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I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. 

Vi lovar och tackar Gud för hans godhet, för den underbara skapelsen, för den vackra natur, för 
träden, växtligheten, blommorna, nu på våren och inte minst på sommaren.  
 Vi lovar och tackar Gud även för gåvan, Jesus Kristus på korset, för att han krossade döden, 
helvetet och satans anklagelser. Vi tackar honom för att Jesus är påsklammet som blev offrat i vårt 
ställe, vars blod renar oss ifrån all synd, ja att han blev gjord till synd för att vi i honom skulle stå 
rättfärdiga inför Gud. 
 Vi lovar och tackar Gud även för uppståndelsen, för Jesu uppståndelse ifrån de döda. I och 
med döden, har Jesus krossat döden. I och med att han har stått upp ifrån de döda, har han gett oss 
liv, ja evigt liv. Jesus som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår 
rättfärdiggörelses skull.  
 Allt är färdigt, fullständigt färdigt på korset. Faderns vrede är tillfredsställd i och med 
sonens död. Allt är uppklarat. Och Kristus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden. Han är 
inte död. Han lever. Vi predikar Jesus Kristus och han som korsfäst och Kristi Kyrka proklamera 
fortfarande: Han är uppstånden. Och i dagens evangelium läser vi om när den uppståndne visar sig 
för sina lärjungar. 
 Om vi går tillbaka några dagar, på skärtorsdagskvällen, då sa alla: Vi kommer aldrig att 
överge dig. Vi kommer aldrig att lämna dig, även om vi måste dö. Men hur gick det några timmar 
senare? Jo, alla övergav de honom. Och ledaren, klippan Petrus, till och med ljög och förbannade att 
han inte kände Jesus. Högmod går före fall. Det gällde alla. 
 Vi läser att på kvällen, på den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar 
av rädsla för judarna. De var sannerligen rädda. Och de hade också hört att graven var tom. Men 
vad hade hänt med Jesus? Plötsligt stod en objuden gäst mitt ibland dem.  
 Liksom stenen inte kunde hålla Jesus kvar i graven, så kunde inte en låst dörr stänga honom 
ute. Liksom han gick rakt igenom stenen, så gick han rakt igenom den låsta dörren och stod där mitt 
bland lärjungarna.  
 Där stod den uppståndne med dessa fega, svaga svikare, lögnare, som hade övergett honom i 
Getsemane när han blev gripen. Nu borde han väl ge dem en utskällning? Eller varför gjorde ni som 
ni gjorde? Varför övergav ni mig?  
 Men istället kommer Jesus med den heliga absolution eller avlösningen, dina synder är dig 
förlåtna eller med ett annat ord: Frid vare med er! Era fruktansvärda synder, inte minst dina Petrus, 
de är förlåtna. Allt är återställt.  
 Men Jesus kom inte bara med förlåtelse. Han kom även med ett uppdrag att gå ut i världen 
och förlåta andra som vi nämnde i beredelseordet. Jesus sa: Frid vare med er. Som Fadern har sänt 
mig sänder jag er. Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: "Ta emot den helige Ande! 
Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är 
han bunden. 
 Apostlarna var insatta i sitt ämbete, de var kallade att gå ut och förlåta syndare. De var 
kallade att gå ut och berätta om det som hade hänt i Jerusalem dessa tre dagar, med andra ord om 
Jesu död och uppståndelse. De var inte bara vittnen, de skulle även distribuera ut det Jesus hade 
åstadkommit i och med hans död och uppståndelse, nämligen evangeliet, syndernas förlåtelse. 



 En vecka senare, vid nästa möte med Jesus är även Tomas med. Lärjungarna verkade dock 
fortfarande rädda för judarna, de hade låst in sig. Trots att de har blivit insatta i apostlaämbetet och 
fått så att säga marschorder att gå ut med evangeliet, sitter de fortfarande innestängda, rädda och 
osäkra. Varför? De är fortfarande kvar i sin gamla natur, köttet, och även om den heliga 
absolutionen tog bort all synd och skuld, så finns minnena, konsekvenserna och prövningarna 
fortfarande kvar. 
 Denna gång var också Tomas med, som inte bara kallas Tomas utan, Tomas tvivlaren. Petrus 
som förnekade Jesus tre gånger, han kallar vi inte för Petrus förnekaren. Men Tomas fick för alltid 
heta Tomas Tvivlaren. 
 Ja, Tomas tvivlade. Och när de andra sa att de hade sett Herren, sa Tomas: Om jag inte får se 
spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte 
tro. Han begärde att se det med sina egna ögon. Han ville ha påtagliga bevis att det verkligen var 
sant. 
 Tomas ville ha något verkligt, något han kunde ta på. Han hade sett blodet droppa från Jesu 
kropp. Han hade sett Jesu döda kropp. Han hade sett stenen rulla framför hans grav. Han hade sett 
allt. Och för Tomas: att se, det var att tro. 
 Men, tro är ju att inte se. Vi läser i Hebreerbrevet: Tron är en övertygelse om det man 
hoppas, en visshet om ting som man inte ser. 
 Att tro är det totalt motsatta till att se, för det är så Gud uppenbarar sig för oss. Jesus ser ut 
som en människa, lever som en människa, dör som en människa. Tron säger: Jesus är Gud.  
 Du blir sjuk, du tappar vikt, du lider, du gråter och du undrar hur länge. Tron säger: Jag är ett 
välsignat Guds barn och jag kommer i Kristus leva i all evighet. Att tro är att bekänna att Gud är 
god även när det verkar som att han är ond, att bekänna att Gud gömmer sig bakom det du ser. Tron 
är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. 
 Såsom Tomas vi ser saker som de är; det nästintill tomma bankkontot, ett barn som inte 
verka lyssna, en make som inte verka bry sig, vänner som sviker en, samvetet som anklagar en, 
jobbet som inte tillfredställer en, sjukdomen blir bara allvarligare, vännens dödsfall. Allt detta ser vi 
och menar att det är tecken på att Gud inte bryr sig om en, är arg på oss, inte älskar oss så mycket 
som de andra. 
 Omvänd dig. Omvänd dig från att Gud skall acceptera och anpassa sig efter ditt sätt att se på 
saken. Omvänd dig från att hela tiden har bevis på att Gud är på din sida. Bekänn din egen blindhet, 
dina egenintressen, dina ve mig-attityd. Omvänd dig och se trons gåva, Guds kärlek i Kristus Jesus 
på korset och som stod upp ifrån graven för dig. 
 Därför tackar vi Gud för Tomas, för Tomas var som vi är. St Gregory säger ungefär så här: 
Tomas tvivel hjälper oss mer att tro, än de övriga lärjungarnas tro.  
 Och Jesus kom inte till honom och slog honom för hans tvivel. Han sa till Tomas: Kom med 
ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro! 
 Och Tomas, som en blind man, såg och trodde. Han såg med trons ögon vem Jesus verkligen 
är. Och han sa: Min Herre och min Gud! 
 Sådan är vår Herre, sådan är nåden. Han övergav inte Tomas, till att drunkna i tvivlets hav. 
Han sträckte ut sina sårmärkta händer och drog honom till sig. Och så gör han också med oss. 
 Han tar ditt tvivel, din rädsla, din skam, din bitterhet och gör dem till sina egna. Och han tar 
sin tro och sitt hopp, sitt liv, sin glädje och gör dem till dina. Han tar inte bort dina yttre problem 
och bekymmer, men han ger något som är mycket bättre, inre frid, frid med Gud. 
 Han kan lämna dig med en familj som inte drar jämt, sjukdomar, smärta, lidande och svek, 
men han kommer aldrig lämna ditt hjärta tomt, utan frid. För det är just det allt handlar om, att ge 
dig en frid, oavsett hur otrogen du har varit, så är Gud trofast. Oavsett hur stor din synd är, hur djupt 
du fallit och faller, Kristi kärlek är alltid större. Oavsett hur illa den värld vi lever i kan vara, all 



ondska, all förföljelse av de kristna och inte minst den kristna etiken är det lidandet ingenting i 
jämförelse med den härlighet som väntar. 
 Tillsammans med Tomas vet vi att vi är i händerna hos fadern som aldrig förnekar sina döpta 
barn. Tillsammans med Tomas bekänner vi Jesus Kristus och han som korsfäst och uppstånden för 
oss till syndernas förlåtelse. Tillsammans med Tomas vet vi att genom den helige Ande äger vi den 
frid som övergår allt förstånd. 
 Vi lovar och tackar Herren Jesus för hans uppståndelse ifrån de döda. Varje söndag firar vi 
att Jesus har stått upp ifrån de döda, inte bara på påskdagen. Varje söndag, handlar om den korsfäste 
och uppståndne Jesus Kristus för dig. Vi firar inte bara det. Han är mitt ibland oss, enligt sina löften, 
upprest, levande, i sin fysiska kropp med sina sårmärkta händer och sin sårmärkta sida och säger: 
Frid vare med er. Han förlåter syndare, sådana som dig och mig. 
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