
Andakt i Kusmark, Kvar i sta’n 19 augusti 2009. 
Tema: Fisk/surströmming 
 
Inledning 
Vi har hört det förut: ”Jesus älskar fisk!”. 
 Idag har vi umgåtts på ett ganska konstigt sätt. En ganska lite del 
av världens befolkning skulle nog ha uppskattat att vara här idag, 
inlagd strömming är inte alls någon favorit på världens matbord, 
särskilt inte om den till och med är lite jäst. 
 Men Gud är här, Jesus älskar fisk! 
 
Jesu liv 
Tänk bara på Jesu vandring här på jorden, redan innan den börjar så 
läser vi i början av Lukas evangelium: ”I den sjätte månaden blev 
fisken Gabriel sänd från Gud till en ung flicka  i staden Nasaret i 
Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette 
Josef, och hennes namn var Maria.” (Luk. 1:26) 
 Vi vet hur det gick sedan. Gabriel hälsar Maria och efter en stund 
så samtycker Maria och en tid senare blir Jesus till i Maria genom 
den helige Ande. 
 Sedan berättar evangelierna om Jesu födelse, och det är tyst om 
fisken ett tag. 
 
Johannes Döparen och djur 
Nästa djur som kommer är förknippade med Johannes Döparen: Han 
var klädd i kamelhårsulster, han åt gräshoppor och vildhonung och 
han kallade de som bara låtsades vilja leva efter Guds vilja för 
”huggormsyngel”.  
 Jesus kommer till denna Johannes och döps av honom i 
jordanfloden. 
 
Jesu offentliga verksamhet 
Efter sitt dop i Jordan så började Jesus predika, bota sjuka och göra 
underverk, hans offentliga verksamhet började.  
 Och nu, när Jesus vänder sig till folket, till oss, då blir det 
plötsligt fullt med fisk.  
 

Jesu lärjungar 
Runt sig så samlade Jesus lärjungar - precis som nu, då han samlar 
oss och andra omkring sig – och de första var just fiskare.  
 Vi möter Simon, Jakob och Johannes när de varit ute en hel natt 
utan att få någon fisk, de sitter vid sjön och rensar och sköljer näten. 
Många av oss kan nog tänka oss stämningen där vid näten, lite tryckt 
och irritationen hänger nog i luften, vi vet från senare i deras liv att 
de alla tre kunde tända till ordentligt och snabbt.  
 Och så säger Jesus till denna buttre fiskare, till Simon: ”Ro ut på 
djupt vatten och lägg ut näten där.” Simon är nog lite tveksam, men 
lägger ut näten och när de sedan ska dra in dem så är de så fulla av 
fisk att de är nära att gå sönder och de måste ha hjälp av sina 
kamrater i andra båtar.  
 
Bespisningsundren 
Här är det mycket fisk! Vi kan också dra oss till minnes två 
händelserna som vi ibland kallar bespisningsundret, eller brödundret. 
Jesus har ena gången 5 bröd och 2 fiskar, andra gången 7 bröd och 
några fiskar. Kanske borde det kallas fiskundret eftersom det är färre 
fiskar, och ändå räcker det?  
 Ena gången mättar han 5000 män samt kvinnor och barn, ca 15-
20 000? Andra gången mättar han 4000 män, samt kvinnor och barn, 
ca 10-16 000?  
 I dessa texter talas det om småfisk, på grekiska.  
 
Liknelsen om himmelriket 
Fisk är inte bara gott att äta, utan efter dessa under där många blir 
mättade så är Jesus rätt så kärv mot dem som kommer till honom 
bara för matens skull.  
 Det är Jesus själv och räddningen som finns hos Gud som är det 
viktiga, att vi sedan har ätit surströmming också, det är bara bonus.  
 
För att belysa detta använder sig Jesus av en liknelse med fisk. Han 
säger att vid tidens slut så kommer det att bli som när man drar upp 
ett nät och får alla sorters fisk i det, man sätter sig ned och rensar 
den goda fisken och kastar bort den dåliga. 



Och han säger att vid tidens slut så ska de goda människorna skiljas 
ifrån de onda, de onda ska kastas i den brinnande ugnen, och ”där 
skall man gråta och skära tänder”.  
  
Och även om det är viktigt hur vi lever så kan vi inte riktigt sluta 
denna andakt och detta bibelstudium på ämnet ”fisk” där.  
 Jesus kallar oss förvisso att leva i kärlek, att be om Guds kraft 
för att varje dag leva efter Guds vilja, men nu har vi hört talet om 
den brinnande ugnen och kan ta varning inför evigheten.  
 
Fisken 
Vi går istället över till fisken, för att slutligen avsluta med 
surströmmingsburken.  
 Fisken först. Och nu kan det vara dags att ta på glasögonen eller 
åtminstone putsa dem så att man ser fisken som jag håller i min 
hand.  
 Fisken är en gammal kristen symbol, på grekiska heter fisk 
”ichtys” ΙΧΘΥΣ , fem 
bokstäver. 
  
  
 
 
 
 
De första kristna lät varje bokstav få en uttydning: Iesos Christos 
Theo [H]yios Soter, dvs. Jesus Kristus, Guds Son, Frälsaren. 
 
 
 
 
 
Jesus Kristus Guds Son Frälsaren 

• Jesus – kommer av Jeshua vilket betyder Gud/Herren räddar.  
• Kristus – eller Messias, den som Gud skulle sända (för at 

rädda oss)  

• Guds Son – Betyder att Jesus har all makt i himlen och på 
jorden, samma makt som Fadern, och betyder att Jesus är 
kärleken, precis som Fadern är kärlek, och att han som har all 
makt och är kärleken vill vara din vän, och min vän och vill 
vara med oss alla dagar till tidens slut.  

• Frälsaren – eller Räddaren. Från vad? Jo från att leva ett liv 
skiljt ifrån Gud för att vi istället ska kunna leva tillsammans 
med Gud, och hos Gud, den Gud som är kärleken, 
gemenskap, glädje, värme, ljus etc och som också räddar oss 
till ett fullkomligt liv tillsammans med Gud efter döden.  

 
Dopet 
Hur gör han det då? Hur räddar oss Gud? Jo, genom dopet och tron.  
 Nu kommer vi till surströmmingsburken och avslutningen, ni har 
varit tappra hittills, tappa inte bort det sista om surströmmingsburken 
nu.  
 
Surströmmingsburken och dopet 
Dopet är lite som den här burken med strömming inuti.  
 Om någon bara häller vatten på oss när vi är små, och det sedan 
är allt, då är det som om vi höll i burken, vi kommer inte åt 
strömmingen inuti, vi får inte del av de gåvor som Gud erbjuder oss i 
dopet. Allt det som fisken innehöll, ni minns: Jesus Kristus Guds 
Son Frälsaren.  
 Men om vi istället vill leva med Gud, leva som kristna, följa 
Jesus, tro på Jesus, ja då är det som när vi tar fram konservöppnaren. 
Vi kan då njuta av fisken, av Guds gåvor till oss.  
 Vi lever då i gemenskap med Gud, vi får den helige Ande – 
Hjälparen, vi får syndernas förlåtelse, vi får en vän som är kärlek, 
som har all makt i himlen och på jorden och som säger ”Jag är med 
dig alla dagar till tidens slut” – och när denna tiden tar slut, då får vi 
leva med Gud i himlen för alltid. 
Amen. 


