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ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Påskens vittnen
För den – som första gången tar del av de här veckovisa allmänbildningarna – är det viktigt att veta följande:
Det finns ett antal ”världsreligioner”, som gör anspråk på att vara den
rätta. Vilken är då den rätta? Alla religioner handlar om tro, på något vi
inte kan se. Ateismen är den enda religionen som saknar framtidshopp.
Det centrala i övriga religioner handlar om evigheten. Vad händer där?
Vi förstår att vi har ingen möjlighet att leva om – rätta till – händelser
som inträffat i våra liv. Därför ligger evigheten alltid framför oss
Du och jag lever i ett ständigt nu, där varje ”nu” är en del av evigheten.
Det du nyss läste, nyss hörde, är en del av evigheten. De är tidpunkter
som du kan minnas, men är ögonblick, omöjliga att återvända till.
Utan att kunna buddhism eller hinduism i detalj, så innehåller dessa
världsreligioner krav - som måste vara uppfyllda - för att nå religionens
mål. Frågan blir givetvis: Hur går det för den som inte har fysisk möjlighet att uppfylla kraven?
Judendom och islam bygger på gamla testamentet. Ett testamente som
Gud upprättade med israels folk. Observera: Inga andra! De människor
– boende exempelvis i vårt land - ingick inte i detta avtal, detta förbund!
Kristendomen har gamla testamentet som en referens, bakåt i evigheten.
Hur Gud handlat när israels folk hållit avtalet – förbundet – respektive
konsekvensen när man bröt avtalet. Därutöver! talar gamla testamentet
om någon som skall komma. Någon som skall öppna upp för alla folk,
ställa allt till rätta. Orden: ”Vi, alla, var och en” vittnar om alla folk:
Jes 53:6 Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men
Herren lät vår skuld drabba honom.
Kristendomen avviker från alla övriga religioner på följande sätt:
Kristendomens Gud har låtit sig födas som människa och själv tagit
konsekvensen av mina och dina – människans - misstag. Du och jag
kan inte kvalificera oss själva!

Joh 20:30-31 Också många tecken som inte har tagits med i denna bok
gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att
ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro
skall ha liv i hans namn.
Reflektionen inför dagens evangelietext får bli: Vad är mest gudomligt?
Uppfyllelse av religionernas olika krav på ”det eller det”, jämfört med
kristendomen: I kristendomen har Gud själv uppfyllt alla krav åt dej
och mej. Människans del består i att vi tror – litar på! - att det är sant,
och att du och jag vill vara Jesu lärjungar.
Dags för söndagens evangelium – det goda budskapet:
Joh 21:1-14 Den uppståndne och lärjungarna vid Tiberiassjön
Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det gick
till så: Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från
Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: »Jag ger mig ut och fiskar.« De
sade: »Vi följer med dig.« De gick ut och steg i båten, men den natten
fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: »Mina barn,
har ni ingen fisk?« De svarade nej, och han sade: »Kasta ut nätet på
högra sidan om båten, så får ni.« De kastade ut nätet, och nu orkade de
inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då
till Petrus: »Det är Herren!« När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i
vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp;
de hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land
fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till
dem: »Hämta några av fiskarna som ni just fick.« Simon Petrus gick
upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153
stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sade
till lärjungarna: »Kom och ät.« Ingen av dem vågade fråga honom vem
han var; de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet
och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.

