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 Påskens vittnen 
 
Inledning 
Förra söndagen var det påskdagen. Då hörde vi berättelsen om de kvinnor som sökte Jesus i 
graven, för att smörja honom. Vi hörde om att de blev helt förtvivlade när han inte fanns där. 
De fick höra, av en man som satt utanför graven, att de inte skulle vara förskräckta, för Jesus 
hade uppstått och det var därför som han inte längre fanns där de sökte honom.  
De fick också i uppdrag att, som de allra första, berätta om detta för Petrus och de andra 
lärjungarna och meddela dem att Jesus skulle möta dem i Galileen. 
 
Nu har lärjungarna kommit tillbaka till sin hembygd vid Tiberias sjö, i landskapet Galileen. 
Om det var för att de fått ett löfte om att Jesus skulle möta dem där, eller om det helt enkelt 
var för att de gett upp och vänt tillbaka till det stället där de hade sina familjer, sitt arbete, ja, 
helt enkelt sin trygghet, det vet vi inte. 
 
Löftet som mannen utanför graven gett dem och som kvinnorna vidarebefordrat är ju inte 
heller särskilt precist. Även om Galileen inte är speciellt stort så är det ju inte lätt för 
lärjungarna att veta var i området Jesus hade planerat att deras mötesplats skulle vara. 
 
Jag kan misstänka att lärjungarna känner sig besvikna, förtvivlade och kanske tänker: varför, 
varför, varför? Nej, nu lägger jag av! 
 
Jag antar att du och jag inte är helt obekant med det utropet av förtvivlan och den känslan som 
missräkningen innebär. 
Visst har det funnits stunder i våra liv då ingenting blivit som vi tänkt oss, det är som om allt 
har misslyckats, allt hopp har försvunnit. 
Vilka andra möjligheter finns för oss än att bara strunta i allt och lägga av? 
 
Jag tänker mig att det var ungefär så som lärjungarna kände det. 
 
Den första bilden; Lärjungarnas situation 
Vi har hört berättelsen om vad som händer där vid sjön.  
 
Jag tänker att vi ska försöka måla upp några bilder för vår inre syn, försöka se vad det är som 
sker. 
  
Den första bilden visar lärjungarnas situation när de befinner sig i tomma båtar på Tiberias 
sjö. 
Allt det som de trott på, allt som de under de senaste tre åren byggt upp sitt liv kring var nu 
borta. Jesus, deras mentor och ledare, som fått dem att lämna allt, hade genom sin död 
övergett dem.  
Han som en gång, för tre år sedan, mött dem vid sjön och fått dem att lämna allt för att följa 
honom. 



Visserligen var det några som hade sagt att de sett honom, men det räckte inte, deras ledare 
skulle vara hos dem och ta hand om dem, allt skulle vara som det brukade vara, så som man 
blivit van vid. 
 
Det var ju faktiskt så att Jesus försökt beskriva det som skulle komma att ske för dem, men 
det var som bortglömt.  
Och nu: det där som kvinnorna sagt att han skulle möta dem igen, kunde man verkligen tro på 
några kvinnors berättelse? 
 
Nej, de är besvikna, ledsna och känner sig övergivna.  
Det är som om de tänker att det är lika bra att lägga av och gå tillbaka till det gamla livet, där 
de visste de i alla fall hur saker och ting fungerade. Där var de inte beroende av någon ledare, 
där kunde de själva hantera situationen.  
Där vid Tiberias sjö var det ställe där de senast hade haft sin trygghet förankrad. 
 
Så nu har de gett sig tillbaka till fisket! 
Men inte heller det fungerar. Det är som om de får möta alla motgångar man bara kan tänka 
sig. 
Inte konstigt att förtvivlan ligger på lut! 
Under några år hade de överlåtit sina liv i en annans händer. 
Nu känner de sig tvungna att själva ta tillbaka initiativet, men inget av det som brukar fungera 
gör det. Inte ens fiskarna fyller deras nät, som de vanligen kan förvänta sig. 
 
Det är den första bilden; trötta, förtvivlade, ledsna lärjungar, som är på väg att ge upp. 
Kan du se dem framför dig? 
 
Andra bilden; Jesu situation 
Den andra bilden kan vi se om vi ändrar perspektiv lite grand och ser in mot stranden istället. 
Vi som har hört hela berättelsen, vi vet att det är Jesus som sitter där vid elden. 
Men vad gör han i den situationen när lärjungarna förtvivlar och känner sig fullständigt 
övergivna? 
Ja, inte verkar han bry sig om dem i alla fall. 
 
Han har gjort en eld och sitter på stranden och grillar fisk! 
 
Lärjungarna har en gång tidigare varit med om en liknande situation, som den de nu befinner 
sig i. 
Då var de också ute i en båt. Den gången blåste det upp till storm. De blev också den gången 
ganska förtvivlade; hur ska det gå, kommer båten att gå under, kommer de att drunkna? 
I den utsatta situationen var Jesus med dem, men han sov i båten och när de väckte honom sa 
han helt enkelt åt vågorna att de skulle lugna ner sig, stormen mojnade och allt blev bra. 
Det som då hände blev en bekräftelse på att Jesus var den man kunde förvänta sig att han 
skulle vara, man kunde räkna med honom. 
När det stormade så kom han och lugnade ner det hela och man kunde tryggt leva vidare. 
 
Den här gången gör han inte det. Nu sitter han och har det varmt och skönt vid elden medan 
lärjungarna, i alla fall i psykisk mening, är på väg att gå under. 
 
Tredje bilden 
Nu får vi lägga de här båda bilder på varandra och försöka se dem samtidigt. 



Vad är det som sker, innanför eller bakom det yttre, bortom det manifesta? 
Vi har så lätt att dra slutsatser av vad vi ser vid första anblicken, eller genom att vi bara ser på 
ytan. 
 
Är lärjungarna verkligen så övergivna som de känner sig? 
Är situationen så hopplös som de upplever den? 
Vad är det som egentligen händer? 
 
Jag tror att Jesus ser dem och deras övergivenhet och hopplöshet och han förstår dem. 
Han, om någon, kan förstå, han som några dagar tidigare har känt sig som den mest övergivna 
av alla, han som på korset i en känsla av total ensamhet utbrast ”Min Gud, min Gud, varför 
har du övergivit mig”. 
 
Men samtidigt som Jesus ser det som händer så har han en möjlighet att se under ytan, att se 
allt i ett större perspektiv. 
 
Det skulle ha kunnat vara en hjälp för stunden om han gått lärjungarna till mötes, kanske gått 
på vattnet och mött dem som han gjorde en annan gång, och tagit hand om dem och på så sätt 
övertygat dem om att han inte övergett dem utan kunde komma till dem när de behövde det. 
Men det gör han inte! 
 
Istället så kan det nästan låta lite hånfullt när han säger ”har ni inte fått upp någon fisk, ge er 
tillbaka ut och försök igen”. 
Vem skulle inte ha blivit upprörd över ett sådant handlande när man sett att hjälpen fanns 
nära, i form av en varm eld och något att äta. 
 
Men bakom de ord som kunde upplevas hårda fanns en stor omtanke. 
Jesus har förstått att lärjungarnas djupaste behov inte är värme och mat, det är inte heller att 
någon annat tar över och löser deras problem. 
I den här situationen är deras djupaste behov att få uppleva att de inte är totalt misslyckade, att 
livet inte är meningslöst, att allt inte är hopplöshet. 
 
Så kan han sitta där på stranden, grilla fisk och värma sig vid elden. 
Så kan lärjungarna genom detta märkliga handlande få det som de djupast sett är i behov av 
och så kan de känna igen Jesus. Han hade inte övergett dem. Livet var inte hopplöst. Även om 
han inte agerade så som de i sin utsatthet förväntade. 
 
Vi 
Nu tillbaka till våra ”varför” och vår önskan att ibland bara vilja ge upp, den hopplöshet och 
förtvivlan som ibland kan drabba oss. 
Sådant är livet. Det blir inte så som vi, i de bästa av världar, skulle önska oss.  
Vi drabbas av både det ena och det andra, det kan ibland storma ganska rejält i våra liv. Vi kan 
ibland vara både trötta, hungriga och frusna, i många meningar. 
 
Var finns Jesus då? 
Vi har ju överlämnat oss till honom, vi förväntar ju att han ska finnas där vid vår sida och 
hjälpa oss när livet stökar till sig, då när vi bär mer på en känsla av övergivenhet än närvaro. 
 
Men tänk om det är så att han finns där, även när vi inte ser det eller när det inte känns så. 
Tänk om han finns där på ett annat sätt än vad vi räknar med. 



 
Tänk om han idag frågar dig, i en stor och närvarande omsorg, så som han frågade 
lärjungarna: Har du det du behöver? 
 
Tänk om han i sin omsorg har ett annat svar på ditt behov än vad du hade räknat med. 
 
Du är inte övergiven, även om det skulle kännas så. Det är inte hopplöst, även om det skulle 
verka så. Du är inte misslyckad även om det mitt i förtvivlan kan upplevas så. 
Jesus följer dina nattliga äventyr och ger dig vad du behöver på det sätt som är bäst för dig. 
 
Avslutning 
Det finns en annan möjlighet än att bara strunta i allt, lägga av eller att fastna i våra ”varför”. 
 
I den gammaltestamentliga läsningen hörde vi Jesaja förmedla Guds hälsning: 
”Jag är Gud, också i framtiden är jag densamme. Ingen kan rycka något ur min hand, det jag 
gör kan ingen göra om intet.” 
 
Det är vår trygghet i varje situation vi möter, inte minst då livet inte blev som vi önskade, då 
när vi känner oss svikna eller övergivna. Håll bara hjärta, ögon, ja alla dina sinnen öppna. 
Platsen och sättet som Jesus stämt möte med dig på kan vara väldigt överraskande. Men han 
är där före dig och väntar på dig. 
 


