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ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Påskens vittnen

Reflektioner inför kommande söndags evangelietext:

I schlagern "Jag tror jag tror på sommaren" hör vi följande strof:
"… Kallad för Thomas Tvivlaren, för att hans tro var svag"

I en del kretsar anses det vara fint att vara en ”sökare” eller ”en tvivlare”.
Ibland kan man ana att dessa ord om tvivel, skall spegla något åtråvärt. Att
tvivlet är uttrycket för djupsinniga, filosofiskt akademiska, tankar. 

Förvisso innehåller alla religioner filosofiska drag. Även våra  hemsnickra-
de tvivelsreligioner. Dessa ingår i den nu rådande tidsandan. En tidsanda
som är fylld av ”självförverkligande-läror”. 

Stressläror skulle jag vilja påstå. Stressläror modell: Har du inte förverkli-
gat dej själv före fyrtio, så är det kört. Då har du missat livet.

Självförverkligande är motsägelsefullt. Motsägelsen finns i att människor
vill leva längre än fyrtio år. Vad skall man göra när man fyllt fyrtio? När
man förverkligat sig själv? Redan när du är tjugo, måste du se fram emot
din pensionering. Du bara MÅSTE välja rätt pensionsfond.
Hm … så att pensionen räcker till för ytterligare självförverkliganden …!

Är detta ett harmoniskt liv att sträva efter? Detta med vår tidsandas krav:
Att ständigt jaga det ultimata självförverkligandet?

Tidsandan känner sig ibland obehaglig inombords. Obehaget kommer när
evigheten kommer på tal. Evighet, den tid som är onåbar för våra självför-
verkliganden. Tidpunkten där det biologiska livet upphört.

Evangeliet – det goda budskapet inför kommande söndag – talar om en lär-
junge. En lärjunge som fick en särskild uppgift. Som felaktigt har fått nam-
net ”Tomas tvivlaren.” Tomas fick vara den som satte ord på alla lärjung-
ars outtalade fråga: 

Är Jesus verklig? 



Evangeliet berättar inte om Tomas hand och finger, fick känna värmen och
fukten av en levande pulserande kropp. Det som i vår tidsålder är kirurger-
nas vardag.

Det är rimligt att alla lärjungarna upplevde overklighet inför uppståndel-
sens faktum. När Jesus – från ingenstans – bara stod där och talade till
dem. Jag vågar påstå, att följande händelse, måste varit overklig för dem:
Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och
sade: ”Frid åt er alla.”

Tomas fick en uppgift vi kanske inte tänker på. Han fick vara verktyget,
som tog bort lärjungarnas overklighetsupplevelse. Det sker när Tomas sä-
ger: ”Min Herre och min Gud.”. 

Det Tomas säger är, med lite andra ord: 
Detta är inte en syn! Detta är inte en uppenbarelse. Jesus är verklig. Jesus
är en levande verklighet!

Vi kan anta, att Tomas är överväldigad. Utan att vara teologiskt lärd, vill
jag påstå: Tomas är den förste av männen som med sin mun bekänner Jesu
uppståndelse.

Det är inte så, att Tomas gör sig skyldig till vårdslös användning av Guds
namn. Modell: ”...  Herre Gud! ...”, eller ”... Gud va spännande!” Tomas
avger sin bekännelse genom en tillbedjan: ”Min Herre och min Gud.”

Hålen i händerna, såret i sidan på Jesus, är det Gud ser, när Gud ser på oss
lärjungar. Då ser han samtidigt Jesu sargade kropp. Paulus skriver så här:

2 Kor 5:18 Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig
genom Kristus  (genom=på grund av Jesu sargade kropp, hans lidande,
hans  försoningsdöd/K-G) och ställt mig i försoningens tjänst. 19 Ty Gud
försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte männi-
skorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budska-
pet om denna försoning. 20 Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar
er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 

1:a Mosebok - bibelns första bok - berättar att du och jag är skapade till att
vara Guds avbild.  Att vara Guds avbild – är avsikten med våra liv. 



Gud har en plan för sin avbild. För var och en av oss. Upprättad innan vår
jord blev till. Du och jag är alla dagar i centrum, av Guds plan.

Där  skall  vi  –  så  som Jesus  gjorde!  -  välja  de  goda gärningarna.  I  de
händelser  som möter  oss.  Där  sker  förverkligandet  av  våra  liv.  Paulus
beskriver självförverkligandet så här:

Ef 2: 10 Vi är hans verk, (alltså Guds verk/K-G) skapade genom Kristus
Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss
till.

Paulus berättar att det som hände skärtorsdag-påskdag är Guds gåva till dej
och mej. Du och jag får tillträde till Guds evighet genom en gåva av Gud. 

Tillträde genom egna gärningar, egen berömmelse, är en omöjlig väg. För-
söker vi det, då förkastar vi Guds son och hans lidande för vår skull!

Lärjungaskap är gärningarnas bekräftelse av vår tro. Vi bekräftar vår tro,
genom att välja de goda gärningarna. Vi läser Guds frälsningsväg, nedteck-
nad av aposteln Paulus:

Ef 2:7 Därmed ville han (han syftar på Gud/K-G) för kommande tider visa
den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus.
8 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. 9
Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. 10 Vi är hans
verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som
Gud från början har bestämt oss till.

Så är det då dags för kommande söndags evangelietext:
Joh 20:24 En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit
med när Jesus kom. 25 De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har
sett Herren”, men han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer
och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det
inte.” 26 En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var
med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland
dem och sade: ”Frid åt er alla.” 27 Därefter sade han till Tomas: ”Räck
hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min
sida. Tvivla inte, utan tro!” 28 Då svarade Tomas: ”Min Herre och min
Gud.” 29 Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Sali-



ga de som inte har sett men ändå tror.”
30 Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i
sina lärjungars åsyn. 31Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att
Jesus   är   … Messias, Guds son, och för att   ni genom att tro skall ha liv i
hans namn.

- - - - 

Jesus sa så här till Tomas: ”Du tror därför att du har sett mig
Till oss säger Jesus så här: Saliga de som inte har sett men ändå tror.


