


Predikan i Lycksele kyrka och Örträsk kyrka söndagen 15 april 2012 

Predikotext: Johannesevangeliet 21:1-14 

Övriga texter: Jesaja 43:10-13; 1 Korinthierbrevet 15:1-11  

Tema: Påskens vittnen 

Firningsdag: Andra söndagen i påsktiden 

Typ av gudstjänst: Högmässa 

 

Inledning Titanic 

Visa upp löpsedlar. Idag är det 100 år sedan som atlantångaren Titanic sjönk, hon gick under natten till den 15 

april 2012 på ett isberg och sjönk under morgonen. Ca 1500 personer omkom (av ca. 2000) och det är 

fortfarande 100 år senare en av de största fartygskatastroferna i fredstid vad gäller antalet döda. 

  

Fiskebåt inte atlantångare 

Som vi kan se i dagens evangelietext så åkte inte lärjungarna någon atlantångare och ingen båt sjönk heller, 

men ändå finns det likheter.  

 Jag utlovade förra söndagen, på påskdagen, i Lycksele kyrka (när jag i predikan mer fokuserade på vad 

Jesu uppståndelse innebar) att denna söndag skulle handla om varför vi kan lita på att uppståndelsen har skett. 

 

Uppståndelsens betydelse 
Så kort ska vi återupprepa det som var fokus på påskdagen, jag utgick då ifrån ett ord av Paulus från 

Romarbrevet: 

 

Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de 

döda, skall du bli räddad (Romarbrevet 10:9) 

 

Det är detta det handlar om, vår rädding, vårt eviga väl är det som uppståndelsen handlar om. Genom Jesus död 

och uppståndelse har vi var och en erbjudandet om ett liv så som Gud tänkte för oss människor från början, ett 

evigt liv, med start här och med fortsättning på andra sidan graven, med den som älskar oss och som vill oss allt 

väl. 

 Det är varför det är viktigt att uppståndelsen har skett. 

 

Titanics undergång som modell 

Jag tänkte använda mig av Titanics förlisning för att visa hur vi kan veta något om något som vi själva inte varit 

med om (nu förutsätter jag bara det, för jag tror ingen av oss är 100 år gammal och ffa. tror jag ingen av oss är 

tillräckligt gammal för att minnas denna händelse. 

 

Det oväntade inträffar 
Om man läser på historien om Titanic så handlar det mycket om ingenjörskonst och politik, Titanic skulle 

tillsammans med sin äldre syster Olympic och deras gemensamma yngre syster (som enligt uppgift skulle heta 

Gigantic, vilket ändrades efter olyckan med Titanic till det lite mindre svulstiga Britannic) vara störst, bäst och 

vackrast och främst vad gäller komfort och klass och lyx och även säkerhet, de skulle bräcka sina rivaler från 

andra rederier samt främst från Frankrike.  

 Flera av oss har hört och kanske också fascinerats av berättelsen om Titanic; det osänkbara fartyget som 

sjönk på sin jungfrutur mellan Southampton och New York (kom nu ihåg lite ifrån denna story om Titanic för 

vad vi vet om henne och hur det gick för henne innehåller bra grund för att förstå uppståndelsen och påskens 

vittnens trovärdighet). 

Titanic var själva höjdpunkten i all den industriella revolution, all den utveckling all ingenjörskonst, all 

optimism över vad tekniken och den nya tiden kunde åstadkomma, vad människan själv kunde göra, hon levde 

på det rykte som hennes systerfartyg hade fått: ”The old reliable” (den (gamla) pålitliga), det verkar som om de 

som tog emot nödropen ifrån Titanic också tänkte att det inte kunde vara sant, hon var ju den osänkbara, 



nödraketerna uppfattades som underhållning och inte som larmsignaler när fartyget som låg närmast, 

California, så dem. 

 Ändå vet vi att Titanic inte inkom till New Yorks hamn. Det oväntade tycks ha hänt, den osänkbara tycks 

ha sjunkit. 

Eller som för 2000 år sedan, den som alla var övertygad om var död, tycks vara vid liv igen.  

 

Hur vet vi? 
Jag sa tidigare att jag förra söndagen predikade i Lycksele kyrka och ingen av er tycks reagerat på detta. Ni 

tycks utgå ifrån att det är sant? Vi människor tenderar att lita på den som pratar och gör vi inte det så anger vi 

skäl till varför vi inte litar på vad någon säger, till exempel kanske personen brukar komma med lögner eller 

överdrifter eller så var personen kanske inte ens med själv och har heller inte kikat upp med någon som var med 

(om någon som aldrig går i kyrkan sa att det var jag som predikade förra söndagen och vi ville vara säkra på att 

det var jag då skulle vi ju vilja kontrollera en del saker: till exempel om personen var där (man kan fråga efter 

karaktärsdrag på mig, hur Lycksele kyrka ser ut, man kan kontrollera mot andra källor (till exempel finns mina 

predikningar ofta utlagda på bloggen, då kan man ju se när jag hävdar att den är hållen, eller annonseringen). 

 Vi såg på dagstidningarna att de rapporterade om Titanics förlisning dagen efter, innan några överlevare 

kommit fram till hamnen i New York med skeppet, och de flesta tycks ha rapporterat att den osänkbara har 

sjunkit. De kunde skriva så på goda grunder, telegrafisterna på Titanic och Carpathia det fartyg som kom först 

fram och plockade upp överlevande, hade sänt ut sådana meddelanden och Titanic hade också skjutit upp 

nödraketer som setts av det fartyg som låg närmast. 

 Men ingen hade sett fartyget gå under, utom de som var med, Carpathia kom först 2 timmar efter att 

Titanic sjunkit. Vraket efter Titanic hittades först 1985, och dessförinnan trodde man att det för alltid 

 Då är vi tillbaka på trovärdigheten i vittnesutsagor, precis som med andra händelser i historien. 

 

Historien är full av saker vi ”vet” - men som har få källor 
Vi vet att Julius Ceasar erövrade Gallien (alltså dagens Frankrike), men vad har vi för källor till det? Jo de 

äldsta kopiorna av originalskriften (Commentarii de Bello Gallica) är ifrån 900 e. Kr, men originalet är skrivet 

under det första århundradet före Kristus, ett avstånd på ca 1000 år, de finns totalt 10 stycken kopior. 

 Hannibal, en annan känd härförare, levde 200 år före Ceasar och var inte romare, tvärtom så slogs han mot 

Rom och i sin kamp så är han mest berömd för att ha gett Rom sitt kanske största nederlag och för att ha tagit 

en stor skara stridselefanter över Alperna, problemet med Hannibal är inte huruvida han har funnits, men 

huruvida han har gjort vad han tillskrivs, det finns två i sig oförenliga versioner av tåget över Alperna med 

elefanter, ändå anser i stort sett ingen historiker att han inte gått över Alperna med elefanter, men vi får lyfta på 

hatten gällande hur.  

 Vi ska ta två exempel till ifrån den antika historien, de två filosoferna Aristoteles och Platon är båda kända 

och ganska vällästa fortfarande, ingen ifrågasätter om det är deras skrifter som vi läser, ändå är den äldsta 

kopian till Platons skrifter ungefär 1200 år efter det att originalet skrevs (totalt 7 kopior) och för Aristoteles del 

är tiden ca. 1400 år (totalt 5 kopior). 

 Platons, som var lärjunge till Sokrates (en annan filosof) är också den ende som nämner särskilt mycket om 

Sokrates och hur han var och hur hjältemodigt han dog, ändå tror vi på det (trots att det bara finns en källa som 

dessutom har dessa tidsavstånd och fåtaliga kopior.  

 



 
 

Illustrationer 

 10 källor jmf med 5000= 1/500 (1 pipett jmf med 1 flaska) 

 1000 år jmf med 30 år=3330 % fler 33 ggr fler (klossar) 

 

Bibeln som text 
För Bibeln och då också detta med Jesu uppståndelse gäller att det är kort tid mellan att originalet skrevs och 

den första kopian är bevarad, de finns också i stort antal. 

 Det äldsta manuskriptet som är hittat (John Ryland), en bit av det evangelium vi just läst 

(Johannesevangeliet) är max 30 år efter att Johannesevangeliet skrevs. Till Nya Testamentet och evangelierna 

(som mest består av ögonvittnens berättelser) har vi inte bara 10 kopior som till den historiska berättelsen av 

Ceasar, vi har inte heller 100 eller 1000 vi har närmare 5000 kopior. För huvuddelen av NT är tidsavståndet 150 

år (Cheaster Beatty) och för precis hela NT 300 år (Codex Sinaiticus). 



 Vi kunde gå in på mer om historiciteten för evangelierna och mycket annat här, men det här är ju inte ett 

föredrag utan också en predikan, så jag nöjer mig med att säga att i historiska skrifter finns det klarlagt att de 

fyra evangelisterna (Matteus, Markus, Lukas och Johannes) antingen själva var ögonvittnen till Jesu liv och död 

och uppståndelse, eller nogsamt hade använt sig av källor som var ögonvittnen. 

 I inget av de här fallen har vi så mycket ögonvittnesskildringar bevarade som omtalar samma sak som de 

och inte särskilt mycket arkeologi som kan hjälpa till och få andra källor än just de här, men om du slår upp 

detta i ett uppslagsverk så ser du få ifrågasättanden, men för Jesus är det vanligt att vara mer än lovligt skeptisk. 

 Med detta i bakhuvudet, och vetskapen att jag utelämnat mycket fakta, så går vi vidare till huvudkärnan i 

kristen tro: Uppståndelsen. 

 

Uppståndelsetron var med från början 

Vi kan se återigen på exemplet med RMS Titanic, nu florerar många teorier om varför hon sjönk, men från 

början kopplades allt till isberget och 7 dagar efter att hon förliste fotograferades också ett isberg i rätt farvatten 

med färg som såg ut Titanics skavd på sidan. Om Jesus florerar många teorier, en del blir filmer och böcker likt 

Holy blood, holy grail, Da Vinci-koden eller som den film som gick förra söndagen, påskdagen, på SVT Jesu 

sista frestelse i vilken Jesus, likt i Koranen, aldrig ens dog. 

 Nu över till historien, vad finns det då som tyder på att Jesus har uppstått? Först och främst är det något som 

tycks ha varit klart från början, det är inget tillägg efter några hundra år, ett exempel på detta ser vi i det kapitel 

som vi läste ur i 1 Korinthierbrevet, där Paulus säger:  

 

Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra 

synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med 

skrifterna och att han visade sig för Kefas (Petrus) och sedan för de tolv.  

 Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, 

men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. 

(1 Kor. 15:1-7) 

 

Här och på andra ställen i Paulus brev så följer han en fixerad form, som vår trosbekännelse, ”förde vidare detta 

som jag själv tagit emot” som tycks ha använts av den tidiga kyrkan som läromall/trosbekännelse (jämför med 

den nicenska trosbekännelsen längs bak i psalmboken, bläddra tillbaka ett blad).  

 Paulus var inte kristen vid tiden för Jesu död och uppståndelse, han motarbetade de kristna, men blev 

omvänd dramatiskt 2 år efter Jesu död och uppståndelse. Han fick direkt undervisning och inom 3 år träffade de 

övriga apostlarna för ett stort möte. Vi ser alltså här att redan då, strax efter Jesu död och uppståndelse 

predikade de kristna att Jesus uppstått.  

 

Graven var tom 

För att Jesus ska kunna vara uppstånden så måste hans grav vara tom och det visar den sig vara. Det är inte bara 

så i evangeliernas text, eller i Bibeln, utan både de som hade makten: romarna och de som inte stödde Jesus 

bland det judiska folket vittnar om att graven var tom. 

 De som sedermera kom till tro på den uppståndne Jesus kunde själva traska ut till graven där han lagts bara 

några timmar, dagar, år eller så tidigare (beroende på när man kom till tro). 

 

Ögonvittnena var vid liv 

De som sett honom är också i livet läste vi, men om de inte sett Jesus så hade inte denna del av trosbekännelsen 

varit värd något eftersom de då kunde protestera och säga: ”Nej, vi har inte sett honom.”  

Det här är viktigt, när man började predika om den uppståndne så var de som sett honom dö och begravas vid 

liv, de som hävdades ha sett honom var vid liv, både motståndare och anhängare, men ingen protesterade och 

sa: ”Nej, fel, han är kvar i graven.” 

 Säkert frågade människor som levde på den här tiden de som var ögonvittnen, en del kanske rent av fick 

sätta livet till bara för att någon predikant uppgav dem som ögonvittnen (vi kan tänka på den Lasaros som Jesus 



gjorde levande, som prästerna och de skriftlärda ville döda eftersom de som såg honom levande igen började 

tro på Jesus som Guds son), men om vi faktiskt vill ha ett begrepp om hur många ögonvittnen som faktiskt 

finns upptecknade (och då ska vi minnas att inget ögonvittne har betvivlats av hans motståndare någonstans) så 

kan vi säga att vi ska förhöra dem i en kvart var och vi skulle hålla på hela dygnet runt så skulle vi kunna börja 

imorgon måndag, till frukost, och så lyssna i 129 timmar till fredag kvällsmat (129*4=516 st.), och det är lågt 

räknat ändå.  

 

Kvinnorna och fega lärjungar 

Ibland kan människor tro att Bibeln skulle vara en otillförlitlig bok, eller en som bara är påhittad av kristna som 

har broderat ut livet hos en snickare och predikant ifrån Israel för 2000 år sedan, men kring Jesu död och 

uppståndelse ser vi ett av många exempel på att det snarare tycks vara autentiska ögonvittnesskildringar: de 

som senare kom att bli de framträdande och inflytelserika i kristendomen, många av hans lärjungar, de är rädda 

och fega i det vi läser i Bibeln (om det vore påhittat så hade de nog gärna skildrat sig själva lite mindre genant) 

och om denna story om uppståndelsen vore påhittad så skulle man nog inte valt kvinnor, utan värde som vittnen 

i samtiden. 

 

Lärjungarna dog för att de trodde på Jesu uppståndelse 

Under tiden Jesus var död så var det inte mycket till morskhet bland lärjungarna, men dagen efter sabbaten den 

där påsken, efter det att kvinnorna kommit till graven, då hände något: Lärjungarna började förkunna att den 

som alla hade sett dö en smärtsam och förnedrande död, att han levde och inte bara det, lärjungen Matteus 

berättar även att Jesus efter sin död och uppståndelse säger: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden”. 

Det är inte direkt intrycket man får av en som torterats, skymfats och dödats på ett kors, men tydligen av en 

som uppstått igen efter denna avrättning, detta att Jesus hade uppstått var vad lärjungarna predikade så fort de 

började med detta, de pratade inte om vad Jesus sagt: ”Vänd andra kinden till,” ”älska din nästa som dig själv” 

etc utan de förkunnade att Jesus var Gud son och att han hade dött för alla människors skull och uppstått igen.  

 Lärjungarna var beredda att gå i döden, trots att de inte hade någon egen vinning av att berätta om detta.  

 

Tvivlare blir lärjungar 

Vi känner Paulus som en kristen, Jesu bror Jakob som en kristen och ännu flera, men många som så småningom 

offrade sina liv för den uppståndne var under hans livstid skeptiker eller motståndare, men de hänvisar till att de 

mött eller blivit övertygade om att Jesus uppstått som skäl till att de nu tror. 

 

Avslutning - Den lärjunge som Jesus älskade 
Till avslutning vill jag påminna om att Johannesevangeliets författare, trots sin längtan att övertyga dig och mig 

och hela världen om Jesus, trots allt funnit något ännu viktigare, han omtalar sig själv genom hela evangeliet 

som: ”Den lärjunge som Jesus älskade”, troligtvis älskade inte Jesus honom mer än dig eller mig eller någon 

annan människa, men jag tror att han hade funnit att det där vi pratade om i början, om att genom Jesu död och 

uppståndelse så kan vi leva i en relation med Gud, så där som det var tänkt från början: i hans godhet, värme, 

helighet, ljus och glädje.  

 Jag tror att han vill att vi var och en ska få uppleva det också och att vi ska gå ut till alla människor med det 

budskapet. För utan Gud så är vi som människorna ombord på Titanic efter att hon kört på isberget: omgivna av 

livets goda, men dödsdömda i det mörka, kalla havet, men med Gud så lyfter han oss ombord på det eviga livets 

lilla fiskebåt, kanske oväntat för oss själva, men tydligt när det sker; precis som för lärjungarna den där 

morgonen, som vi läste: ”De förstod att det var Herren.”   

 

Amen  
 

 

 

 



 



 


