
Kristi Himmelfart – detonatoren for Guds Rige 
Kristi Himmelfart er måske den mærkeligste af alle vore højtider. Det er også den, vi tillægger mindst 
betydning. Det er ikke som jul, påske og pinse. Uforståelig science fiction... 

Ap.g. 1: 3-11 - læs 
 
Maria Magdalene holdt fast i Jesus på opstandelses dagen. Han sagde ”Maria, du maser mig” (nævnt 
påskesøndag) Da Maria gav slip, fik hun noget bedre end fællesskab med Jesus fysisk her på jorden. 
 
Englene ser disciplene stå og kigge og spørger: ”Hvorfor står I her og stirrer op i luften?” 
Med andre ord: ”Hvis I ser dette som tab sørger, så har i ikke forstået betydningen af det.” 
 
Hvis vi forstår himmelfarten, glæder vi os og er begejstrede i dag. For det betyder ikke fravær, men 
derimod Jesu forøgede nærvær, lederskab og beskyttelse og Helligåndens kraft i vores liv. 
 
Gittes Farfar – gamle bomber i nettet. Hvis detonatoren er indtakt – dødsensfarlige 
 
Kristi Himmelfart er detonatoren på den bombe, som fik den kristne kirke til at eksplodere ud over hele 
jorden, hvor den har vokset sig større og større gennem de sidste to tusind år. 
til at det nu er ca. 1/3 del af verdens befolkning, der bekender sig som kristne.  

 
1 - Gud er overalt 
- Ført efter at have steget op til himlen, blev han omnipresent (allesteds nærværende) fordi han nu 
eksisterer i en anden sfære. Da Jesus gik på jorden, kunne han jo kun være til stede hos ét menneske ad 
gangen, men efter sin himmelfart, kan han være til stede i ethvert menneskes liv overalt på jorden på én 
gang. Han kan være til stede i hver eneste af jer og stadig give jer sin fulde opmærksomhed. Der er 
virkelig tale om multitasking her! Jeg kan ikke engang lytte til to samtaler på en gang uden af blive 
forvirret.  (slå en prut og gå samtidig – det er mit niveau af multitasking!) 
 
Yuri Gararin – hvem var han? 
Den første astronaut i rummet (fra det Kommunistiske, Ateistiske, Sovjetunionen) Armstrong var først 
på månen i 1969, men Yuri var allerede 12. April 1961 den første til at bevæge sig ud i verdensrummet. 
Bagefter sagde han: “Jeg har kigget, men ser ingen Gud her oppe.” 
 
Gud lever ikke på en anden planet i verdensrummet. Han lever i en anden sfære og står vi og stirrer efter 
ham op mod himlen som disciplene gjorde, har vi misforstået begrebet ”Himmel”. Han er ikke bare flyttet 
til en anden planet deroppe – han er overalt. Jesus gik fra at være konkret til at være kosmisk. 
 
Gud relaterer til os på samme måde som en skuespilsforfatter relaterer til sit skuespil. Den eneste måde, 
skuespillerne kan møde forfatteren, er hvis han skriver sig selv ind i stykket. Og det var jo det Gud gjorde. 
Han skrev sig selv ind i stykket og kom til jorden for at vise os Guds udtrykte billede, lære os hvem han er 
og bane en vej til liv for os ved sin død. 
Jesus er nu overalt, helt tæt på hver eneste, der kalder på ham. Alt sammen udløst af himmelfarten. 
 

2 - Helligånden er her 
Jesus siger til disciplene at de skal blive i Jerusalem og vente på Helligånden, som Far har lovet at sende. 
Helligåndens komme var bomben, der for alvor fik det til at eksplodere. Guds rige på jord! 

”Guds Rige…..er retfærdighed og fred og glæde, i Helligånden.”Rom 14: 17 
 
Helligåndens nærvær helbreder os og former os i Guds billede og Helligånden udruster os med 
frimodighed og kraft til at være Jesu vidner; ”først i Jerusalem, så I Judæa og Samaria og senere i hele 
resten af verden.”, som Jesus beder os om i teksten. 



 Jesus har kaldet os til at være hans hænder og fødder. Han har kaldet os til at sprede de gode nyheder, 
formidle hans kraft og helbredelse og bygge kirken.  
”Nej, de første disciple var anderledes – det kan vi jo ikke leve op til”, siger du måske.  
 
Var disciplene så meget bedre? 
Jesus har gået med dem i tre år og prædiket Guds Rige for dem i fyrre dage efter sin opstandelse. 
Alligevel siger de stadig: ”Er det nu du befrier jøderne og gør os til et kongedømme igen?” 
De forstod stadig ikke, at Riget ikke var geografisk/politisk, men universelt i en anden dimension. 
Havde jeg været Jesus, tror jeg at jeg havde sagt til Far: ”Suk….jeg er nødt til at blive her og gøre det selv!”  
Men Jesus har tillid til disciplene pga. HÅ. Ja, der har været mange fejl i historien. Mennesker er 
skrøbelige, men kirken vokser alligevel. Vi er trods alt gået fra 12 til to milliarder troende og kirken 
vokser stadig - mange steder i verden hurtigere end vi kan forestille os.  
 

3. Guds Rige er nær 
Himmelfarten er starten på kirkens tidsalder, og derfor indleder den også bogen om kirkens fødsel, 
nemlig Apostlenes Gerninger.  Men hvad er det, der er så radikalt anderledes efter Himmelfarten? 
 

“Blandt kvindefødte er ingen større end Johannes. Men den mindste i Guds rige er 
større end han” – Lukas 7; 28 
 
Johannes var, iflg Jesus, den største profet. Ingen før ham var større. Han var toppen af kransekagen. 
Hvordan kan den mindste i Guds Rige være større?? 
Et eller andet sted i verden (måske her?) finder man den dummeste, svageste, mest elendige kristne. 
Nogen må jo være den svageste. Jesus siger: ”Det betyder ikke noget”. Under den nye pagt, ved 
Helligåndens kraft, er du stadig større end selv den største profet under den gamle pagt. 
 
Livet er stadigt vanskeligt, gør ondt og er fuldt af udfordringer. Vi kan føle os svage, men pga. Kristi 
Himmelfart, har vi adgang til en person og en kraft som gør hele forskellen. 
 
Derfor tør han betro os små svage mennesker med universelle plan for menneskeheden. Derfor kunne 
Jesus sige som han gjorde. Lige før han steg til himmels. 
Det står og falder ikke med vores evner, men med vores villighed til at være kanaler han kan flyde 
igennem, broer han kan gå på, spejle han kan reflektere sit lys i til mennesker omkring os.  
Jesus blev vejen, hvorpå Faderen kan komme os løbende i møde. 
Vi er vejen, hvorpå Jesus ved HÅ kan komme hele verden løbende i møde. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Englene fortæller os, at han kommer igen en dag. På samme måde, som kirkens tidsalder starter, skal den 
slutte, når Jesus kommer tilbage til jord og genopretter sit perfekte rige. Vi lever i en venteposition, der 
startede med Kristi Himmelfart og slutter med Jesu genkomst. 
 
En dag træder forfatteren til skuespillet igen ind på scenen, på samme måde, som da han steg op. Men til 
den tid er det hele ovre, som vi kender det i dag. Som C.S.Lewis siger: 

”Når forfatteren træder ind på scenen, er spillet ovre” – C.S.Lewis 
 
Mit hjertes bøn er, at vi hver især må lade os fylde med glæde over det, Kristi Himmelfart udløser i vores 
liv og hver især forstå, at uanset hvor svage vi må føle os, så kan han bruge os på en mægtig måde. Den 
mindste af os er større end den største profet fordi Gud selv er med os! 
 
Nadver: For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, 
takkede, brød det og sagde: "Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!" 
Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: "Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker 
det, til ihukommelse af mig!" 
For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. 


