
2. Petersbrev 1

Peters andre brev kan sammenlignes med 2. Timoteus.
Peters siste brev og Paulus siste brev. 
Advarsler mot frafallet.  

Brevets siste vers er nøkkelen til hele brevet.

v. 1  «Dyrebar» er et ord som er et signatur for Peter.
Peter kaller seg selv «en» tjener og «en» apostel.  Han 
er Kristi slave men har myndighet som en apostel.
«vår Gud» - Jesus var sannelig Gud kommet i kjødet.



v. 2  «Nåde» kommer før «fred», gjennom kjennskap 
(Fil. 3,10). Les også Fil. 4,7. 

v. 3 «alt»!   
Ved kjennskap……

v. 4 Løftene er til oss som har fått denne nåden.
Løftene er «dyrebare».   1. Peter 1,23

Det er blitt regnet ut at Bibelen inneholder omtrent 
3800 løfter!



v. 5-7  Kristenlivet er seriøse greier!
Ærbart liv + kunnskap + avhold + utholdenhet + 
gudsfrykt + broderomsorg + kjærlighet

Her er det rom for å vokse «som et tre plantet ved 
rinnende bekker» (Salme 1).  Å «vokse» er tema for 
brevet.

v. 8  Fruktbæring er treets oppgave.
«Kjennskap» gnosis gjentas – er tema for brevet.



v. 9-11 (Les 1. Kor 13,5)  Et kristenliv uten disse frukter fører til 
uvisshet om frelsen.   Ta en sjekk.

v. 12- 15  Peter bruker uttrykket «minne dere» eller 
«påminnelse» fire ganger i brevet.
Joh. 21,18-19              (Les også 2. Tim. 4,6.)

v. 16-21  
«Egen fortolking»  blir kanskje misforstått. Henry Morris sier 
dette gjelder forfatteren av teksten.  Han trenger ikke 
nødvendigvis skjønner fullt ut hva han skriver (1.Peter 1,10-12).



2. Petersbrev 2
V. 1  
Peter skriver om «det profetiske ord» i avslutningen til 
det første kapittelet.  
Falske profeter var de som ikke kunne profetere spesifikk 
om ting som bare Gud kunne vite  (5. Mosebok 18,20-
22) eller brukte tegn og under til å forføre folket vekk fra 
Gud (5. Mosebok 13, 1-5).  
Sammenligningen er mellom «falske profeter» som var 
typisk før og «falske lærere» som skal komme.
Det å føre inn falsk lære er noe som skjer i det skjulte.



De skal fornekte Jesu forsoningsdød, blodet, 
oppstandelsen, at Han er Skaper, Guds Sønn, ufeilbar, født 
av en jomfru, osv……
Disse er ikke frelste.

v. 2  Falske lærere forfører mange. 
Verden vil se det uekte i disse, men vil lett kunne sette 
sann bibelsk liv og lære i samme bås.

v. 3  «Forførende» - Gresk «plastos»
Ord blir manipulert.  De bruker samme ordforråd som 
sanne lærere, men ikke samme ordbok.



v. 4    Les 1. mosebok 6,1-4 og Judasbrev 6.
Matteus 25,41

v. 5  «vannflommen» - Gresk «kataklusmos», altså en 
universal flom. 

v. 6 «ødeleggelse» – Gresk «katastrofe», altså en lokal, 
ikke universal dom.

Et «eksempel» for vår tid.



v. 7-9  Det er fint at vi kan konstatere at Lot var rettferdig.
Det hadde ikke vært lett for oss å avsi dom om Lot utfra 
det vi leser i 1. Mosebok. 
Peter forteller hva Gud så i Lot.
Gud vil redde sine ut fra klørne til de falske lærerne.

v. 10-11  Les Judasbrev som forklaring. 

v. 12  Judasbrev 10  «Naturalismens» frukter.
De er åndelig død.

v. 13-14  Slike forførere finnes som falske lærere.
Det er lurt å være obs på slike.



v. 15  Bileam hadde profet gaven.  Han misbrukte den. 
Han hadde en «agape» kjærlighet til penger.

v. 16   4. Mosebok 22-24 gir hele historien.
Josva 13,22 forteller oss om Bileams endeligt.

v. 17  Man søker brønner for å hente vann.  Disse har 
ikke vann å gi.  Man håper på regn fra mørke skyer, men 
de blåses av sted uten å gi fra seg noen velsignelser.
Judasbrev 12-13



v. 18-19  Tomme brønner – tomme ord.  Flott tale med 
ingen substans.
Disse falske lærere er ikke velmenende som bare tar feil 
på noen områder, men er de som lever i villfarelse.  
Deres livsførsel vil avsløre dem.

v. 20 -22 
Å kjenne Veien intellektuelt, og ha først pyntet seg og 
gjort seg til som kristen, og så å gå tilbake til grisebingen, 
er verre enn å ha aldri hørt om Jesus.
Heb. 6,4-6 og  10,26-31   



2. Petersbrev 3

v. 1  «Påminnelse» er nøkkel ord.  
Her foreligger ikke noe nytt stoff.
Vi må stadig minne hverandre om hva Bibelen sier.

v. 2 Gamle testamentet ble skrevet av «de hellige 
profetene».
Det nye testamentet ble skrevet av apostlene, direkte eller 
indirekte.  Paulus er regnet med – 2. Petersbrev 3,15.



v. 3-6  «Spottere»  vil inkludere de som er omtalt i kap. 2.
«Med vilje glemmer»!!! 
Det er ingen unnskyldning å nekte for både Bibelens 
versjon av skapelsen (ved Guds ord) og storflommen.  
Bevisene er altfor tydelig.  Det vitner om at disse nekter å 
tro utfra deres ønske om å fjerne seg fra Guds lov.

v. 7  Det er dommen over menneskers synd som disse ikke 
vil tenke på.  
Storflommen var dom.  
En dom med ild venter.



v. 8-9  Disse to versene må leses i sammenheng.
Det står ikke at «tusen år» er det samme som en dag.

Gud kan drøye lenge til hvis Han ser at det gagner Hans 
rike.  
Guds ønske for mennesker er at alle skal komme til 
omvendelse. 

v. 10-13 Storflommen var universal.  Hele jordskorpa 
ble forandret.
Det ser ut til at dommen ved ild skal være universal.
Spørsmålet er når dette skal skje….
«Der rettferdighet bor» - Hva ligger i dette uttrykk?



v. 14  Ser du hvor viktig dit liv er for deg selv og for andre?  
Evighets verdier må legges vekt på. 

v. 15-16 
Guds langmodighet gir anledning for mennesker til å søke 
frelsen.
Paulus blir regnet som apostel, og det han skrev er en del av 
Skriften.  Det er viktig å studere Skriftene.  Ikke ta lett på 
oppgaven.  Det kan føre til fall.

v. 17  Igjen blir vi minnet om faren med å følge falske 
lærere.



v. 18  
Sann kunnskap er å kjenne den Herre Jesus Krist.
Gi Ham æren!
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