
 
 

KRISTI HIMMELFÄRDSDAG 
”Herre över allting” 

 
Vi lever i mellanrummets tid. Mitt emellan det som har varit och det som ska komma. För de 
flesta av oss är det nog extra tydligt just i våra dagar. Vi lever med ett före och i längtan efter 

ett efter. 
Det är också Kristi Himmelfärdsdag en påminnelse om. Bland de sista orden vi har sparade av 
Jesus är när han säger ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”. Men strax efter så försvinner 
han ur lärjungarnas åsyn, när han blir upptagen till himmelen. Det kan ju verkligen se ut som 

ett svek. Hur kan den som lovat att alltid vara med bara försvinna?  
När Jesus fanns på jorden kunde människor söka upp honom där han för tillfället befann sig. 
Men efter himmelsfärden blir han gränslös. Oavsett var vi befinner oss i världen så lever vi 

med Jesu löfte ”Jag är med er”.  
Vi brukar ibland säga ”Att skiljas är att dö en smula”. Varje avsked har sitt pris, ingenting blir 

riktigt som förut. När någon, på ett eller annat sätt lämnar, kan vi fyllas både med sorg, 
saknad och vemod men också med glädje, som till exempel när ett barn växer upp och lämnar 
föräldrahemmet. Oavsett uppbrottet är relationen är inte slut men den är förändrad. Det som 
varit kan inte längre vara. I varje avsked bor en smärta men också en kallelse att fortsätta att 

leva.  
När lärjungarna i sin frustration över vad som hände, bara kunde stå och gapa och se mot 
himlen, fick de höra en röst som sa: ”Varför står ni här och ser upp mot himlen? Jesus ska 

komma tillbaka”  
I mellanrummets tid, i väntans tid, ska vi inte stagnera och stå fastfrusna i sorg och bara se 

efter den som lämna. Vi får ställa om blicken, vi får ha den riktad mot jorden, mot det som är 
just nu. Jesus säger till lärjungarna: ”Ni ska vittna, ni ska leva så att riket växer, att kärleken 

blir synlig, så att gränserna upphör”. Något nytt väntar. Mellanrummets tid är inte en tom tid. 
Mellanrummets tid är en tid fylld av längtan och engagemang men också av omsorg och 
närvaro. ”Jag är med er!” Det gäller antingen våra mellanrum handlar om idag, när vi ser 

tillbaka på gårdagen och längtar efter morgondagen. Eller när vi minns hur det var när Jesus 
gick på jorden och vi längtar efter att han ska komma tillbaka. 
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Fortfarande lever vi med Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi har inga gudstjänster i 
kyrkan, däremot är S:t Peters kyrka öppen söndagar 11.00 – 12.00 för enskild andakt och 

ljuständning.  
Vill du prata med någon finns pastor och diakonarbetare tillgängliga via telefon: 070-660 16 

29 (Solveig Högberg), 073-663 78 27 (Jonas Rova). Hör gärna av dig, det är meningen!  


