
Kristi himmelfart, år B 

 

I dag så disiplene Jesus for den siste gang her på jorden, fysisk. Det betyr ikke at Kristus ikke 
er blant oss. Han sa selv, «Jeg er med dere alle dagene til verdens ende». Vi tror på hans 
tilstedeværelse i de forskjellige sakramentene. Dessverre er vi ikke alltid klar over det, og vi 
tar ikke alltid hensyn til det. Veldig ofte og spesielt når vi er syke eller har problemer, klager 
vi til Gud, og sier at han glemte og forlot oss, eller vendte ryggen til oss. Mange mennesker 
tenker på ham veldig sjelden. De tenker at det er nok å gå i kirken til jul og påske. Noen tenker 
at det er nok med skriftemål en gang i året.  Hvor lite trofaste er vi ovenfor Gud! Hvis vi følger 
det, hvordan kan vi si til ham, Fader vår, du som er i himmelen?  

Husk at Gud aldri glemmer deg, fordi du ble skapt i hans bilde og du er hans barn. Han sa 
gjennom profet Jesaja (49,15-16), «Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull 
mor det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har 
tegnet deg i mine hender, dine murer er alltid foran meg». Kan vi fortsatt si at Gud er treg mot 
oss?  

Da han steg opp til himmelen, ble han usynlig for øyene våre, men det betyr ikke at han har 
blitt fraværende og fjern, fordi Han er nærmere oss enn vi tenker. Vi hører i dag Kristi mandat 
før han ble tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd, «Gå ut i hele verden og 
forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men 
den som ikke tror, skal bli fordømt». Det betyr at fra dåpens dag av er vi Jesu disipler. Et 
spørsmål! Som Jesu disippel er jeg hans vitne? Som hans disippel forkynner jeg hans 
evangeliet? Er det ikke at mange ganger vi tenker at dette er prestens jobb? Hvor ofte sier vi 
til oss selv, bryr jeg meg ikke? Etter påsken hvor mange ganger har du snakket om din Frelser 
Kristus? Hvor mange muligheter hadde du til å snakke med andre om ham og ikke gjorde det?  

Vet du at apostlene var med Jesus bare litt over tre år. Selv om vi ble døpt i hans navn, skjenner 
vi ham veldig godt fra den dagen vi mottok vår første kommunion. Det er mange år siden! 
Apostlene var med Jesus da han innstiftet nattverden. Vi mottok ham i nattverden til i dag 
tusenvis av ganger! Derfor ønsker Jesus av oss at vi kunne bli hans vitner i vår daglige liv. 
Kan vi ikke gjøre det? Bare svar ham i ditt hjerte.  
 

Fader, du har skapt meg. Livet mitt jeg gir deg. Led meg. Bruk meg. 
Jesus, du har frelst meg. Livet mitt jeg gir deg. Led meg. Bruk meg. 

Hellige Ånd, kom, styrk meg. Livet mitt jeg gir deg. Led meg. Bruk meg. 
Amen. 
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