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Predikan av Jenny Arnerlöf – Påskens vittnen - 2022 

När det finns mycket att säga kan det ibland vara väldigt svårt att veta 

var eller hur man ska börja. Verserna strax före dagens evangelietext ger 

intrycket att det var en ganska tyst frukost på stranden som delades av 

Jesus och sju av lärjungarna. Inte den fridfulla tystnaden av en skön 

naturupplevelse utan den spända tystnaden som uppstår där aktuella 

frågor och funderingar finns men inte vågas ställas. I texten strax före 

dagens läsning står det att ”Ingen av dem vågade fråga honom vem han 

var; de förstod att det var Herren.”  

Så väldigt intressant! Jesus utseende hade förändrats på något sätt så att 

lärjungarna som kände hans utseende likaväl som deras egna händer 

kände inte igen honom på grund av hans utseende. De kände igen Jesus 

tack vare liknande förutsättningar som vi har att känna igen honom på - 

en förståelse som vilar på vårt inre ögas syn. Påskens vittnen är inte bara 

människor som har sett den fysiskt uppstånden Jesus. De är människor 

som har förstått att Jesus och hans orubbliga rike av kärlek är verkligt 

och de vill hjälpa andra människor att hitta dit. 

Enligt Johannesevangeliet var frukosten på stranden lärjungarnas tredje 

möte med den uppståndne Jesus.  Om Petrus var med på Jesu tidigare 

besök framgår inte. Men vid hans första besök hade Jesus talat sin frid 

över lärjungarna. Frid för att lugna deras rädsla för hur han själv skulle 

reagera på deras svek och frid för att stilla deras oro över politiska 

återverkningar för deras association med Jesus.  

 

Vid Jesu andra påhälsning efter uppståndelsen gav han lärjungarna sin 

Ande, kärlekens ande, och han gav dem auktoritet att ge eller undanhålla 

människor förlåtelse för deras synder. Det är den första gången som 

förlåtelse nämns i Johannesevangeliet.  
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Johannesevangeliet vill visa att Jesus är kärlekens Gud förkroppsligad 

och källan till liv i överflöd.  

Med tanke på dess tydliga fokus på temat kärlek kan det verka lite udda 

att det är dessa ord från den uppståndne Jesus som bevarats åt oss.  Man 

förväntar sig mer en sista uppmaning att älska och tjäna. Men i en värld 

drabbad av synd kan kärlek och tjänande inte finnas utan förlåtelse och 

förlåtelse kan inte finnas utan viljan att älska och tjäna. Synd beror alltid 

i princip på en brist på kärlek antingen till Gud, sig själv eller andra och 

Guds främsta sätt att ta itu med synd är att förlåta den. Om du tror att 

det är för lätt rekommenderar jag dig att fråga Jesus hur lätt det var. 

Det Jesus gav lärjungarna, påskens första vittnen, och oss, påskens 

nuvarande vittnen, var möjligheten att gå en ny framtid till mötes – en 

framtid som inte är förutbestämd av vår förflutna.   

Det är svårt att leda andra till en framtid man inte själv har smakat eller 

nått fram till. Petrus, som i egenskap av ledare representerar hela skaran 

av lärjungar, behövde uppleva förlåtelsens återupprättande och 

framtidsskapande kraft. I misslyckandets mörker och skam behövde han 

själv uppleva att Gud inte stöter ut den som inte har klarat provet. En av 

meditationerna i vår korsvägs utställning handlade om skillnaden mellan 

lärjungen Judas och Petrus. Kanske var den största skillnaden mellan 

dem att Petrus vågade tro att han kunde förlåtas.  

Att Jesus först bjöd på frukost sände en signal om vänskap och 

gästvänlighet. Det var inte ett förhör som Jesus bjöd in till – det var en 

återupprättelse.  

 

Jesus talade väldigt mycket om kärlek (särskilt i Johannesevangeliet) och 

Jesus ställde många frågor (307 finns i Nya Testamentet för att vara 

exakt). Men samtalet med Petrus i dagens läsning är den enda gången i 
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Bibeln där Jesus ställde den raka frågan om någon älskar honom. Man 

kan fascineras, imponeras och ha många goda reaktioner till Jesus, men 

om vi vill vara delaktiga i Jesu mission är det imperativt att vi lär oss att 

älska honom.   

Att Jesus ställde den raka frågan till just Petrus har sin förklaring i vad 

som sades av Petrus under middagen deras sista kväll tillsammans och 

hur han sedan förnekade Jesus tre gånger under natten efter middagen. 

Under middagen påstod Petrus ivrigt att han skulle ge sitt liv för Jesus. I 

det långa loppet hade han rätt, men det hände inte på det sättet han i 

första hand menade.   

Initialt hade Petrus överskattat sin kärlek i jämförelsen med de andra 

lärjungarnas och han hade underskattat skillnaden mellan sin kärlek till 

Jesus i teorin och i praktiken. Han fattade inte hur stor skillnaden var 

mellan vem han ville vara och vem han var. Vi är kanske flera som kan 

känna medlidande med Petrus på den punkten. När Petrus under 

middagen hävdade att hans kärlek till Jesus var större än de andra 

lärjungarnas tänkte han utifrån en deformerad uppfattning om kärlek. 

Vad vi vill göra för Jesus bör aldrig användas för att särskilja oss från 

andra. Mer än allt vi vill göra för honom vill Jesus ha vår kärlek för 

därmed får han våra liv.  

Efter Petrus ivrig kärleksförklaring den sista kvällen gav Jesus sitt 

längsta tal om kärlek till lärjungarna. Det är fylld med fraser som ”Om ni 

älskar mig”, ”Om någon älskar mig”, ”Den som inte älskar mig”, ”Om ni 

älskade mig”, ”Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek”.  Alla Jesu 

uttalanden om kärlek nådde sin kulmen den kvällen i det nya budet som 

Jesus gav lärjungarna. ”Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så 

som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för 

sina vänner.”  
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I budet har vi de två huvudorden som figurerar i Jesu frågor till Petrus på 

stranden, kärlek och vän, fast i substantivform. Petrus svarade på Jesus 

fråga med en realistisk självbild – jag vill vara din vän Jesus men jag är 

kanske inte beredd att ge mitt liv. Och Jesus accepterade det Petrus 

kunde ge. Gud möter oss i vår verklighet och arbetar med det vi kan ge. 

Petrus växte i sin kärlek till Jesus till den grad att han till slut gav sitt liv 

för sin vän Jesus men det var tack vare Jesu verk i honom och inte hans 

egen styrka. Jesus sista ord till Petrus om skillnaden mellan hans 

ungdom och ålderdom går stick i stäv med hur vår kultur föreställer sig 

en ökad grad av självständighet och oberoende av ålder.  Vår kännedom 

om Jesus och kärlek till honom leder till en annan utveckling där vi ger 

upp vårt oberoende och vår frihet för något djupare – gemenskap med 

Gud och Guds kärlek till världen. 

 

Vi vet att vår kärlek till honom är äkta när den följer samma 

självutgivande mönster, men ingen av oss börjar där. Som Petrus måste 

vi inse att vår egen kärlek har begränsningar och måste växa i takt med 

vår förståelse för vem Jesus är. Petrus svar på Jesu frågor antyder att 

hans föreställningar om sin överlägsenhet hade dämpats. Han behövde 

inte låtsas vara något som inte han var. Han vilade i Jesus kännedom om 

och kärlek till honom och det kan vi också göra. 

 

Petrus var först och främst själv ett lamm på bete under Jesu omsorg. 

Utifrån det kunde han vara en herde för Jesu övriga lamm. Det enda 

sättet att vara en herde utan att själv bli en varg är att komma ihåg att det 

vi gör, gör vi för Jesus i gensvar till den kärleken vi har fått från honom. 

Att föra lamm på bete innebär både att ta hand om de fysiskt sårbara och 

att hjälpa dem som är nya eller vacklande i sin tro att komma till en 
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djupare förståelse av vem Jesus är och hur man kan älska som han 

älskar. I Johannesevangeliet har allt en dubbel eller innerlig och ytterlig 

betydelse.  

Det är vad vi vittnar om när vi är påskens vittnen – en förkroppsligad 

kärlek som vill vara delaktig i Guds verk att återupprätta hela Guds 

sargade skapelse en person i taget. Som påskens vittnen har vi mycket att 

säga – båda med våra liv och med våra ord.  När du känner att det finns 

så mycket att säga att du vet inte var du ska börja, eller om du har tappat 

kontakten med allt som finns att säga, kom ihåg att Jesus är din vän och 

ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Han gav 

sitt liv för oss och han ger det än idag. Amen. 


