
Andra söndagen i Påsktiden  

Tema: Påskens vittnen 

Text: Johannes 21:1-14 

1 Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberiassjön, och det gick till så 

här: 2 Simon Petrus och Tomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedeus 

söner[a] och två andra av hans lärjungar var tillsammans. 3 Simon Petrus sade till dem: "Jag går ut och 

fiskar." De andra sade: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de 

ingenting.4  Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var 

han. 5 Jesus sade till dem: "Mina barn, har ni inget att äta?" De svarade: "Nej." 6  Han sade: "Kasta ut 

nätet på höger sida om båten, så ska ni få." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra upp det för 

all fisken.7  Lärjungen som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde 

att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. 8 De 

andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt från land, omkring 

hundra meter[b]. 9 När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. 10 Jesus 

sade till dem: "Bär hit av fisken som ni fick nyss." 11 Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på 

land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken, och fast de var så många gick nätet inte sönder. 12 Jesus 

sade till dem: "Kom och ät." Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det 

var Herren. 13 Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. 14  Detta var den tredje 

gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. 

... 

Många gånger kan vi som människor tänka att vi har försökt och försökt med något. Men det ger 

aldrig någon framgång. Vi tänker att "det är ingen ide". På samma sätt tänkte de lärjungar som 

befann sig i båten denna dag. Läget såg dystert ut för dem. Dock när de lyssnade till Jesu 

befallning blev det till stor välsignelse för dem. Vi befinner oss i samma situation idag. Då vi 

lyssnar till vad Jesus har att säga, då kan stora händelser äga rum.  

Om vi fokuserar på Petrus. Vi kan se att är ledaren av själva lärjungaskaran. Han är den som 

förnekar Jesus tre gånger, han är den som får upprättelse tre gånger. Han är den som får 

himmelrikets nycklar. Petrus är även den som predikar på pingstdagen.  

 

Vad kan vi lära oss av honom?  

Jag ser utifrån NT att Petrus är en energisk ung man som alltid vill göra som Jesus säger. Han är 

verkligen ledare av gruppen. Han kan vara först på plats eller säga första ordet i diskussioner. 

Ibland blir han uppmuntrad av Jesu men ibland även tillrättavisad. Ibland kan Petrus tala innan 

han tänker. Det vi kan lära oss av honom är att han alltid VILL någonting. Han vill lyssna, han vill 

följa Jesus, han vill vara ett exempel. Det tror jag är viktigt att komma ihåg.  

Hur var han ett påskens vittne? 

Han var ett påskens vittne på så sätt att han förkunnade evangeliet efter det att han hade blivit 

rustad med Helige Ande. Petrus var den som ville fortsätta framåt, oavsett hur tufft eller svårt 

det såg ut att vara fortsatte han. Vi kan se honom som en förebild eftersom han alltid 

representerade en stark vilja. Det är något som kyrkan kan sakna, viljan att göra något stort. Lätt 

hänt är att hamna i samma gamla rutiner och schema, men varför kan vi inte vara som Petrus 

och våga vara annorlunda? Jag tror på att vara på det sättet som Petrus var, jag vill leva mitt liv 

på det sättet. Stå upp för tron, att vara ett påskens vittne.  
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