, har den afdøde, som hører til 

her i Himlen, allerede fået en ny ung krop og går rundt i 

Guds rige sammen med den familie og de venner, der døde 

tidligere, og det i stor glæde. Så døden behøver ikke at være 

noget slemt, når man er på vej til Himlen. Men der er 

mange, der ikke kommer til Guds rige, også af dem, der selv 

mener, at de er på vej dertil. 

AFGØRELSEN 

Før man kan komme til den endelige destination, skal man 

igennem en dom, og her kan det komme til at gå anderledes, 

end man havde forventet. Mange mennesker føler sig som 

gode mennesker, men problemet er, at de aldrig har fået 

gjort op med deres synder. Måske har de for længst lagt dem 

bag sig og glemt dem, men de vil dukke op igen ved den 

dom, de skal igennem. Og hverken alle de gode gerninger, 

hvor mange, der end måtte være, filosofier, ideologier eller 

de forskellige religioner etc., som folk forsøger at komme til 

Himlen ved hjælp af, vil kunne slette de synder ud igen, som 

vi en gang har begået. 

Hvis vi derfor ikke har fået gjort op med dem på rette måde 

ind for Gud Selv, mens tid var, så vil de dukke op her igen 

ved dommen og forhindre os i at komme ind i Guds rige. Og 

når du først har levet dit liv og står der, så vil løbet være 

kørt for dig, og så vil der kun være fortabelsen tilbage. 

Derfor er dit liv her og nu vigtigt, det, du gør her i livet, 
kommer til at afgøre din evighed senere. Men hvad er det 
helt præcist, vi skal gøre? 

 

 DIT LIV NU ER VIGTIG 

Bibelen fortæller, at det, der adskiller os fra Gud og 

forhindrer os i at komme til Himlen, når vi dør, er vores 

synd. Når vi synder, går vi fejl af Guds rige, og vi vil 

komme til at ende i helvede i stedet for. Synd er bl.a. at 

overtræde et af de ti bud (2. Mos. 20). Det, at lyve, også at 

fortælle små hvide løgne, at misbruge Guds navn, eller tage 

noget, der ikke tilhører en selv, ikke engang kager eller slik 

som barn, er synd. Det samme er det også at have seksuelt 

samvær med en, man ikke er gift med, men også bare at 

have tænkt på det med lyst, er er en synd etc. 

Hvis du gennemgår de ti bud, vil du hurtigt indse, at vi alle 

har syndet, og det er så også, hvad Bibelen fortæller os, at 

vi har. Den viser os, at vi alle, uden undtagelse, har syndet, 

og vi vil derfor automatisk komme til fortabelsen, hvis vi 

ikke får renset disse synder væk, og det også uanset, hvor 

ubetydelige, vi selv måtte synes, at de er. Det er derfor nød-

vendigt, at vi får gjort vores liv op ind for Gud, inden det er 

for sent. Derfor må vi hver især komme der til, hvor vi 

indser, at vi er en synder, der fortjener at komme til hel-

vede, og at vi er oprigtigt kede af, at vi har begået dem. 

JESUS KRISTUS ER VORES HÅB 

Bibelen viser os, at intet mennesker kommer ind i Himlen 
ved nogle af deres egne gerninger, men af kærlighed til os 

sendte Gud den hjælp, som vi har brug for, for at komme til 

Himlen alligevel, på trods af vores synd, og denne hjælp er 

Jesus Kristus. Jesus Kristus er Guds Søn, Han kom herned, 

og tog straffen for den synd, som vi mennesker skulle have 

haft, på et kors, og her døde Han, men Gud oprejste Ham 

fra de døde igen, og Han lever i dag. 

 

Hvis du vil tage imod Jesus som din Frelser, kan du bede 

denne bøn, ved at vende dig til Ham og vælger at tro på Ham: 

”Kære Jesus, jeg kommer til Dig, som jer er, og jeg beder 
denne bøn af hjertet: Jeg vender mig til Dig og vælger at tro 

på, at Du er Guds Søn, at Du sonede min synd på korset og 
døde der, men at Du opstod igen. Jeg erkender, at jeg har 

synd i mit liv, og jeg er oprigtig ked af, at jeg har overtrådt 

Guds lov. Jeg tror på, at det blod, Du udgød på korset, er det 
eneste, der kan rense min synd væk igen, og jeg beder Dig om 

tilgivelse for alt, hvad jeg har gjort forkert i sind, tanke og 
handling, og jeg vender mig væk fra synden nu og inviterer 

Dig ind i mit hjerte. Jeg tilgiver også dem, der har såret mig 

og frasiger mig det onde og ønsker at følge Dig fra i dag. Jeg 
beder Dig om, at Du vil rense mig fra min synd og hjælpe 

mig gennem mit liv, så min livsrejse en dag kan ende i Guds 

rige. Jeg siger tak, fordi Du vil frelse mig. Amen.” 
Når du har bedt denne bøn af hjertet, så har du foretaget et 

af de vigtigste skridt for din frelse, men sammen med dette 

kommer også troens dåb, som den er beskrevet i Bibelen. Det 

er også vigtigt, at du nu efterfølgende omvender dig fra 

synden, for ellers er du jo lige vidt og mister det hele igen. 

Matt. 7:21 siger, at det ikke alle, der siger Herre, Herre til 

Jesus, der kommer ind i Guds rige, men kun dem der gør 

Guds vilje. Det er således din opgave nu at holde fast i din 

beslutning om at følge Jesus. Læs lidt i Bibelen hver dag og 

begynd at bede, og lær gennem dette at hente din styrke og 

visdom fra Gud selv, så er du godt hjulpen, når du dør, og du 

bliver hentet til hjem til Guds rige. 

Dit liv er vigtig. Din rejse starter her. Hvor vil du hen? 

En rejse - to destinationer. . Vælg den rigtige vej.  

Jesus sagde til ham: "Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen 

kommer til Faderen uden ved Mig." (Joh. 14:6) 
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