
ANDAKT FÖR KRISTI HIMMELFÄRDSDAG 
(Varför inte ta en vandringstur i Guds vackra skapelse med ett par vänner, och stanna 
upp vid några tillfällen i de olika momenten nedan?) 

Inledande bön 
Herre, hjälp oss på vår vandring, att lyssna efter din röst, och att gå dit du befaller oss. Du är 
den som bevarar våra steg, och reser oss när vi faller. Herre, kom till vår hjälp, skynda till vår 
räddning. Amen. 

Matteusevangeliet 28:16-20 
16De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17När 
de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. 18Då gick Jesus fram 
till dem och talade till dem: »Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19Gå därför ut 
och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 
20och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.« 

Frågor att fundera över eller samtala om 
- Vad tror du att lärjungarna kände när de var på väg till Galiléen, efter att ”bara” ha 

mött honom vid några olika tillfällen sedan uppståndelsen? 
- Vad tror du att tvivlet rörde sig om? 
- Finns det sätt att dela den kristna tron på som vi inte ännu inte upptäckt, eller är de 

”gamla vägarna” de bästa? 

Apostlagärningarna 1:6-11 
6De som hade samlats frågade honom: »Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel 
som kungarike?« 7Han svarade: »Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin 
makt har fastställt. 8Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall 
vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta 
gräns.« 9När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom 
ur deras åsyn. 10Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder 
bredvid dem. 11»Galileer«, sade de, »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.« 

Förbön (vid gemensam bön kan en leda, och resten svara med ”Lovad vare du, Herre” 
efter varje stycke) 

Herre, fyll din kyrka med jublande glädje över din seger, när du i dag har upphöjts till 
himlen. 

Jesus, ge oss av den härlighet som du nu äger på Faderns högra sida, så att vi redan här i 
tiden förvandlas alltmer till din likhet. 

Styrk alla som under denna påsktid genom dopet har förenats med dig, så att de frimodigt 
bekänner det namn som är upphöjt över alla namn. 

Utgjut bönens Ande i vår gemenskap, så att vi lever i ständig örbön för våra lidande bröder 
och systrar, och hela din mänsklighet. 

Du som lovade dina lärjungar Tröstaren, den helige Ande, förnya din kyrka i Andens kraft 
så att hon kan resa dem som fallit, trösta de modlösa och ge läkedom åt de plågade. 

Utrusta din kyrka med profeter, förkunnare och lärare så att vi alla kommer fram till 
enheten i tron och når den mognad som svarar mot Kristi fullhet. 

Bevara hoppets låga brinnande i våra hjärtan, så att inget kan beröva oss längtan efter att 
en dag få se dig sådan du är. Amen.


