
Ä kthet – å terupprå ttelse – 
Joh 21 

Förra söndagen predikade jag om äkthet, fasader låtsaslekar 

och sårbarhet och hur våra sår kan bli helade genom Jesus sår. 

Idag predikar jag om äkthet, relation, återupprättelse och att 

Jesus alltid ger oss en ny möjlighet. 

I fredags kväll och under dagen igår så var vi iväg med 

föreståndarrådet och några till från styrelse och musikråd på 

Växande församlingar, Evangeliska Frikyrkans hjälp till 

församlingar att komma vidare i förändringsprocesser. Vi var 8 

församlingsledningar samlade till den första nätverksträffen i 

Skövde, vi satte upp mål och planering, hade goda samtal 

också lyssna vi till Hans Jansson, pastor i Huskvarna, som 

talade så vi fick nytt hopp för, ny kärlek till och tro på 

församlingen. Också utmanade han oss att fascineras av Jesus 

och älska honom. Bland annat utifrån hur Petrus möter Jesus i 

Johannes 21.  

Simon Petrus är ju en av Jesus lärjungar, en av de 12 killarna 

som fick hänga med Jesus under 3 år och som sen blev 

grundarteamet i den första församlingen. När Jesus kallar 

Simon Petrus så var han på jobbet, i hans fall fiskare på 

Genesarets sjön. Så tänker du att Jesus är i kyrkan bara så 

tänker du fel, han är i högsta grad med dig vardagen och på 

jobbet. Lukas berättar i kapitel 5 hur Jesus ber att få låna 

Simon Petrus båt, sitter i den och talar en bit ut i vattnet för 

det är så mycket människor som tryckte på och ville lyssna. 

Efter ett tag så ber han Simon att ro ut och lägga ut näten. 

Simon tycker det verkar som en idiotisk ide eftersom de testat 

hela natten utan att få fisk och snubben i båten är ju enligt 

ryktet snickare från Nasaret och ingen fiskare. Men gör det tills 

slut också får de som mycket fiska att de får kalla på fler båtar 

för att få med allt. 

Luk 5:8 

Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: 

”Lämna mig, herre, jag är en syndare.” 9Ty han och de som var 

med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade 

fångat – 10likaså Jakob och Johannes, Sebedaios söner, som 

hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till 

Simon: ”Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga 

människor.” 11Då rodde de i land, lämnade allt och följde 

honom. 

Jesus kan göra det oväntade miraklet på din arbetsplats också 

och möta dina jobbarkompisar med. Sen vet en del av er 

berättelsen om när Simon Petrus går med Jesus under tre år 



och lovar att aldrig svika eller förneka honom, aldrig. Han lovar 

tom att ge sitt liv för Jesus kvällen innan han dör(Joh 13:37). 

Sure säger Jesus, när tuppen galer kommer du ha förnekat mig 

tre gånger. Också kommer natten efter att Jesus fängslats i 

Getsemaneparken. När Petrus rädd för sitt liv smyger omkring 

utanför översteprästens residens för att få veta hur det går 

med Jesus. Och tre gånger får frågan om han inte är en av 

killarna som hängt med den där Jesus och varje gång totalt 

förnekar det – ”Jag känner inte den mannen”. Också gal 

tuppen! 

Luk 22:62 och han gick ut och grät bittert. 

Hur gråter du bittert? Det är inte tårar av ånger utan av 

självömkan och besvikelse över sig själv och sitt misslyckande 

och svek. Känner du igen dig? 

Du kanske aldrig har varit där i din tro och efterföljelse av 

Jesus, men det har jag. Istället för att gråta över min synd och 

omvända mig så gråter jag över hur misslyckad och låg jag 

känner mig. Istället för att känna skuld känner jag skam. 

Många gånger har jag tänkt att hur ska jag kunna vara pastor, 

församlingsledare, hur ska Gud kunna använda mig….  

Många gånger har jag träffat människor på häktet som fastnar 

där, som gråter bittert, som känner skuld men istället för att ta 

i tu med skulden låter den gå över i skam och fastnar i 

självömkan, ibland så stark att man inte vill leva längre. Men 

vet du jag tror att den finns här mitt ibland oss idag också, de 

bittra tårarna som blir skamens tårar som hindrar oss i vår tro, 

i vår efterföljelse, i vår frimodighet, i våra relationer och i 

relationen till Jesus.  

Men vi behöver inte fastna där, det finns återupprättelse 

också för dig och mig. 

Efter att Jesus uppstått visar han sig för lärjungarna flera 

gånger, inte bara som en vålnad eller spöke utan som vanligt 

fast med sår efter spikarna och spjutet i sidan. Han snackar 

och käkar mat med dem. Men samtidigt är han den 

uppståndne och triumferande mästaren som besegrat döden 

och ondskan. Också är Simon Petrus ute och fiskar igen på 

samma sjö som tre år tidigare ihop med några av de andra 

lärjungarna som också var fiskare i grunden, men inte fick de 

någon fisk. Så står det en snubbe på stranden och skriker 

”Kasta ut näten på högra sidan om båten så får ni”. (Joh. 21:6) 

Då fattar de, det är Jesus skriker Johannes, och Petrus blir så 

exalterad att han kastar sig i sjön och simmar de flera hundra 

meter in till stranden. Också börjar det som amerikanske 

pastorn John Wimber kallar ”Omvändelseterapi”, att få se våra 



tidigare upplevelser och sårade känslor genom Guds 

perspektiv och hans barmhärtighets glaslins.  

Jesus återupprepar kallelsen till Petrus genom att utmana 

honom att kasta ut näten igen på samma sjö på samma sätt, 

och vad gör han sen? Inte som vi så ofta gör, säger: Ha, vad var 

det jag sa! Nä, han säger inget för att trycka ner eller sätta dit, 

han böjer sig ner och fixar frukost.  ”Kom och ät” ropar han till 

dem. Kan man annat än att älska den mannen” som Hans 

Jansson sa igår.  

Också kommer frågorna, många av er har hört många 

predikningar om de frågorna, men det är här helandet och 

återupprättandet fortsätter och det är en grymt viktig fråga för 

oss idag. Tre gånger hade Simon Petrus förnekat Jesus, tre 

gånger får han nu frågan: älskar du mig och tre gånger får 

Simon Petrus möjligheten att svara att han älskar Jesus och tre 

gånger förnyar Jesus kallelsen och uppdraget till Petrus. En 

förnyelse andligt, känslomässigt och till andra.  

Tredje gången säger Simon ”Herre, du vet allt; du vet att jag 

har dig kär.” (Joh 21:17) Du vet allt, du känner till allt om mig, 

jag har gjort bort mig helt, du känner mitt hjärta. Och det är 

där, när Petrus medger att Jesus känner ju alla hans 

begränsningar och svagheter, när Simon Petrus är helt äkta 

inför Jesus. När de bittra tårarna, självömkan och skammen 

har slutat rinna och istället bytts i längtan efter att få komma 

nära Jesus och falla ner inför honom. Det är där helandet och 

återupprättelsen blir helt och hållet. Jesus älskar och förlåter 

Petrus, han älskar och förlåter mig, han älskar och förlåter dig!  

Älskar du mig Waldemar? Älskar du mig – ditt namn?  

Och precis som Jesus hela tiden vill återupprätta relationen 

med sig själv och längtar efter att vi kommer i äkthet till 

honom och viskar orden ”Jag älskar dig Jesus” så kan han 

återupprätta relationer mellan oss människor. Det kan finnas 

bittra tårar i relationer till din partner, dina barn, dina 

föräldrar, dina syskon, din gamla vän. Svek, sår, självömkan, 

skam som hindrar dig att leva som du längtar efter och som 

Gud har tänkt. Jesus vill sätta dig fri igen! Du kan få komma i 

äkthet till både Jesus och till den eller de människor som sårat 

och svikit dig eller som du kanske har sårat och svikit. Vi får 

komma och se våra tidigare upplevelser och sårade känslor 

genom Guds perspektiv och hans barmhärtighets glaslins.  

Gud älskar dig, vill använda dig, låt inte de bittra tårarna 

fortsätta rinna i ditt liv, självömkan slå rot i dig, misslyckandet 

få bestämma vem du är.  

Petrus räknade sig aldrig mer som en förrädare. Från den 

stunden trodde han att han var en hy skapelse i Kristus och 



levde utifrån den utgångspunkten. Apostlagärningarna 

nämner aldrig Petrus tidigare misslyckande. Hans brev är fulla 

av tro på Gud och tillit till hans nåd och förlåtelse. Han blev en 

helt och hållet helad och känslomässigt frisk människa där på 

stranden. Kan Jesus göra det i Petrus liv så kan han göra det i 

ditt! När du öppnar ditt hjärta för den Helige Ande och vågar 

lita och tro att det som berättas i Guds ord är sant.  

Älskar du mig? 

Du vet allt om mig Jesus, jag älskar dig! 

För mina får på bete! 

 


