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Under Coronapandemin när vi inte får träffas i kyrkan tänker jag skriva en kort betraktelse varje 

vecka över de texter som kyrkoåret föreslår. Du får gärna höra av dig med kommentarer och tankar. 

Du får gärna dela med dig av veckans ord till andra. 

 

Veckans ord 
Jag vill ge dig en hälsning från vår Gud! 

Du är älskad. Gud älskar dig.  

Läs texterna för söndagen 19/4: Sak 8:6–8, 1 Pet 1:3–9, Joh 20:24-31 och Ps 145:1–7.  

Även om du känner dig isolerad, bortglömd eller sjuk, Jesus är nära dig. Jesus led, dog och uppstod 

från det döda för att du och jag ska få leva i gemenskap med Gud och varandra. En gemenskap som 

bygger på Guds nåd och förlåtelse som vi får ta emot och sedan ska ge vidare till varandra. 

Kan vi tro på Jesus innan vi mött honom? 
Jag kan inte tro, sa Tomas som kallas tvillingen, en av de lärjungar som var närmast Jesus. Jag kan 

inte tro, om jag inte får se Jesus, känna spikhålen i händerna och ärret efter spjutet i sidan på honom 

(Joh 20:25).  

Hur är det för dig? Behöver du också möta Jesus, för att kunna tro på honom? Jag behöver leva i en 

vardagsrelation med Jesus. Det är i vardagsrelationen som kunskapen och tilliten, (tron), till Jesus 

växer. 

Är du och jag unika som har svårt att tro och lita på Jesus Kristus?  
Jag uppfattar att vi alla behöver möta Jesus för att kunna tro och lita på honom. Tomas, tvillingen är 

inte unik. Han är väldigt lik oss. Jag tror vi är många som säger, jag kan inte tro om inte ……? Vad 

behöver du se, uppleva och känna för att kunna tro på Jesus?  

 

 

 

 

 

När kvinnorna kom från Jesus tomma grav och berättar att Jesus lever så tror inte lärjungarna på 

dem. Lärjungarna kan inte tro, de anser att det är tomt prat och inbillning som kvinnorna kommer 

med (Luk 24:11). Saul som sedan fick namnet Paulus kan inte tro på Jesus, han som blev en viktig 

budbärare, (apostel). Han ansåg att Jesus var en lögnare och förföljde alla som trodde att Jesus är 

Guds son (Apg 7:58-9:28). 

Vi behöver möta Jesus för att kunna tro på honom. 
Petrus en av Jesus närmaste, lärjungen som gick på vatten men också förnekade Jesus inför hans 

död, säger i början av Petrus första brev: ”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och Fader som fött 

oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda” (1 Pet 1:3). Tron är ett 

levande hopp! Petrus hade hoppet på Jesus - när Jesus dog, dog hoppet. Genom Jesus uppståndelse 
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och mötet med den levande Jesus har Gud fött oss på nytt till ett levande hopp. Vi behöver möta 

Jesus för att kunna tro på honom och det sker på många olika sätt. 

Några som skrivit böcker om sin väg till tro.  
Några exempel: Göran Skytte berättar i sin bok, omvänd, om sin väg från tvivel på Gud till en tro på 

Jesus Kristus. Charlotte Rørth i sin bok, Jag mötte Jesus: En motvillig troendes bekännelse. Hon är en 

dansk kritiskt granskande journalist som går från icke troende till troende. Sebastian Stakset berättar 

om sin omvändelse, att möta och vandra med Jesus i tro och tillit i boken, Bara ljuset kan besegra 

mörkret.  

Be och du ska få, sök och du ska finna. Guds frid genom Jesus Kristus. 
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