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Morgon

Tvivla inte utan tro!
Joh. 20:27

Lärjungen Thomas var inte med bland de andra, när
Jesus visade sig för dem efter sin uppståndelse från de
döda. När de berättade för honom, att Jesus hade blivit
levande igen och kommit ut ur graven och sedan be
sökt dem, kunde han inte tro dem.
Hur skulle han kunna veta, att det var sant? „Om
jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och
sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka
min hand i hans sida, så kan jag inte tro det!“
När Jesus nu kom till dem igen och även Tho
mas var närvarande, gav Jesus åt Thomas just de be
vis som han ville ha för att kunna tro, att Jesus hade
uppstått. Då trodde också Thomas.
Thomas hade inte svårare att tro än de andra
lärjungarna. Ingen trodde innan de hade fått bevis.
Och hur svårt hade det inte varit för dem alla att för
stå varför Jesus blev dömd och dödad! Och ändå hade
han själv undervisat dem om det i förväg.

Vi människor kan inte tro utan bevis. Och Gud kräver
det inte av oss heller. Han ger de bevis vi behöver,
ibland i form av tecken, alltid i förening med Ordet.
För att judafolket skulle kunna veta att Jesus
var den Messias, som var utlovad genom profeterna i
gamla testamentet, gjorde Jesus just de under, som
det var skrivet, att han skulle göra. Judarna trodde
ändå inte, eftersom de ville ha en politisk frälsare, en
jordisk kung, inte himmelrikets kung.
Också Jesu egna lärjungar hade svårt att känna
igen Jesus efter hans uppståndelse. De fattade ingen
ting förrän han gick igenom de gamla profetiorna med
dem, där det var förutsagt att han skulle lida och dö
och sen uppstå.
I bibeln har vi alla bevis och tecken som vi be
höver, för att veta att Jesus har dött och uppstått, och att
han dog för våra synder skull och blev uppväckt för att
han genom sin död hade gjort oss rättfärdiga. Rom. 4:25.
O, låt mig se dig krönt med törnekrona,
föraktad, plågad, sargad, blödande!
O, låt mig se dig, där du går att sona
all världen synd, min käre Frälsare!
Adi Sjöblom / Sionsharpan 41:2

