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Fred vere med dere! 
                  (Joh 20,19)                                                 
_____________________________________________           

Himmelen er fred! 
Heaven will be peace! 
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Kjære venner av Ordet, 
 
  “….bestefaren din er i himmelen nå”, sier vi til barna når vi skal snakke med dem om 
døden. Samtidig peker vi oppover for å vise til hvor himmelen befinner seg. Men er Gud og 
våre kjære som har gått bort “der oppe”?  “Himmelen er midt imellom oss”, heter det i en 
boktittel. Hvor skal vi rette oppmerksomheten vår for å se himmelen? Oppover, eller midt i 
blant oss? 
 

Jeg husker veldig godt den siste tiden til en gammel prest jeg kjente. Mot slutten av 
livet besøkte jeg ham hver dag. De siste ukene var tunge for ham, da han hadde pustebesvær 
og måtte kjempe for å få nok luft.  Til å begynne med kunne vi prate og be sammen, og han 
lyttet gjerne til det jeg hadde å si. Men i de siste dagene orket han ingenting, og det eneste jeg 
kunne gjøre for ham var å holde ham i hånden og stilltiende holde ut smertene sammen med 
ham. Tidlig en morgen kom budskapet om at han var død. Jeg sprang bort til ham. Han var 
allerede stelt og lå så stille. Lenge ble jeg stående å se på ansiktet hans, og jeg kjente at det 
strålte ut en dyp fred fra ham. En indre visshet fylte meg og jeg sa plutselig høyt: ”Du har 
kommet frem, du er hjemme hos Gud”. Dette trøstet meg midt i sorgen og jeg forlot kisten 
hans med en dyp fred i min sjel. 
 
 Kjære venner av Ordet, etter sin død åpenbarte Jesus seg for sine venner gjentatte 
ganger. Han, den døde, lever! Han overvant døden og blir aldri lei av å gi videre den 
himmelske  freden, den fred som ikke er av denne verden. I ett av møtene med vennene sine 
gjentok han tre ganger: “Fred være med dere”.Denne freden, Guds fred, så jeg i ansiktet til 
den gamle presten som nettopp var død. Denne freden har vi også del i - “oppe” i den høye 
himmel og midt iblant oss. Til syvende og sist spiller det ikke noen rolle hvor himmelen er. 
Det viktige er at den himmelske freden får slippe til i meg og imellom oss allerede nå i dag. 
Når vi kjenner denne freden, erfarer vi allerede i dag hva som blir igjen til slutt, den 
grenseløse FREDEN. Himmelen er fred! - heaven will be peace! 
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