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ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN Påskens vittnen 

Har du någon gång sagt, eller mötts av orden:  

”… inte för att jag är en kristen, … ” 

Vår västgötska tillbakadragenhet, har förmodligen sitt ursprung i jan-

telagens: ”Du skall inte tro att du är något.”  

Reflektionen får bli: Är det så illa att denna jantelag får oss att förneka 

vår tro på Jesus och hans försoning? 

Dagens evangelietext handlar om Petrus tre förnekelser på skärtors-

dagskvällen. Tillfället när tuppen gol, när Petrus mötte Jesu blick och 

gick gråtande ut från templet. Petrus som tidigare på kvällen bedyrat 

att han aldrig skulle överge Jesus. Vi tar en del av bakgrunden till da-

gens evangelietext: 

Luk 22:58-62 Strax efteråt fick en annan syn på honom och sade: »Du 

hör också till dem.« Petrus sade: »Nej, det gör jag inte.« En timme se-

nare var det någon som försäkrade: »Visst var den där också med ho-

nom, och han är ju från Galileen.« Men Petrus sade: »Jag förstår inte 

vad du menar.« Och just som han sade det gol en tupp. Då vände sig 

Herren om och såg på Petrus, och Petrus kom ihåg detta som Herren 

hade sagt till honom: »Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig tre 

gånger«, och han gick ut och grät bittert. 

Vår tidsanda kännetecknas av att jag lyckats. Gjort karriären med den 

höga lönen. Ett ytligt liv, enklast beskrivet genom antalet kontakter 

och ”likes” på internets sociala plattformar. Andra ser ingen framtid. 

Många dras till gäng som ägnar sig åt brott och meningslöst våld.  

Dagens tidsanda går ut på att skapa omgivningens avund. Vi saknar 

det som varje människa djupast söker: Frid med Gud och livsharmoni.  

Petrus förlorade sin frid när han tre gånger förnekade Jesus. Det var 

ingen ytlig förnekelse. Petrus hade insett att Jesus är Guds son: 

Matt 16:13-17 När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frå-

gade han sina lärjungar: »Vem säger människorna att Människosonen 

är?« De svarade: »Somliga säger Johannes döparen, men andra sä-

ger Elia och andra Jeremia eller någon profet.« – »Och ni«, frågade 

han, »vem säger ni att jag är?« Simon Petrus svarade: »Du är 



Messias, den levande Gudens son.« Då sade Jesus till honom: »Salig 

är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta 

för dig, utan min fader i himlen. 

Oavsett vad jag eller du ställt till med, så tog Jesus på sig konsekven-

sen genom att inför evigheten dö i vårt ställe. Denna försoning var 

hans huvuduppdrag. Undren som skedde under de tre årens vandring 

med lärjungarna, visade att Jesus är Guds son. 

Att möjliggöra frid med Gud – här i tiden och inför evigheten - var 

Jesu huvuduppdrag! Inför varje ny dag, har vi möjligheten att säga: 

Jesus jag vill vara din lärjunge, tack för din försoning. Du och jag – 

även Petrus! – har följande löfte från Guds egen son. Ett löfte att lita 

på och ta till oss: 

Joh 5:22-24 Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt 

Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som 

inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. Sanner-

ligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har 

sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har 

övergått från döden till livet. 

Med det löftet, är det dags för söndagens goda budskap, evangeliet: 

Joh 21:1519 När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: »Simon, 

Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?« Simon svarade: 

»Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina lamm 

på bete.« Och han frågade honom för andra gången: »Simon, Johan-

nes son, älskar du mig?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har 

dig kär.« Jesus sade: »Var en herde för mina får.« Och han frågade 

honom för tredje gången: »Simon, Johannes son, har du mig kär?« 

Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: »Har du 

mig kär?« och han svarade: »Herre, du vet allt; du vet att jag har dig 

kär.« Jesus sade: »För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig: 

när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. 

Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon an-

nan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.« (Så angav 

han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade 

han till honom: »Följ mig!« 


