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Gå därför ut – 
Uppdraget gäller fortfarande 
Här följer en sammanfattning av predikan. 
 
 
I torsdags var det Kristi himmelfärdsdag. Den firas alltid 40 dagar efter påsk. Idag och två söndagar till 
har vi som tema ”Gå därför ut”. Den text vi idag börjar med är hämtad från Apostlagärningarna 1 och 
handlar just om Kristi himmelsfärd och att gå ut med budskapet i världen. 
 
Läs Apostlagärningarna 6:1-12 
 
Lärjungarna är samlade tillsammans med Jesus. De har varit med om att se honom bli dödad på ett kors 
för att sedan möta honom uppstånden. De har mött honom i Övre salen i Jerusalem. De har mött honom 
i Galiléen vid Genesarets sjö och nu är de samlade igen i Jerusalem, på Olivgårdsberget strax utanför 
Jerusalem mot Betania till. Det har varit mycket för lärjungarna att smälta och ta in under den här tiden, 
men nu verkar det som att de vill se framåt. De undrar om det är dags för Jesus nu att bli kung i Israel. 
Ingenting borde kunna stoppa honom. Han har överlevt döden. Han har varit i livet i 40 dagar, men varit 
relativt osynlig för den stora massan. Är det dags nu att på allvar träda fram och regera? De tänker sig 
Jesus som kung och kanske de också hoppas att de skulle få vara med och få någon roll i hans regim? 
 
Det som nu händer är det säkerligen ingen av dem som skulle ha kunnat räkna ut. Han försvinner. Han 
lyfts iväg uppåt och de blir lämnade kvar ensamma. De står och stirrar rätt upp i luften. Han är borta 
bland molnen. 
 
Det är tvära kast här, men det är inte samma känsla denna gång som när Jesus dog på korset. 
- För det första svarar Jesus på deras fråga om när han ska bli kung att de inte ska spekulera i tider och 

stunder. Alltså: han kommer att vara kung. 
- För det andra säger Jesus att den helige Ande skall komma över dem och ge dem kraft att tala om 

honom ända till jordens yttersta gräns. Alltså: en hjälpare, som de tidigare hört honom undervisa så 
mycket om, är på väg. 

- För det tredje kommer det två män i vita kläder när Jesus försvunnit och ger ett löfte. Han skall komma 
tillbaka. Alltså: han är borta men bara tillfälligt. 

Lärjungarna är säkert förvånade och förvirrade, men ändå kan de återvända till Jerusalem med tillförsikt 
och viss optimism. 
 
Idag är Olivberget en stor gravplats med ungefär 150 000 gravar, de allra flesta judiska. Enligt judisk 
tro kommer de första som återuppstår när Messias kommer, att vara de som är begravda på Olivberget. 
Det har bland annat att göra med profeten Sakarja som i kapitel 14 beskriver den stora slutstriden, hur 
alla hednafolk omedelbart före Messias ankomst kommer att samlas till strid mot Jerusalem och hur 
Messias då ska stå med sina fötter på Olivberget och strida för sitt utvalda folk. 
 
Sakarja 14 har – i ljuset av bland annat texten ovan – av de kristna tolkats som att det är Jesus som 
beskrivs, och då när han kommer tillbaka den andra gången. Detta har varit en oerhört stark drivkraft för 
frikyrkans historia och framväxt. Förmodligen hade vi inte suttit här idag om inte generationerna före oss 
lagt så stor vikt vid detta. Faktum är att en av fyra viktiga anledningar till att Filadelfia bildades en gång i 
tiden var att "Jesu återkomst är nära och därför ska allt göras för att söka föra syndare till frälsning". 
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Jesu återkomst har varit viktig för mission och evangelisation, men idag känns det inte alls så. Det är 
väldigt lite undervisning i de flesta kyrkor om att Jesus ska komma tillbaka. Hur kommer det sig att det 
som var bland det viktigaste förr, idag knappt nämns?  
 
Jag tror vi hittar en del av svaren i texten här. En av anledningarna tror jag har att göra med att man inte 
lyssnat på Jesus. ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt." 
I stället för att ta till sig det Jesus säger, har det spekulerats vilt. Uträkningar har gjorts och datum har 
presenterats för när dagen ska vara inne. När det visat sig att det inte stämt, har många blivit besvikna 
och börjat tvivla. 
 
En annan anledning är att man inte riktigt förstått vad de två männen i vita kläder säger: ”Varför står ni 
och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så 
som ni har sett honom fara upp till himlen."  Det de säger är ju något positivt och glädjande: Han 
kommer tillbaka! I stället har Jesu återkomst framställts som ett hot. Man ser inte Jesu återkomst som 
ett löfte, en glädje och en befrielse, utan som något som man ska vara rädd för. Paulus skriver "trösta nu 
varandra med dessa ord" när han talar om Jesu återkomst i Thessalonikerbrevet. Och Petrus skriver i sitt 
andra brev, som svar på undran över att han dröjer med löftet om återkomsten, att "det är av omsorg er 
som han inte har kommit tillbaka". Det fanns en stor förhoppning och längtan efter denna dag hos de 
första kristna som ju väntade att det skulle ske under deras livstid.  
 
Sedan är det helt sant att Jesus i sitt tal om tidens slut talar om att vara vaken, att vara beredd, att lära 
känna tidens tecken och att orka hålla ut i lidande. Jesus målar inte upp någon skön bild av världen vid 
tidens slut, utan talar tvärtom om krigslarm, plåga, hat, förförelse, förföljelse och att kärleken ska kallna. 
Visst kan man hålla med om att Jesu beskrivning av världen stämmer väl med vår nutid. Därför behöver 
vi predika en sådan här text med hopp och förväntan idag. Det är vad vår värld behöver höra. 
 
På 1900-talet hade vi två världskrig. Vad skulle idag hända om ett tredje bröt ut? Med tanke på vapen, 
teknik och annat skulle det bli långt mer förödande. Putin, Trump, Erdoğan, Kim Jong Un m.fl. känns inte 
helt stabila att leda nationer. Vi känner idag allt större vanmakt inför klimathotet, och försöker med 
åtgärder för att komma rätt, men att få 10 miljarder människor att ta ansvar är en gigantisk utmaning. 
Pengar och särintressen styr ofta mer än sunt förnuft. Kärlekslöshet, tomhet, ensamhet gör att livet är 
kallt och hårt för många. Finns det någon mening i livet? Finns det någon att hoppas på?  
 
Vad säger Jesus till sina lärjungar? Kämpa för att få människor att bli pacifister? Kämpa för miljön? 
Kämpa för att skapa kärlek runt omkring er? Detta är bra saker, men Jesus säger "ni skall vittna om mig i 
Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns". Det är det vi ska göra. 
Människor behöver höra om Jesus. Inget annat är viktigare. I Jesus vet vi att han är kung – kungars kung. 
I Jesus vet vi att han ska regera under en ny himmel och på en ny jord. I Jesus vet vi att det finns ett evigt 
liv som aldrig tar slut. Det ska vara vårt fokus. "Låt oss ha blicken fäst på Jesus." Det är så lätt att hamna 
vid sidan av.  
 
När lärjungarna vänder tillbaka till Jerusalem hade de egentligen ingenting mer än löften. Men Jesu 
löften infriades. Tio dagar senare fick de kraft genom den helige Ande. De gick ut i Jerusalem, Judéen, 
Samarien och till jordens yttersta gräns så långt de kände den. Däremot är löftet från de två männen 
(änglarna) om att Jesus ska komma tillbaka ännu inte uppfyllt, trots att 2 000 år har gått. Därför gäller 
Jesu uppmaning att vittna om honom också oss!  
 


