
1. Petersbrev 1

De to brevene av Peter i Bibelen ble skrevet 
mot slutten av hans liv, circa år 63.

Han var i Babylon som misjonær til de jødiske 
folk der.  Han var sammen med forfatteren av 
Markus evangelium, og det står at 
Silvanus\Silas var stenografen for brevet. 
(Mulig Silas var gresk konsulenten?) 



v. 1  Navnet Peter har holdt seg.  Han har til 
denne tid vært en steinmann, og 
representerer oss som også er levende 
steiner.

De «utvalgte» er de som «vil».  
«Utlendinger» er jøder i diaspora.  Vi er også 
utlendinger her i verden.

v. 2  «Utvelgelse» - Gud visste allerede før 
Han skapte verden at Han trengte en plan for å 
redde oss.  Planen var klar før verden ble 
skapt.  Vi som tar imot Jesu frelsesverk ble 
utvalgt til å være i Kristus fra før verdens 
grunnvoll ble lagt!  Han visste også om hver 
enkelt av oss,  om hvem som vil og hvem som 
ikke vil.  (Johannes 6,37- utvelgelse + fri vilje)



«Faderens forutviten», «Åndens 
helliggjørelse», og Sønnens blod:  
treenigheten forkynt.

Blodet forkynnes!  For en mangel i vår tid...
Det var ingen frelse i Jesus før Hans blod ble 
utøst!

v. 3  Gjenfødelsen – Johannes Ev. 3,3-5 og 
1.Peter 1,23

Oppstandelsen, som Peter selv var 
øyenvitner til, gir oss et «levende håp».  
Oppstandelsen er forankringen for troen.



v. 4-5  Denne arven kan du stole på!
«Bevart» ved Guds kraft!

v. 6-9  Gull blir renset ved å smeltes ned.  
Deretter dras slaget av.  
En prøvet tro fører til usigelig glede!  
v. 10-12  (2. Peter 1,21)  Profetene skrev ned 
profetier som de ikke forstod betydningen av selv!  
De skrev ikke fordi de ville publisere en bok, men 
de ble drevet til det av Den Hellige Ånd.  
Det er ikke før Jesus og apostlene ved Den 
Hellige Ånd åpenbarte hemmelighetene at vi har 
kunnet forstå hva profetene ikke klarte helt å finne 
ut av.  Det gjenstår ting i fremtiden vi ikke klart 
forstår, men det betyr ikke at vi ikke skal granske 
Skriftene for det!



v. 13-16  Det skal være seriøse greier å leve 
for Kristus.  Dette kan vi ikke ta lett på!
3. Mosebok 11,44-45

v. 17-19  fordi det kostet Jesus så mye!
«Frikjøpt» - 3. Mosebok 25,48
Åpenbaring 5, 8-9

Peter visste at Jesus var uten lyte eller flekk. 
Han hadde vært med Ham i tre år.  

v. 20-21  Igjen ser vi Guds forutviten og plan 
fra evigheter av.  
Håp og tro er basert på oppstandelsen og 
rettet mot Gud.



v. 22  Se vers 2.  «ved Ånden»  
Kjærlighet mellom kristne - dette er tema i 
Johannes første brev.

v. 23  Guds Ord åpenbarer Jesus.  
Hvilket under Bibelen er til verden idag!

Salme 119 handler om Guds Ord.  
v. 160 sier «Summen av Ditt ord er sannhet, 
og hver eneste av Dine rettferdige dommer 
varer til evig tid.»
King James oversettelsen sier «Thy word is 
true from the beginning,»
Hele Skriften er innblest av Gud!
Matt. 5,18 -Jesus bekrefter at alt er pinlig 
nøyaktig med Bibelen!



v.24-25  Åpenbaring 14, 6-7
Det evige evangeliet inkluderer skapelsen som 
fundamentet.  Fundamentet blir alvorlig svekket 
idag ved kirkens aksept av evolusjonslæren.

I Peters neste brev går han i rette med nettopp 
evolusjonslæren og fornekting av 1. Mosebok 
som historisk kilde.  Et profetisk budskap til vår 
tid og vår kirke! 



"Vår tro på Bibelen er i første rekke tro på Bibelens vitnesbyrd om
seg selv. Likesom det finnes en bibelsk lære om Kristi guddom, 
om forsoningen, rettferdiggjørelsen osv., så er det innebygget i 
Bibelen en lære om den Hellige Skrift.

Billy Graham forteller at han en gang i sine tidlige predikantdager i 
tro aksepterte Bibelen som Guds ord. Dette er riktig uttrykt. Vårt 
bibelsyn er en trossak, akkurat som vår tro på Jesus Kristus som 
Guds sønn, vår tro på Kristi forsoningsverk, på rettferdiggjørelse 
og gjenfødelse ov.. Og likesom vår tro på Kristus og den kristne 
lære bygger på Bibelen, slik bygger også vårt skriftsyn på Bibelen. 
Vårt bibelsyn utgjør nemlig en del av den kristne tro.

Menneskers bibelsyn vil være subjektivt og kan være ganske
forskjelige. Men det syn Bibelen hevder på seg selv, er alltid det
samme. Vår oppgave blir da å granske og tolke Bibelens 
vitnesbyrd om seg selv, og tilegne oss dette syn på Skriften."  

Toralf Gilbrant i innledning til «Hva er skjedd med Bibelen?»



1. Petersbrev 2
v. 1  «derfor»   (Les 1. Kor. 5, 7-8)

Fordi dere ble frikjøpt ved Jesu blod, og er 
gjenfødt ved Guds Ord. (1. Pet. 1,18 og 23.)

Dette er praktisk kristendom.
Vi har fått en ny natur, men vi må gjøre
noe for å beskytte den og nære den!
Den usyrede brøds høytid har en praktisk 
betydning for oss som har opplevd 
påskens budskap.  

Les nå vers 2-3



Som et nyfødt barn er alltid interessert i mer 
melk, slik skal vi alltid hige etter Guds Ord.

Åndelig vekst kommer ikke uten åndelig mat, 
og det er ved Guds Ord.          Les!!

Legg merke til at Peter sier at Ordet «logikos»
er «uforfalsket».  

Før vi leser v. 4- 8 skal vi lese følgende tekster;
2. Mosebok 17,6
Salme 118,22-24       
Jesaja 28,16
Daniel 2,34
Matteus 16,18
Efeserbrevet 2, 19-22



v. 4  
Det er Kristus som er klippen.  
Matt. 16,16 «Du er den levende Guds Sønn».
1. Kor. 3,11 

Det er stort å være «utvalgt av Gud».

Hvordan vil det påvirke hvordan «verden» ser 
på deg?

Du som er utvalgt av Gud er også «dyrebar». 
v. 5   Peter var en levende stein.  Vi er kalt til å 
være som Peter.  
Vi kommer som syndere og faller på Klippen.
Han reiser oss opp til å være med i byggverket.



v. 6-8  
I 1. Kongebok 6,7 står det at alle steinene i 
Salomos temple ble hogd i steinbruddet og 
fraktet opp til tempelplassen.  Tradisjonen har 
det at det var en spesiel stein som ble dumpet 
av bygningsmennene fordi de ikke skjønte at 
det var den som var sluttsteinen til hovedbuen.  
Det kan være denne tradisjonen som 
salmisten (salme 118) sikter til.
Les også Sakarja 4,7

v. 9  Det er to utvalgte ætt i Skriften.
Abrahams kjødelig ætt og hans åndelig ætt.
Det er godt å være utvalgt i Kristus av Gud.
Som Israel er vi «hellig».  Det vil si satt til side til 
en bestemt hensikt.



v. 10  Adressen for Peters brev er til kristne 
jøder i utlendighet.  Det er ikke ekskluderende 
for hedningekristne, men det kan forklare 
referansen til Hosea 1,9-10 og 2,23. 

v. 11-12 
Les også Filipperbrevet 2,12-18
Paulus er et godt eksempel for oss.
Vi er i verden, men ikke av verden.

v. 13-17
Menneskers plikt til å styre ble grunnlagt i 
pakten med Noa.  1. Mosebok 9,5-6
Det blir bekreftet flere steder i NT.  Også her.



v. 17 er en oppsummering:

Ære også de som ikke fortjener det.  

Elsk de andre troende, også de som ikke er så 
elskverdige.

Underordne deg Hyrden. Ikke gjør mot Guds 
lov selv om staten forlanger det!

Husk at Gud vil at det skal være lov og orden i 
landet, slik at vi kan arbeide for Gud i fred.



v. 18-20
Les også Matt. 5,11-12 og Rom. 12,19

v. 21-23   
Jesus er et eksempel for oss.  
Det er Gud som gjengjelder, ikke vi.

v. 24  
Jesus er ikke et eksempel for oss her, men ...... 
les  Galaterne 2,20

Videre forkynner Peter fra Jes. 53.  
Tema for siste delen av kapittelet er Jesu 
død.



«ved Hans sår ble dere legt» - Her er det 
«legedom» for syndene for dere «som hadde 
forvillet seg».  Altså en helbredelse av sjelen.

v. 25  Å komme til Jesus er å komme hjem.
Han som skapte oss og kjøpte oss er Hyrden 
for sin flokk.



1. Peter 3

Kort fortalt så handlet den første delen av 
brevet om hva vi er i Kristus.  Også hva vi 
har.

Den neste delen handler om hvordan vi skal 
leve i verden.  Hvordan kan vi vinne 
mennesker i verden?

Etter at Peter har tatt opp underordning under 
styresmakter, og de vi jobber for, så skriver 
han at en from kvinne skal underordne seg 
mannen sin.



v. 1-2  Kvinnen skal prøve å vinne sin mann til 
Kristus.  Livet taler sterkere enn ord!  Her er 
det ikke tale om en lett oppgave.  Det er ikke 
sikkert at en haug med bibelvers er den rette 
taktikken!

Peter skal tale om lidelser senere.  Det blir et 
tema i dette brevet. 

(Ef. 5,22 - 6,9   Paulus går dypere inn i dette 
med underordning.)

v. 3–6  Legg vinn på det som virkelig teller! 
Husk at Sara var berømt for sin skjønnhet.  
Hvorfor?



Ruts bok gir oss innblikk i hva som gjør en 
kvinne attraktiv.  
Boas ble betatt av hennes karakter.  
Rut 2,11

Det er den indre skjønnheten som kan vinne 
en ufrelst mann.

v. 7    Les 1. Mos. 1,27 og 2,18-24



v. 8-9   «kalt til»
Les opp igjen 1. Peter 2,9 og 21-23

v. 10-12   Sitat av Salme 34,13-17

Nøkkelen til et godt liv er å leve for Kristus.  
Gud hører de rettferdiges bønner.

Det er fåfengt for andre enn Hans barn å be 
Gud om noe....Men Han hører en som ber 
«synderens bønn».



v. 13-14  Blir dere forfulgt av den rette grunn?

v. 15   Apologia er det greske ord for «forsvar».  
Apologetikk er læren om trosforsvar.  

Les eksempler der Peter og Paulus forsvarte 
troen for å få innblikk i hvordan du kan forsvare 
troen.

Er du opptatt av Jesus og Bibelen til enhver 
tid?   Da blir du «rede» til å svare skeptikker og 
andre om hvorfor du lever med dette håpet.



v. 16-17   Vær sikker på at dine lidelser 
kommer av din gode ferd, og ikke av din vonde 
ferd.

2. Tim. 2,15  gir beskjed om å være en god 
arbeider.  Studer Skriften!

Rom. 1,20  En ufrelst har ingen «forsvar».  
Hans tro er ikke basert på sannheten.

v. 18  Selv om Jesus døde legemlig, så levde 
Han i Ånden, for ned til Hades (dødsriket) og 
proklamerte om den fullførte forsoning.



v. 19-20 

2. Peter 2,4-5   
Judasbrev v.6
1. Mos. 6,1-8 og 12

Frelst «gjennom» vann.  
Det gamle livet og den gamle verden ble tapt.

v. 21   Jesu oppstandelsen frelser oss. 
(Rom. 4,25,  og 6,4)
Dåpen betyr mer enn en avleggelse av 
urenhet, men i likhet med flommen, farvel til 
det gamle og et helt nytt liv.
Tro på Jesus.  Stig ombord arken!  Bli døpt.



v. 22    Første gang det blir presentert i 
Bibelen at Jesus er ved Gud Faders høyre 
hånd etter oppstandelsen er i Salme 16,11.
15 andre ganger i NT er dette sagt.  Dette er 
siste gangen.
Les Salme 110,1  
Les Ef. 1,20-21



1. Petersbrev 4

v. 1    Henviser tilbake til 3,18.
Rom. 6,1-14 
Delaktighet i Jesu lidelser, som hans 
disipler, hjelper oss å bryte med synden.
Helliggjørelse er tema her.  

v. 2   Se Rom. 8,5-6
Lev for Kristus den tid vi har igjen!
Ikke vas vekk tida.



v. 3   Peter beskriver synd og gruppepress.
Kristne holder seg vekk fra slike ting.
Igjen er det dette med at tida skal brukes for 
Kristus den tid vi har igjen.

v. 4  Hvis verden hater deg for du ikke er 
med på alt.... Da er du på det rette spor!
Joh. 15,18-21

v. 5-6  Ef. 2,1-3
Se også v. 17  «dommen skal begynne med 
Guds hus».



v. 7   Det neste som skal skje i Guds plan 
med denne kloden er at han skal komme 
igjen og ordne opp.  Vi venter på det.  
2. Peter 3, v 4, 8 og 9
Titus 2, 12-13
«Sindighet»  Se Matteus 10,16
«Watch unto prayer» - Våre bønner skal 
preges av vår forventning til hans gjenkomst.

v. 8  
Ordspråkene 10,12
1. Kor. 13,7



v. 9 – 11
Rom. 12,3-8
1. Kor. 12 for dypere studium.

Legg merke til at «Guds Ord» er malen for 
forkynnelsen.  Bibelen er Guds Ord.

v.12 – 14
Den ildprøven var allerede på gang på den tid.  
Dette var høyaktuelt.   
Guds rike hadde framgang i forfølgelsens tid. 

Peter og Paulus var begge veldig klar over de 
lidelsene de kom til å møte. 



v. 15  Slike lidelser gir ikke den samme 
trosstyrkende effekt som delaktighet i Kristi 
lidelser.

v. 16  Må vi få nåde til å prise Gud i lidelser.
Ordet «kristen» er brukt kun to andre steder:
Ap.Gj. 11,26 og 26,28

v. 17-18   2. Kor. 5,10  Rom. 14,10
1. Joh. 1,9  sier at dommen foregår her i livet 
også.  
1. Kor. 11,30-32 



v. 19  

Jesus er ikke bare vår Frelser, men også 
vår Skaper.   Han oppholder alle ting.  Han 
er trofast mot sitt skaperverk.  Det bør 
vekke tillit til Ham.   

Vi er ikke kalt til å leve et selvoppfyllende liv.
Vi er døpt til Hans død.  
Et åndsfylt liv er ingen dans på roser.
Bruk tida!



1. Petersbrev 5

Lidelser «etter Guds vilje», hån for Kristi 
navns skyld, og tjeneste i underordning, har 
vært noen av de tema som Peter har 
presentert forut for dette kapittel.   

Tjenesten i denne lidelsers tid blir i 5. kapittel 
satt inn i sammenheng med at Han kommer 
igjen.

Les Rom. 8,17-18



v. 1  Peter sier ikke noe om apostel 
embedet her, men at han er en øyenvitne til 
Jesu lidelser og herlighet.  
Tjeneste i lidelser stiller oss alle på samme 
plan.  

Ordet for «eldste» her betyr «hyrde».

Les Ap. gj. kap. 6 og 20, 28-36 for en 
apostolisk forståelse av eldstetjenesten.

v. 2  Snakk om en jobb man går med liv 
og lyst til!  Paulus er et godt eksempel.
Hvordan går du til din tjenesten for 
Kristus?  Har du de rette motiver?  Er det 
Kristi kjærlighet som tvinger deg?



Den engelske oversettelsen (King James) sier 
i v. 2 - «Feed the flock....», som utdyper den 
tjenesten en hyrde har.  Peter fikk beskjed av 
Jesus i Johannes 21 om å «fø» «lammene 
Mine» og «sauene Mine».  Han skulle også 
«vokte»  «sauene Mine».

v. 3 Jesus ledet på denne måten.
Vær et godt eksempel!!!

v. 4 Hyrder er underlagt Overhyrden, Han som 
skal komme igjen i kraft og herlighet.
Han har lønnen med seg.  



Hva er denne «æren» eller «herlighet»?
Les Salme 8 for en lite glimt inn i hva dette 
innebærer.

v. 5 Respekten for hverandre kler Guds barn.
«Ydmykhet» betyr «tjeners drakt».
Hovmod er synd.
Vil du oppleve Guds nåde?

v. 6  Her er vi alle på samme sted – under 
Guds mektige hånd.

v. 7  «Hvilken venn vi har i Jesus .........»



v. 8-9  «Ta på deg Guds fulle rustning...»
Stå sammen med andre kristne brødre rundt i 
verden.  
Det er vanskelig å stå alene.
Få andre med i bønn når det er kamp. 

v. 10  Jakob 4,6
Vi skal reflektere Guds herlighet.
Lidelsens tid er kort.  
Det er Gud som gjorde Peter til en klippe.
Han skal også dyktiggjøre, grunnfeste, 
styrke,og befeste oss!

v. 11  Åpenbaring 4, 9-11



v. 12  Peter bruker Silvanus til å ta diktat.  Han 
er sikkert flinkere enn Peter på gresk.  

v. 13  Utvelgelse.  (Se kap.1 vers 2)  

Det var en stor jødisk koloni i Babylon.  Peter 
var utsending til jødene.  Gal. 2.7

Markus,  Peters åndelig sønn,  var forfatter av 
Markus Evangelium.   

v. 14  En kraftig håndhilsen og smil skulle vel 
holde blant norske misjonsfolk. 
Guds fred følger Guds folk.
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