
Hej!

Det är en strålande vacker dag, när vi skriver
detta brev! Knopparna på träd, buskar och
blommor skänker oss hopp och ett löfte om
sommaren, som ska komma.  Samtidigt lever
vi i oro och ovisshet. Kontrasten mellan vårens
skönhet och den mörka skuggan av
coronapandemin känns stor. Vi har nyligen
firat Påsk – kyrkans största helg. Påsken firar
vi för att minnas att Jesus dog och uppstod för vår skull Ljuset besegrar döden och glädjen 
besegrar sorgen.

På söndag, 19 april, är det andra söndagen i påsktiden och dagens rubrik är ”Påskens 
vittnen”. Dagens evangelietext är hämtad från Johannesevangeliet 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.”

 Lärjungarna har låst in sig för att utestänga hoten. Men så 
plötsligt infinner sig friden. Helt plötsligt står han där, deras mästare, som om ingenting hänt. ”Frid åt er
alla!” säger han – och friden kommer. 



Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från Sakarja 8: 6 – 8:

Så säger Herren Sebaot: Om de som är kvar av folket tror att detta är omöjligt i 
kommande dagar, är det därför omöjligt för mig? frågar Herren Sebaot. Så säger
Herren Sebaot: Jag skall rädda mitt folk ut ur österns länder och västerns. Jag 
skall hämta dem hit och låta dem bo i Jerusalem. De skall vara mitt folk och jag 
skall vara deras Gud i trohet och rättfärdighet.

Dagens episteltext är hämtad från Första Petrusbrevet 1: 3 – 9:

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har 
han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de 
döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er 
i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som 
finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just
nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er 
tro — och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste 
prövas i eld — skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni 
har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på 
honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er 
tro: era själars räddning. 

På grund av smittorisk firas inga offentliga gudstjänster i Lekeryds församling tills vidare. 
Det betyder inte att vi slutar fira gudstjänster men gör det enbart med personal närvarande. 
Klockorna kommer att ringa, som vanligt, för att påminna oss om att vi därhemma kan ha 
vår egen andakt.

Söndag 19 april är det församlingskollekt till `Wettershus Retreatgård`. Vill du 
bidra till kollekten, kan du swisha nr 123 664 33 24, ange datum för gudstjänst. 
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