
HELGANDAKT i Gräfsnäskyrkans gemenskap: 

Välkommen att delta i en enkel andakt. Vi läser enskilt, men läser samma text gemensamt. Vi 

förenas genom Guds ord i Kristus, Han som alltid för oss samman till gemenskap. Vi har just 

firat Påsk – kyrkans största högtid. Det är i ljuset av vad som då hände; att Jesus besegrade 

livets yttersta fiende – döden, som alla Jesusberättelserna är nedskrivna. Det berättas för at vi 

skall tro. Och när vi tror så väcks också vi till liv. Genom tro blir vi rättfärdiga. Vi förenas med 

den Levande!  

PS 97:10-12:  Ljus bryter fram för de rättfärdiga 
       och glädje för de redbara. 
       Ni rättfärdiga, gläd  er över Herren 
       och prisa hans heliga namn. 

 
Vi ber (med ord från S:t Davidsgården): Herre, du övervann döden och uppstod igen. 

För dig är ingenting omöjligt, ingenting hopplöst. 
Hjälp oss att anförtro oss åt dig och våga lita på 
att vi kan vara trygga hos dig. 
Du vet, att vi har svårt för det, men hjälp oss 
att lämna allt, som hindrar oss, och så med glädje ta 
emot dig. 
Tack för att du vill ge oss del av hela din rikedom, 
som vi aldrig förmår fatta. Amen. 
 

Söndagens evangelium: Joh 20:24-31: 

En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. 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.” 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.” 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!” Då svarade Tomas: ”Min Herre och 
min Gud.” Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte 
har sett men ändå tror.” Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde 
Jesus i sina lärjungars åsyn. Men 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.  

Trots att dörrarna var reglade så stod Livets Herre där! ” > ”…för att ni genom tro skall ha LIV i 
hans namn.” 
Vårt liv och Hans liv hör ihop. Men, till oss verkar han inte vilja tränga sig på, verkar inte vilja 
passera våra reglar objuden. Men vi har fått en nyckel som kallas tro.  
Om du har tillit till berättelserna och tror vad Tomas fick se, då VILL han ge även dig denna 
salighet! 
Tomas fick se. Men, de flesta av oss har svårt att redovisa sådana erfarenheter. Några löften om 
bevis för uppståndelsens verklighet får vi inte. Däremot ger Bibeln löften om att det som hände 
den här Påsken verkligen gäller oss. Att tro är att sätta tillit till sådana löften. ” Saliga de som 
inte har sett men ändå tror.” Varför skulle tron göra mig salig? 
Jo därför att Livet då kommer in i mitt låsta rum. Jag blir mer levande i hans sällskap. Och vem 
vill inte leva? ”Min Herre och min Gud!”  Man blir glad av att leva nära källan. 



Jag har gång på gång mött människor, ofta i dödens närhet eller när livet krisat, som just då 
verkat mer levande än någonsin. 
De har, på samma gång, verkat lika förvånade som övertygade, precis som Tomas… 

- Hade jag inte haft Jesus nu, så hade jag tagit mitt liv direkt, sa en nykristen som drabbats 
av dödlig cancer – och planterade överraskande, ja nästan opassande, en Påskglädje i mitt 
hjärta. 

- Jag är inte rädd, jag är nyfiken nu…skrev en från sin dödsbädd. Jag hade ängsligt 
undrade vad jag skulle säga till den som nu var stum. Det var likväl hon som talade… 

- Jag såg ett ljus i min förtvivlan. Var det Jesus? sa hon som bett mig komma till sitt 
mörker. Vårt samtal följde det där Ljuset… 

- Jag bad för första gången i mitt liv – och en värme genomströmmade mig… 
      -     Jag bad för första gången i mitt liv – och det var som om någon hörde mig. Vem är Gud? 

- Jag bad för första gången i mitt liv – och jag bara visste att Gud fanns. 
- Hur vet du att det var Jesus som kom? Frågade jag en kvinna som mött Honom och nu 

trodde. –Hon sa: - Det vet jag inte, det har jag aldrig tänkt på, jag bara visste att det var 
Han! 

 
Det tycks som om tron inte alls behöver vara stor. Att låsa upp hjärtats dörr verkar inte vara 
svårt. Flera av dessa vittnen var inte villiga eller benägna att tro – men när de använde ”nyckeln” 
så strömmade Livet in – som ett möte, ett hopp om en väg. 
 
Du är säkert också ett Påskens vittne. När blev du senast överraskad av Jesus? När blev 
tron/tilliten senast en öppning hos dig, där du plötsligt kände dig mer levande igen? Tänk efter, 
skriv ned det du kommer på. Tidigare erfarenheter kan hjälpa dig att återupptäcka hur nära han 
står också idag. Din erfarenhet kanske också kan vägleda någon annan. Jesus är nära dig: 
 

Ps o S Nr 387:      Någon du känner är din bäste vän, är beredd att ge dig allt utan att begära någonting igen. 
Någon du känner har för dig idag lagt ett ord av guld och har, trogen i sin kärlek, trätt till 
ditt försvar. 
Någon du känner vill dig alltid väl, vill i nöd och glädje gå hemlig vid din sida, aktsam om 
din själ. (Bo Setterlind) 

 
Vi vill se honom med trons ögon. Vi vill bli hans vittnen, precis som Tomas… 
… och som Gunnel Vallquist: 

” ’Att vilja bli helig.’ I början vill man det som ett slags from 
självfullkomning. När man har upptäckt det motivet, slutar man kanske att 
vilja det alls – av rädsla för jagiskhet, av äckel inför sig själv. Sedan händer 
det att man upptäcker att man måste vilja bli helig – helt enkelt därför att 
några måste vittna om det oerhörda. Och för att inget annat vittnesbörd är 
giltigt än den totala självförglömmelse som är kärlek – helighet.” 
 

Visst kan man bli rädd inför det heliga. Är det ett krav att bli helig? Det går ju inte att prestera 
helighet. Och att älska genom att glömma sig själv – går det då att älska? För människan är det 
omöjligt – MEN för Gud är allting möjligt! Bli kvar hos mig, sa Jesus, så vi följer honom nära… 
 
Ps o S nr 256:  

Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken, ett namn som skyddar dig nu när du går. Din ensamhet 
har stränder in mot ljuset. Var inte rädd i sanden finns det spår. 
Han älskar dig, han väntar dig i kväll – en kväll när du förstår hans hemlöshet och hur han längtar 
efter dina steg: från evighet har han stämt möte här.  

 



HERREN VÄLSIGNE DIG OCH BEVARE DIG. HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH 
VARE DIG NÅDIG. HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GIVE DIG FRID. I FADERNS, 
SONENS OCH DEN HELIGA ANDENS NAMN. 

AMEN. 


