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Kristi himmelsfärdsdag infaller 40 dagar efter påsk.
Under de fyrtio dagarna mellan Jesu uppståndelse på påskdagen och Kristi himmelsfärdsdag
visade sig Jesus som den uppståndne och levande Herren för sina lärjungar och många
kvinnor, vid ett tillfälle sägs det att han visade sig för över 500 män vid ett och samma
tillfälle. Jesus kunde legitimera sig genom sina sårmärken i händer fötter och på sidan.
Så kommer Kristi himmelsfärdsdag som är omtalad i Matteus, Markus och Lukasevangeliet
liksom i Apostlagärningarna.
Texten i dag börjar med orden När herren Jesus hade talat till dem. För min del blir jag
nyfiken på vad Jesus hade sagt.
Det står tidigare: Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för
hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli
dömd. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall
tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de
dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.”
Efter denna instruktion heter det att han blev upptagen till himlen och satte sig på Guds
högra sida.
Att Jesus sitter på Faderns högra sida är omnämnt på flera ställen i både Gamla och Nya
testamentet. Den högra sidan är välsignelsesidan. Från Jesus strömmar Guds välsignelser
över oss människor. Det var så Lukas såg Jesus upptas till himmelen: Medan han välsignade
dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. Luk 24:51 Jesus förs till Faderns högra
sida. När den helige Stefanus blir stenad för sin tros skull så säger han: ”Jag ser himlen
öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.” Apg 8:1
I Hebreerbrevet 8:1 läser vi också om Jesus: ”Vi har en överstepräst som sitter på högra
sidan om Majestätets tron i himlen.”
Vad gör Jesus där på Faderns högra sida?
Skriften ger även besked om detta.
Först och främst ber han för oss inför Gud:
Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra
sida och vädjar för oss. Rom 8:34 Tänk vad skönt det är att veta att vi är omslutna av Jesu
förböner.
Men inte nog med detta, Jesus är också den som inför Gud visar på priset det kostade att
förlåta våra synder, de fem såren.
Johannes skriver (1 Joh 2:1-2): Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda.
Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är
rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.
Detta betygas av Hebreerbrevets författare:
Ty Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av
den verkliga. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak. Hebr
9:24
Efter Jesu himmelsfärd heter det att lärjungarna på Jesu befallning: gick ut och predikade
överallt.
Så var det på den första pingstdagen. I Petrus predikan så var Jesus Kristus i fokus: Jesu
lidande, död och uppståndelse, men också hans himmelsfärd. De som lyssnade till hans ord

blev gripna och frågade: Bröder vad ska vi göra?
Petrus svarade: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse
för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn
och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.” Apg 2:28-39
Även i Paulus predikan stod Jesus i centrum. Han säger till de kristna i Korint
När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag
förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var
Jesus Kristus, den korsfäste Kristus.1 Kor 2:1-2
Han kände till kraften i evangeliet, han säger: Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds
kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. Rom 1:16
För att komma in i gemenskapen med Kristus och andra kristna har Jesus instiftat dopet.
Paulus skriver: Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp,
vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria1 Kor 12:13
På ett annat ställe heter det: Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är
ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
Gal 3:27-28
Observera att Jesus öppnat en väg in i gemenskap med honom för alla. Det spelar ingen roll
vilken etnisk tillhörighet vi har, eller vilket kön vi råkar ha inte ens om vi är rika eller
fattiga. Jesu famn är i dopet öppen för alla människor. Ett dop där vi får bli inlemmad i
Kristi kropp, där vi får bli iklädda Kristus.
Slutligen heter det i evangeliet: och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de
tecken som åtföljde det.
Här handlade det om att driva ut demoner. Det var aktuellt då och är aktuellt i dag när vi
möter så mycket ondska. Vi behöver be Gud att frälsa oss från det onda.
Vidare att tala nya tungomål. Så var det på pingstdagen. Människor från olika länder hade
kommit till Jerusalem. Alla hörde dem tala på deras modersmål om Jesus. Vi behöver i vår
tid tala tydligt om Jesus så att människor förstår att de behöver frälsaren Jesus Kristus och
börjar att fråga efter Jesus i sina liv.
När Paulus lidit skeppsbrott och blivit räddad på ön Malta får han erfara hur Jesu löfte höll,
när han sa, att de skulle kunna ta ormar med sina händer utan att skadas. När han hjälpte till
att samla ris till en brasa blev han ormstungen. Själv skakade han loss ormen i elden.
Invånarna som kände till den farliga ormen väntade att han skulle bli sjuk och dö. Men när
ormgiftet inte skadade honom så förstod de att han måste leva ett liv tillsammans med
Herren. Därefter berättas det om hur Paulus fick be för många sjuka och de blev friska.
Jesus är densamme i dag, vi har rätt att be för de sjuka. Den uppståndne och levande Herren
gör under än i dag. Men i all vår bön är det viktigt att be ske din vilja och inte min. Även
Paulus hade fått denna erfarenhet när han tre gånger bett Gud om helande så fick han till slut
svaret. Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Att få Guds kraft att bära en
sjukdom är också ett fantastiskt bönesvar.
I dag på Kristi himmelsfärdsdag vill Gud påminna oss om att Jesus nu sitter på Gud Faders
högra sida. Han har omsorg om oss, ber för sin kämpande kyrka, han låter sina välsignelser
strömma över oss. Han önskar att hans kyrka går ut med evangeliet för att världen ska tro.
En tro som vi får bekänna.

