
5.000 KILOMETER
Om du har en karta, leta 

upp landet Israel. Där kan du 
markera en väg genom det 
som nu är Syrien, Irak, Iran, 
Afghanistan och Pakistan, 
ända till södra Indien. 

Avståndet från Jerusalem, 
som är Israels huvudstad, till 
Bangalore i Indien, är nästan 
5.000 kilometer.

Gör ett experiment. Gå en 
kilometer och mät hur lång tid 
det tar. Multiplicera det med 
5.000. Så lång tid skulle det ta 

dig att gå till fots från Israel till södra Indien. Säg att du skulle 
gå en kilometer per timme, åtta timmar per dag. Resan  
skulle ta dig två år!

Det var inte lätt för Thomas att göra den resan. Han kände 
varken till språk eller seder dit han kom. Han kan ha till-
bringat dagar utan mat. Kanske mötte han tjuvar på vägen. 
Thomas hade bara en önskan – att folk i Indien skulle höra 
evangelium, så han vandrade vidare.

SJU NYA FÖRSAMLINGAR
Thomas lämnade sin familj och sina vänner och riskerade 

sitt liv för att predika evangeliet om Jesus i Indien. Kan-
ske någon i hans familj följde med honom. Det vet vi inte. 
Dagens missionärer reser med sin familj när de åker till ett 
annat land för att predika om Jesus.

Thomas predikade i Kerala. I historieböcker läser vi att 
Gud gjorde många under genom Thomas. Det sägs att han 
grundade sju församlingar i södra Indien. En folkgrupp kallad 
nasrani påstår att deras förfäder hörde om Jesus genom 
Thomas. 

HAN DOG SOM MARTYR
Tror du att alla var glada över att Thomas predikade evan-

gelium? Inte alla. Thomas dog som martyr. Han dödades 
med ett spjut av sina fiender som inte ville veta något om 
Jesus. En martyr är en person som lider döden för Kristus 
och för att försvara sin kristna tro eller för att försvara en 
annans övertygelse.

DU KAN VITTNA OM JESUS
Jesus kallar oss alla att vara hans budbärare. Du behöver 

inte resa till ett annat land för att bli missionär. Hemma, i 
skolan eller bland kamrater kan du vittna om Jesus. Be Gud 
att han hjälper dig att vara modig som Thomas.

         tt resa. Gillar du att resa? 
               Det finns många sätt  
                 att resa på. Med bil, 
buss, tåg, båt, flyg, även med ra-
ket för att flyga till månen. Många 
som bor i djungeln eller högt upp 
i bergen reser till fots.

Idag vill jag berätta för dig 
om missionären Thomas. En 
missionär är en person som 
predikar om Jesus. Innan Jesus 
for tillbaka till himlen gav han 
sina lärjungar, apostlarna, ett 
uppdrag: att predika evangelium 
till hela världen.

KRAFT ATT VARA VITTNEN
Jesus lovade att sända den Helige Ande så att vi kan få 

kraft att vara hans vittnen. Den Helige Ande kom på Pingst-
dagen. Alla som var samlade och väntade på uppfyllelsen 
av Jesu löfte, blev fyllda med kraft och började tala i tungor. 
De talade språk de inte hade lärt sig, som den Helige Ande 
ingav dem att tala. De förkunnade Guds underverk.

I Bibeln kan vi läsa om apostlarna Petrus och Johannes 
som efter Pingstdagen predikade evangelium. En stor del 
av Apostlagärningarna berättar för oss om aposteln Paulus 
resor. Hur var det med de andra apostlarna? Vi har inga 
berättelser i Bibeln om dem, men vi kan läsa referenser i 
historieböcker.

APOSTELN THOMAS
Låt mig berätta om aposteln Thomas. Thomas är känd för 

att han tvivlade på att Jesus hade uppstått. Han sa att om 
han inte fick se hålen efter spikarna i hans händer och sticka 
fingret i hålen och om han inte fick sticka sin hand i Jesu 
sida, så skulle han inte tro.  När Jesus sedan kom kunde 
han inte tvivla mer. ”Min Herre och min Gud!” ropade han. 
Sen den dagen tvivlade inte Thomas utan han ville sprida 
budskapet om Jesus.

Hur sprids nyheter? Nu har vi tidningar, datorer, tv, ra-
dio, telefon, böcker... På den tiden, för mer än två tusen år 
sedan, fanns det inget av detta. Folk kunde skriva brev men 
det tog månader innan det kom fram.

Thomas bodde i den lilla landet Israel. Han ville att folk i 
Indien skulle få höra de goda nyheterna om Jesus. Istället 
för att skicka ett brev, bestämde han sig för att gå person-
ligen. Men att resa dit var inte lätt. Det fanns inga bilar, tåg 
eller flygplan. Thomas kunde rida på en åsna, en häst eller 
en kamel, eller gå till fots. Han kunde också resa med båt. 
Hur tror du att han reste?

”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem 
och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apg 1:8 SFB
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