
 

Påskens vittnen 
Joh 21:1-14; Jes 43:10-13; 1 Kor 15:1-11; Ps 145:1-7 

Andra söndagen i påsktiden känns lite personlig för mig 
eftersom jag förknippar denna dag med en annan 
Thomas - lärjungen Tomas. En av texterna som hör till 
dagen berättar om lärjungarnas möte med den 
uppståndne Jesus, men Tomas som inte är med vid mötet 
kan inte tro på sina vänners berättelse. Han måste få se 
och erfara själv, vilket han också så småningom får, och 
han blir så ett uppståndelsevittne, ett Påskens vittne. 
Lärjungen Tomas framstår som ett exempel på hur viktigt 
det är att få erfara ett personligt möte med den 
Uppståndne. Det går inte att leva på andras tro, man 
behöver upptäcka och erfara själv. Det gör Tomas och 
förknippas därför särskilt med den dag som handlar om 
Påskens vittnen. 

Men jag har tidigare nämnt att jag även kommit att 
förknippa den här dagen med en karaktär i en 
Disneyfilm. Filmen (som bygger på en roman från 1830-
talet av Victor Hugo) är ”Ringaren i Notre Dame”. På 
latin kallas den här dagen ”Quasimodogeniti”vilket 
betyder ungefär ”såsom nyfödda”. I gamla tider sjöng 
man som inledningssång i gudstjänsten: ”Quasimodo 
geniti infantes”. Det hör ihop med 1 Pet 2:2-3: 2Längta som 
nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom 
den växer upp till frälsning 3när ni nu har smakat att Herren 
är god (FB2015). Orden knyter an till dem som döpts 

under påsken, nyblivna uppståndelsevittnen. Men vad 
har det med Disneyfilmen att göra? Jo, huvudrollen i 
filmen (och romanen) heter Quasimodo, men varför han 
heter så vet jag inte. En lustig koppling är det dock. 

Kopplingen till Disneyfilmen må vara lite långsökt, men 
mer naturligt är att förknippa dagen med Petrus som ju 
tydligt framträder i dagens evangelium. Eller varför inte 
Johannes som är författaren till evangeliet? Den lärjunge 
som upplevde sig vara älskad berättar idag om ett möte 
med den Uppståndne. Det är förmånligt att få lyssna till 
hans vittnesbörd. Vi finner förvisso många vittnesbörd i 
Bibeln av människor som erfarit Guds kärlek i sina liv, 
men inte alla har fått smeknamnet ”kärlekens apostel”. 
Det är som om Johannes talar på ett särskilt sätt om Guds 
kärlek, men inte bara om kärleken. Johannes evangelium 
utmärker sig även på andra sätt. 

Johannesevangeliet kallas ibland det ”andliga” 
evangeliet. Istället för att påvisa att saker och ting har 
skett så poängterar Johannes betydelsen av det som skett. 
Bland Jesu många underverk väljer Johannes ut sådana 
som är tydliga ”tecken” på vem Jesus är. Han citerar 
också Jesu viktiga ”jag är…”-anspråk, som t.ex. Jag är 
livets bröd (Joh 6:35) eller Jag är vägen, sanningen och livet 
(Joh 14:6). Om Johannesevangeliet är det andliga 
evangeliet så gör vi klokt i att närma oss det i en anda av 
bön. Det är först då vi kan förstå och förvandlas. 

Med säkerhet var Johannes en av dem som kände Jesus 
bäst. Tillsammans med brodern Jakob och kamraten 
Petrus ingick Johannes i lärjungarnas inre krets, som var 
tillsammans med Jesus vid viktiga tillfällen, t.ex. när Han 
förhärligades och när Han bad i Getsemane. Så det är inte 



underligt om vi ibland kan känna det lite extra förmånligt 
att möta texterna i Johannesevangeliet. Vi får för ett 
ögonblick träda in i den inre lärjungakretsen och höra de 
ord som sägs där och se vad som händer. 

Det som händer i och kring dagens evangelietext är ett 
exempel på en extra förmånlig tilldragelse. Endast 
Johannes berättar nämligen om hur den uppståndne 
Kristus visar sig för sju av lärjungarna vid Tiberias sjö. 
Endast Johannes berättar om det exakta antalet fiskar de 
får, 153 st. Och endast Johannes berättar hur Petrus 
senare ställs inför tre avgörande frågor och hans tre 
avgörande svar. 

Men Johannes är inte unik när det gäller att berätta hur 
den uppståndne Jesus kommer till sina lärjungar. Hur 
dyker Han upp? Han kommer i det enkla, i vardagens 
naturliga skeenden. När de två vandrarna är på väg från 
Jerusalem till byn Emmaus går Han med dem på 
vandringen, i vardagen (Luk 13:1-35). När de elva ligger 
till bords för att dela en måltid kommer Han till dem, i 
vardagen (Mark 16:14). Och under vardagens fiskande 
vid Tiberias sjö kommer Han också till dem, fördold men 
i allra högsta grad närvarande. 

Detta är evangelium för alla dem som kämpar med 
tidsbrist, dåligt samvete och en oförmåga att stilla sig i 
bön. Den uppståndne Kristus finns närvarande i vår 
vardag! Även en vardag präglad av covid-19. Det är 
sannerligen goda nyheter. Men i detta ligger också en 
utmaning. Hur kan jag öppna mina ögon och min famn 
för att se, känna igen och välkomna Kristus i min vardag? 
Hur kan jag säga ja till Kristus som vill möta mig i 
vardagen? Här får vi rannsaka oss själva och ge vårt svar. 

Men låt oss när vi gör detta också minnas att Han i mötet 
med oss vill oss väl. När Han möter sina lärjungar vid 
Tiberias sjö så har deras fiskande inte gett någon 
utdelning. Vad gör då Jesus? Han ger dem fisk, fisk i 
överflöd! Han ger sina lärjungar det de behöver eftersom 
Han vill dem väl. Vid olika tillfällen i livet kan det handla 
om olika saker. Men oavsett vad det handlar om kan vi 
alla få erfara att Herren vill oss väl. 

När det gäller detta att välkomna Kristus i vardagen så 
finns det en intressant detalj i texten. Vi finner den i vers 
7: När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig 
ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet (Joh 
21:7b). Om du bekantat dig med texten tidigare kanske 
du även stött på en förklaring till den märkliga detaljen. 
Men för den som inte är välbekant med texten reser sig 
några frågetecken. Är det rimligt att klä på sig när man 
skall hoppa i sjön? Det brukar väl vara tvärtom? Man ska 
väl klä av sig när man skall bada? Men det hela är kanske 
inte så märkligt som det verkar. För en jude var det en 
viktig händelse att möta och hälsa någon och en 
självklarhet att man då hade kläder på sig. Den impulsive 
Petrus var bråttom och ville snabbt nå fram till sin Herre, 
men han hade sinnesnärvaro nog att dra på sig 
ytterplagget så att mötet kunde ske värdigt. 

Petrus handlande ställer oss inför frågan: Hur kan vi 
förbereda oss så att mötet med den uppståndne Kristus 
blir värdigt? Minns att det faktiskt är mannen som 
besegrat döden och som fått all makt i himlen och på 
jorden som vill möta oss. David säger i Ps 145:6 De skall 
prisa din fruktansvärda makt, och din storhet vill jag förkunna.  



Är vi redo att möta en sådan gestalt på ett värdigt sätt? 
Och vad är ett värdigt sätt egentligen? Sitter det i 
kläderna? Handlar det om hur vi bär kläderna? Visst är 
hjärtats inställning det centrala, men hänger insidan ihop 
med utsidan? Finns det ett samband mellan yta och 
innehåll? Ja, vad är ett värdigt möte med Jesus 
egentligen? 

Kanske Petrus var extra angelägen att möta Mästaren på 
ett värdigt sätt eftersom han före Jesu död hade vänt sin 
Mästare ryggen. Vid tre tillfällen hade han förnekat 
Honom. Jag känner inte den mannen (Matt 26:74) hade han 
sagt. Men Johannes berättar hur Petrus senare får 
möjlighet till upprättelse. Längre fram i kapitlet ställer 
Jesus sina tre frågor om Petrus kärlek och ger honom så 
möjlighet att utplåna den trefaldiga förnekelsen, som 
skett tidigare. 

Gud kan börja om i våra liv. Petrus fick uppleva det och 
likaså Paulus som vittnar om det i dagens epistel. Genom 
Guds nåd fick Paulus påbörja ett nytt liv som ett vittne, 
ett Påskens vittne. Bristfälliga människor fick vittna om 
påskens glädjebudskap. Genom Guds nåd får även vi 
göra det. Inte som ett tvång men som en naturlig följd av 
att vara lärjungar som Herren älskar. Evangeliet skall nå 
ut i hela världen, något som den uppmärksamme faktiskt 
kan ana i dagens evangelietext. 153 fiskar hade fastnat i 
nätet i Tiberias sjö. Ett tal som motsvarade antalet då 
kända fiskarter och så även en symbol för världens alla 
folk. Evangeliet skall nå ut till alla världens folk. Jesus 
sänder oss, och Han rustar oss också för uppdraget. 
Därför lyssnar vi särskilt till Hans uppmaning idag: Kom 
och ät, säger Han (Joh 21:12). 

Herre, vår Gud, hjälp oss att bevara korsets och uppståndelsens 
evangelium i våra hjärtan, så att vi dagligen dör från synden 
och uppstår till nytt liv. Och må glädjen och tacksamheten över 
denna sanning alltid lysa i och genom oss och så bli ett tydligt 
vittnesbörd för vår nästa. Genom Jesus Kristus, vår Herre, som 
med dig och den helige Ande lever och regerar i en gudom från 
evighet till evighet. Amen. 


