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Lära! 

Jag ska avsätta minst ett tillfälle för att lära mej om Jesus! 

 

LÄRA 

 

KRISTI HIMMELSFÄRD 

I torsdags fick vi påminna oss om Kristi Himmelsfärd, när han tog avsked av 

sina lärljungar och for till himlen. Nu befinner vi oss  i tiden mellan Kristi 

Himmeslfärd och Pingst, vi lever i väntan på Hjälparen, 

 

Luk: Han lyfte sina händer och välsignade dem. Under välsignelsen lämnade 

han dem och togs upp till himlen. Lärljungarna föll på knä och tillbad honom, 

och sedan gick de tillbaka till Jerusalem, själagalda, sprickfärdiga av glädje. Där 

tillbringade de all sin tid med att lovsjunga Gud i templet. 

 

Matt 28 … Gå ut och gör lärljungar till mej av alla ni träffar på, när och fjärran 

…. Lär dem sedan att leva så som jag har sagt er. … 

 

Men hur ska vi kunna lära andra om Jesus, om vi inte först lär oss själva! 

 

FJÄRDE VANAN - LÄRA 

Vi har nu kommit till den fjärde vanan. 

De tidigare var: 

Välsigna – tre personer 

Äta – med tre personer 

Lyssna – minst en gång till den helige Ande 

 

Vi utmanas att börja med en vana varje vecka, tanken är att den vanan sedan får 

fortsätta följa oss.  

 

ATT LÄRA SIG KRISTUS 

Uttrycket att ”lära sig Kristus” var vanligt bland de första kristna, men inte 

något vi använder idag. I de första århundradena av den kristna rörelsen betydde 

omvändelse att vända ryggen till de hedniska gudarna och ”lära sig Kristus”. 

Detta innebar att man gick in i en period av intensiva studier av Jesu person och 

verk. När jag hade gått ut gymnasiet hade jag möjlighet att gå ett år på 

bibelskola – ett tillfälle att lära mej Kristus, som jag är väldigt tacksam för. 

Trots att jag var uppvuxen i en kristen familj och alltid gått till kyrkan, var det 

inte förrän då jag verkligen började förstå vem Jesus är och vad han gjort för 

mej. Jag hade tid. Jag fick fördjupa mej i berättelserna. Och jag fick lyssna till 

människor som själva blivit berörda av berättelserna om Jesus, och som visade 



det. När Roland Spjuth grät när han berättade för oss om vad Jesus gjort på 

korset, då började jag förstå  - han dog för MEJ!! 

 

EN VANA ATT LÄRA OSS MER OM JESUS 

Vi skulle må bra av att införa en vana att studera evangelierna själva idag. När vi 

läser om vad Jesus gjorde för 2000 år sedan, blir det lättare för oss att se vad han 

gör här och nu. Vi behöver mer än någonsin veta vad Jesus skulle göra eller säga 

i en viss situation. Och vi kan inte veta det utan djupa och kontinuerliga studier 

av de Jesusbiografier som skrevs av dem som kände Honom bäst – evangelierna. 

 

Någon har sagt att ”kyrkan behöver ”återjesusa” sig själv”. Vi kan göra det på 

flera sätt. I materialet ”Fem vanor som förändrar mej, dej och världen, ger 

författaren några förslag: 

 

- - Studera evangelierna. Att läsa ett evangelium tar ca 2 timmar. 

- - Läs böcker om Jesus.  Ta med böcker och biblar! 

- - Titta på filmer om Jesus. 

 

ATT VARA MED JESUS ÄR ATT LÄRA OM JESUS 

Att lära om Jesus handlar också om att vara med Jesus. När vi ser honom i våra 

liv, när vi får känna och ta på honom börjar vi förstå vem han är. I 

Johannesevangeliet läser vi om Tomas, som inte var med när Jesus visade sej för 

lärljungarna.  

Joh: 

Men Tomas, han som kallads Tvillingen och var en av de tolv, var inte med när 

Jesus kom. De andra läljungarna berättade att de hade träffat Jesus, men han 

sa: Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och känna på dem och 

känna med handen på såret i hans sida, då tror jag det inte. En vecka senare 

samlades lärljungarna åter i sitt rum, och den här gången var Tomas med. Jesus 

kom in, trots de låsta dörrarna, stod hos dem och hälsade: ”Frid vare med er”. 

Sedan vände han sej till Tomas: Ta fingret och känn på mina händer. Ta handen 

och känn på min sida. Tvivla inte! Tro! ”Mästare!”, utbrast Tomas. ”Min herre 

och Gud!”. ”Så, du tror det du ser med egna ögon. Ännu större välsignelser 

väntar på dem som tror utan att ha sett.” 

 

OM JAG INTE FÅR SE OCH KÄNNA SÅ TROR JAG INTE 

”Om jag inte får se och känna så tror jag inte.” 

 

I veckan hade jag ett själavårdssamtal med et missionärsbarn som nu är i 50-

årsåldern. Han berättade hur han vuxit upp på en kristen internatskola, och fått, 

som han upplevt det, höra om Jesus hela sitt liv. Det var bibelstudier och 

morgonandakt och kvällsandakt och sånger. Men hans minne och upplevelser 

var att det handlade mer om dogmer än om Jesus. Berättelserna blev inte 



personliga. Berättelserna blev inte kött och blod. Och han hade inga minnen av 

vuxna som levde nära Jesus, av vuxna som hade lärt sej om Jesus genom en 

personlig relation till Jesus, och som kunde dela med sej av det och hjälpa 

honom att hitta en personalig relation till Jesus. Därför lämnade han den kristna 

tron som vuxen. Men så för någon vecka sedan hälsade han på sina föräldrar 

som nu är i 90-årsåldern, och som han haft väldigt lite kontakt med som vuxen. 

Han åkte dit för att tala om hur sårad han var av sin uppväxt, något han aldrig 

förmått sig berätta för dom innan. Och de tog emot hans berättelse – på det sätt 

som Jesus skulle tagit emot den. De lyssnade, de försökte förstå. De bad om 

förlåtelse och visade på olika sätt hur mycket de älskade honom. Den helgen 

lärde han sej om Jesus, på et helt nytt sätt. Han såg personen Jesus i sina 

föräldrar. Och nu vill han vara en kristen!! 

 

JESUS, VAD VILL DU GÖRA I MITT LIV? 

Vad vill du visa mej? 

Vad vill du lära mej? 

Vad vill du säga till mej? 

Vad vill du ge till mej? 

Hur kan du och jag lära oss mer om Jesus? Så vi kan berätta om Jesus? Vi kan 

läsa om Jesus. Men vi kan också leva med Jesus. Gång på gång fråga honom: 

”Vad vill du göra i mitt liv nu?”, ”Vad vill du säga till mej?”.  Ju mer vi läser 

om Jesus, ju mer kommer vi också se honom i våra liv. Vi får precis som Tomas 

säga: ”Jag vill se dej! Jag vill känna på dej!”.  

 

Läs berättelserna om Jesus. Börja sedan föreställa dej att han går runt i ditt liv, 

och gör samma saker som han gjorde för 2000 år sedan. Föreställ dej hur han 

lägger händerna på din sjuke arbetskamrat. Föreställ dej hur han sitter bredvid 

dej på bussen eller i bilen efter en jobbig dag på jobbet. Föreställ dej hur han 

sätter sej vid ditt matbord för att dela din måltid. 

 

Edin Lövås bok. 

 

LYSSNA! LÄR! GÅ! 

Så måste jag väl få avsluta med följetongen: Ulrika, SJ och Guds välsignelser. 

Därför att det också är ett exempel om hur vi får lära oss om Jesus. Min son 

Josua åkte på hajk i onsdags. En äventyrshajk i Borås skogar, arrangerad av 

KingsKids som är en del av missionsrörelsen UMU. Jag hade köpt biljett, och 

han skulle åka själv. Byte i Skövde och Herrljunga. Så var tåget till Herrljunga 

försenat, och han ringde och sa att han troligtvis inte skulle hinna med sitt nästa 

tåg. Ingen konduktör kom, så han kunde inte fråga någon, och om han inte 

skulle hinna med sitt tåg i Herrljunga skulle han komma till Borås 1 ½ timme 

efter de skulle samlas och åka. ”Neej”, tänkte jag, ”inte nu igen”. Jag gick runt i 

huset och funderade, och frågade Gud: ”Vad gör jag nu?”. Inför hajken fick alla 



deltagare i uppgift att utse tre förebedjare, som skulle be för dom under haken, 

be om beskydd, och be att deltagarna skulle få lära känna Gud mer, och förstå 

sin kallelse. Jag skickade ett SMS till en av förebedjarna och bad henne be. Så 

kom jag på att jag skulle kontakta lägerledaren, kanske fanns det någon som 

skulle förbi Herrljunga och som skulle kunna plocka upp Josua där. Så jag 

skickade iväg ett SMS. Under tiden ringde jag SJ, som sa att han kanske skulle 

kunna hinna med nästa anslutning, kanske inte. Efter en liten stund plingade det 

till i telefonen, och en kille skrev: Vi står på Herrljunga station och väntar på 

Josua. Vi antar att han har ryggsäck så vi känner säkert igen honom. Så snabbt 

ringde jag till Josua och sa, det står några och väntar på dej i Herljunga, så gå 

bara av där, du behöver inte tänka på något tåg, så tar dom med dej till Borås. 

Och en stund senare skickade Josua ett SMS att han var upplockad, satt i en bil 

med trevliga människor, och var på väg till Borås. Ännu en gång fick vi lära 

känna Jesus! Han bryr sej. Han hjälper. Vi behöver ta steg. Efter att ha lyssnat 

på honom. Jag frågade och lyssnade. Jag fick en idé. Jag skickade ett SMS, och 

sen ordnade Gud resten. Sån är Gud! 

 

Förra veckan fick vi träna på att lyssna. Den här veckan får vi träna på att lära. 

Och nästa vecka kommer vi få träna på att gå. Lyssna, lära, gå – det hänger ihop. 

Det är att leva missionellt. 

 

SOLSTOL 

Nu är tiden på året när vi sätter oss i solen och njuter. Ta med en bok om Jesus. 

Utforska: Vem är han? Vad kan jag lära mej om honom? Vad vill han säga till 

mej? 

 

 

 

 


