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Jer 18:1-6 
1 Joh 5:1-5 
Joh 21:15-19 
 
Påskens vittnen 
 
”Nu ger jag upp, nu lägger jag ner det här projektet, nu får det vara nog, nu går 
jag tillbaka till det gamla vanliga igen.” 
 
Så tänker jag mig att lärjungarna kunde känna efter påskens omtumlande 
händelser. Visserligen hade de fått möta den uppståndne Jesus, men ändå var 
inget som förr. 
Och visserligen hade Jesus sagt till dem att de skulle gå till Galiléen och att de 
där skulle få möta honom igen. 
Men….. 
Jag får känslan av att de går hemåt mot Galiléen och Genesarets sjö mest för att 
få komma hem igen, hem till det trygga och vardagliga som de tre år tidigare 
hade lämnat. 
 
Jag tänker att den här berättelsen är en berättelse om en helt normal krisreaktion, 
som vi också skulle kunna känna igen oss i. 
 
När livet krisar till sig då grips vi av en längtan tillbaka till det som vi senast 
hade vår trygghet i. Kanhända barndomen. Det brukar kallas att vi regredierar. 
 
Men lärjungarna fick ganska snabbt klart för sig att inget var som förr. 
De ger sig ut och fiskar, båten, fiskeredskapen och fisket hade ju tidigare varit 
deras trygghet, men nu var det inget som fungerar. De fick inte en enda fisk. 
I krisen hjälper det inte att vända tillbaka till det som var tryggt, för det var då 
och nu är nu! 
 
På stranden stod någon som såg hur det gick för dem och frågade om de fick upp 
något till frukost. När de svarade nekande så bad han dem försöka igen.  
Egentligen kunde man tycka att det inte var någon hjälp, för det var ju mat och 
förståelse de behövde efter en lång natts misslyckanden. För till saken hör att på 
stranden hos mannen fanns både eld, fiskar och bröd.  
 
I detta handlingssätt ligger en djup visdom. I en krissituation blir vi sällan 
varken hjälpta eller kan vara till hjälp om vi tar över. 
 



Så bad mannen på stranden dem att prova igen. Men man fiskar faktiskt inte när 
det ljusnat, det gjorde man på natten. Vad var det för hjälp som de fick? 
Men det visade sig att det som nästan såg ut som ett hån i deras bedrövliga 
situation faktiskt var dem till hjälp. 
 
De fiskade och näten blev överfulla. Så kunde lärjungarna få uppleva att de inte 
var fullständigt misslyckade, de hade kapacitet att klara det som det klarat förr. 
 
Det fanns någon som hade funnits vid deras sida och sett deras misslyckanden 
men inte tagit över utan visat dem att kraften att klara av sin situation hade de i 
sig själva, men de behövde någon som såg dem, någon som var med dem. 
Så är det också när vi möter krisen, vi behöver någon som ser och är med. 
 
Denne någon kände de igen när han talade med dem och de såg att det var Jesus. 
 
Egentligen är det detta som den gammaltestamentliga texten också berättar om, 
när vi får följa med till en krukmakarverkstad. 
En berättelse som vi kan se ur två perspektiv.  
Vi kan se krukmakaren som misslyckas, börjar om igen och får till leran så som 
han vill ha den.  
Men det finns en skillnad mot lärjungarna. Det står att krukmakaren 
misslyckades med det han gjorde och började om igen. Det står inte att det var 
krukmakaren som var misslyckad. 
Lärjungarna kände sig misslyckade. Kände skuld för att de inte kunde eller ville 
fullgöra det Jesus en gång kallat dem till. 
I mötet med Jesus så kunde de se att de inte var misslyckade, möjligen hade de 
misslyckats! 
 
Att ha misslyckats betyder inte detsamma som att vara misslyckad. 
 
Det andra perspektivet vi kan se på i krukmakarverkstan är leran, som ibland 
inte lät sig formas på det sätt krukmakaren ville. Då började krukmakaren om 
och så kunde det bli som han tänkt. 
Vi kan också se lärjungarna som leran som ibland var krångliga och 
svårarbetade, men när de överlät sig åt Jesus så kunde det så småningom bli som 
det var tänkt. 
 
Det är där vår berättelse egentligen börjar idag, efter frukosten frågade Jesus 
Petrus om han älskar honom. 
 
Det måste ha varit en överrumplande fråga och kanske också väldigt svår för 
Petrus att få höra, han som tre gånger hade förnekat Jesus den natten då Jesus 
arresterades. 



Det är ju fullständigt förståeligt om Jesus frågar ”Men Petrus hur är det nu 
egentligen älskar du mig verkligen med tanke på vad du gjort?” 
 
Det var min formulering – så sa inte Jesus!  
Han ställde bara frågan rakt ut tre gånger ”Älskar du mig”. 
 
Hela denna berättelse om vad som händer den där morgonen vid Genesarets sjö 
är en enda stor själavårdande berättelse. 
Genom frågan som Petrus fick så får han fundera över hur han egentligen har 
det, hur han innerst inne känner i relation till Jesus. 
 
Jesus hade förtroende för honom och när Petrus landat i sig själv och helhjärtat 
svarar ”du vet att jag har dig kär” så är det som om han förstått att han har 
misslyckats, på översteprästernas gård när han förnekade Jesus och när han inte 
fick upp någon fisk, men det betyder inte att han är misslyckad.  
 
Efter varje gång Petrus svarade fick han ett uppdrag. Ett uppdrag som handlade 
om att han skulle vara med och ta hand om dem som ville följa Jesus, vårda dem 
och ge dem föda. Bilden som Jesus använder är att Petrus ska vara som en herde 
är för fåren, det var en bild och en verklighet som man kände igen, även om man 
var fiskare. 
 
Enligt evangelisten Matteus har Jesus redan långt tidigare kallat Petrus för den 
klippa som han ska bygga sin församling på. 
Det hade Petrus naturligtvis hört, men glömt och nu blir han genom Jesu 
uppmaningar påmind om sitt uppdrag. 
 
Efter detta stora uppdrag som är ett väldigt personligt tilltal till Petrus och som 
handlar om omsorgen om hela Guds församling och efter det som vår berättelse 
idag handlar om så blir Jesus lite irriterad när Petrus börjar fråga om detaljer. 
Hur ska det gå för Johannes, frågar han. 
Jesus svarar ganska skarpt att Petrus uppgift är att se till hur han har det i 
relationen till Jesus och följa honom. 
Johannes och hans relation till Jesus är en sak dem emellan. 
- Hur ska det gå för honom, sa Petrus 
- Vad rör det dig, följ du mig, svarade Jesus. 
 
Petrus ska fullgöra uppdraget att ”vara en herde för fåren”. Men vars och ens 
relation till Jesus är en sak mellan honom och den enskilde. 
 
I Episteltexten kan vi se hur Johannes liksom ger en förklaring eller utveckling 
av Petrus uppgift, men också till den uppgift, som i en mening är vår. 



”Alla som tror att Jesus faktiskt är Messias har blivit födda av Gud. Om vi älskar 
den som fött barnet kommer vi säkert också att älska barnet som föds. Älskar vi 
Guds barn? Ja, om vi älskar Gud. Ja, om vi håller hans bud. Beviset på att vi 
älskar Gud är att vi håller hans bud, och de är inte tunga.” 
 
Så fortsätter Johannes med att visa på vilken kraft det ligger i att tro och följa 
Jesus: 
”Alla som är födda av Gud besegrar världen. Kraften som får ner världen på knä 
är vår tro. Den som vinner över världen är helt enkelt den som tror att Jesus är 
Guds son.” 
 
Den här söndagens rubrik är ”Påskens vittnen”. 
Av de bibelberättelser vi hört kan vi förstå att de var inga hjältar eller 
övermänniskor. Det var inte den sortens människor utan sprickor som Jesus 
längtade efter. 
Påskens vittnen då och idag är den som mitt i en krånglig och utmanande 
livssituation vill säga: ”Jag älskar dig Jesus och jag vill följa dig”. 
 
Leonard Cohen har skrivit sången ”A broken Hallelujah”, till den finns flera 
översättningar, Tomas Boström sjunger: 
”Min kropp var villig, anden svag. När allting brast försökte jag att åtminstone 
inte stå och ljuga. Men även då allt gick fel jag stod där med mitt strängaspel 
med inget annat ord än ett brustet halleluja.” 
Och i en annan vers så talar han om ”ett heligt eller trasigt Halleluja”. 
 
Det är till denne Jesus du är välkommen! Till Jesus som lyssnar till det brustna 
Halleluja, när det inte blev riktigt som vi ville. Till denne Jesus som tål att både 
det heliga och trasiga hallelujat blandas i våra liv. 
 
Det är till denne Jesus som vi får inbjuda andra. 
 


