15 – 21 april 2012
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.
Johannesevangeliet 20:24-31
(från tredje årgången i kyrkoåret)

Andra söndagen i påsktiden –
Påskens vittnen
Reflektion

Tvivel kan vara det som får oss att ta ett steg till på trons väg. Det är
vad vi gör med vårt tvivel som är det viktiga. Vänder vi oss till Gud så
kommer Jesus oss till mötes, precis som han mötte Tomas. Kanske gör
han det genom en bibelvers, en textrad ur en sång eller genom en kram
från en vän som kommer i rätt tid och svarar mot tvivlet.

Andlig övning

Skriv ner eller berätta för någon du har förtroende för om dina tvivel.
Det kan vara sådant du tvivlar över nu eller områden du vet att du brukar återkomma till. Hur påverkar tvivlen din tro? Vad händer när du
benämner dem lika uppriktigt som Tomas gjorde?

Samtalsfråga för gruppen

I evangelierna tillbakavisar Jesus ofta sådana beviskrav som Tomas
ställer. Varför accepterar han Tomas fråga? Vad är det som har orsakat
tvivel hos er? Hur har dessa tvivel påverkat er tro? Har ni någon gång
bett som Tomas: Om jag inte får se … tror jag det inte. Vad hände?

Inslag i gudstjänsten

Om jag inte får se … tror jag det inte. Be några människor att kort
berätta om sina tvivel i gudstjänsten.

Bön

Gud, hjälp mig att tro när jag inte ser. Hjälp mig att se, det som kan
leda till tro. Tack för att du tror på mig även när jag tvivlar både på dig
och mig själv.

