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JESUS ER
FLYTTET I
SKYEN
Skyer er ikke, hvad de har
været. Tidligere var det
bare et vejrfænomen, men
i dag er skyen et billede på
den grænseløse tilgængelighed – både når vi taler
om datalagre, og når vi
taler om Jesus Kristus
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ngang lå mine mest værdifulde dokumenter og billeder på min harddisk.
Men i dag ligger de i skyen. Skyen
er den meget malende betegnelse for det
enorme netværk af datalagre, som er koblet op på internettet, og som derfor er tilgængeligt, lige meget hvor jeg er. Hvis min
harddisk går i stykker, så er det ikke nogen
katastrofe, for mine vigtige data er flyttet
i skyen, og skyen er overalt.
Kristi Himmelfartsdag fejrer vi, at Jesus
flyttede i skyen.

Kød og blod
Mens Jesus levede her på jorden var han
begrænset til de områder han kunne nå på
sine to ben. Han var et menneske med alle
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FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS

To minutters
andagt hver
dag i uge 20

de fysiske begrænsninger der hører med
til at være en krop af kød og blod. Det var
derfor han sagde til sine disciple: »men I
må tro mig, når jeg siger, at det er bedst
for jer, at jeg går bort. Kun hvis jeg går
bort, kan Vejlederen komme til jer, og når
jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham
til jer« (Johannes 16,7).
Mens Jesus boede i Israel var han kun
tilgængelig for de jøder og andre som han
mødte på sine vandringer rundt i landet.
Skulle han være tilgængelig for alle mennesker, så måtte han gøre sig fri af sin
krop – han måtte flytte i skyen. Og det
var netop hvad han gjorde 40 dage efter
sin opstandelse: »Efter at Herren Jesus
havde sagt alt, hvad han ville sige til sine
disciple, blev han taget op til Himlen, hvor
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han satte sig ved Guds højre side« (Markus 16, 19).

Link til Jesus
Og 10 dage senere sendte han Helligånden, som er vores link til Jesus i skyen. For
som Jesus sagde det: »Han skal herliggøre
mig, for han skal tage af mit og forkynde
det for jer« (Johannes 16,14).
En dag vender han tilbage fra skyen:
»Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed« (Lukas 21,27). Den dag flytter skyen
med ned på jorden; den dag er der ikke
længere noget skel mellem Jesus og mig.
Begrænsningerne er ophævet, og Jesus er
alt i alle.
Skyer er ikke, hvad de har været. Tidligere var det bare et vejrfænomen, men i
dag er skyen et billede på den grænseløse
tilgængelighed – både når vi taler om datalagre, og når vi taler om Jesus Kristus.
Asbjørn Asmussen
Fra jesusnet.dk

CI
TAT SAGT OM
JESUS

Jesus er Guds ansigt. Den, der vil lære Gud at kende, må se et kors. Det
kors, Jesus hang på langfredag. Det
er sådan, Jesus viser os, hvem Gud
er. En almægtig far og skaber, der
frivilligt lod sig nagle til et kors.
Morten Mouritzen
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/2800)

Men han blev gennemboret for vore
overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne
få fred, ved hans sår blev vi helbredt.
Esajas’ Bog kapitel 53, vers 5

Kun ét er vigtigt, og det er, om jeg vil
leve og dø sammen med Jesus. Det
er dét, det hele drejer sig om.
Line Reckweg
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/8738)

imedia samler video og
lyd om tro til dig
Kig forbi imedia.dk

SJÆLESORGSLINJEN
HAR DU BRUG
FOR AT SNAKKE
MED NOGEN?
HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 – 22.00

Læse mere om, hvordan
Jesus flyttede i skyen på:
jesusnet.dk/kristihimmelfart

82 271 333
Henvendelse må gerne ske anonymt.
Sjælesørgere har tavshedspligt.

DE HAR HVERKEN
KENDT FADEREN
ELLER MIG

De skal udelukke jer af synagogerne, ja,
der kommer en tid, da enhver, som slår
jer ihjel, skal mene, at han derved tjener
Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig.
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 15,
vers 26-27 – kapitel 16, vers 1-4

ET LIV HVOR GUD
HAR GREBET IND
At blive udelukket fra synagogerne kan
sammenlignes med at blive isoleret fra
samfundet. Det vil ske for nogle kristne,
har Jesus forudsagt, og sådan er virkeligheden i dag for over 360 millioner mennesker verden over. De diskrimineres eller
forfølges for deres tro. Mange tusinde må
hvert år endda betale den højeste pris for
deres tro.
Ingen protester fra den frie verden
hjælper. Forfølgelsen stiger tværtimod år
for år. I Nordkorea torturerer de generationer før og efter, hvis der er en kristen i
familien.
Hvorfor handler nogle så grusomt og
uretfærdigt? Jesus siger det selv: Det er
fordi, de ikke kender ham.
Kristendom er ikke en ideologi eller en
underkastelse af et system, som i de to-
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talitære stater. Kristendom er et liv, hvor
Gud har grebet ind. Hvor friheden råder i
glæden over at være frelst til det evige liv.
Dette er at kende Jesus, og det er større
end alt, hvad man kan miste her på jorden.
De forfulgte kristne har noget meget
vigtigt, de kan lære mange i den frie verden, nemlig hvor stort og rigt det er at
kende Jesus.
Søren Juul Skovenborg

