PETRUS
Petrus bakgrund
Simon Petrus kom ursprungligen från Betsaida i Galiléen, en liten stad vid
Gennesarets sjö. Vi vet inte mycket om hans familj. Hans far hette Jona och hans bror
hette Andreas, som ju också blev en av Jesu apostlar. Petrus och Andreas var fiskare.
De flyttade sedan till Kapernaum, där Petrus bodde med sin fru, sin bror Andreas och
kanske även sin svärmor (Mark 1:29-31).
Mycket talar för att Petrus var Johannes Döparens lärjunge, eftersom hans bror
Andreas var det. Det var också Andreas som först satte Simon Petrus i kontakt med
Jesus (Joh.1: 40-42). Detta innebär att Petrus faktiskt kände till Jesus innan Jesus
kallade honom att bli människofiskare (Luk 5:1-11).
Petrus personlighet
Petrus var en kraftfull och impulsiv människa som ibland handlade först och tänkte
sedan. På något sätt är det lätt att identifiera sig med Petrus mänskliga sidor. Han var
väldigt handlingskraftig men hade samtidigt svaga sidor.
1. Han ville gå på vattnet för att möta Jesus, men började snart sjunka och ropa på
hjälp (Matt 14:28-33).
2. När Jesus talade om sin död så sa Petrus att han var villig att dö för Jesus, men
Jesus sa till Petrus att han istället skulle förneka honom innan nästa morgon (Luk
22:31-34).
3. När Jesus tvättade sina lärjungars fötter så vägrade först Petrus och sade: ”Aldrig
någonsin skall du tvätta mina fötter.” När Jesus förklarat innebörden så sade
Petrus: ”Herre, inte bara mina fötter, utan också mina händer och mitt huvud.”
(Joh 13:1-11).
4. Petrus högg av örat på översteprästens tjänare när Jesus arresterades, men strax
efteråt förnekade han att ens kände Jesus (Joh 18:10-11, 25-27).
5. Efter uppståndelsen visade sig Jesus för lärjungarna vid Gennesarets sjö. Då
kastade sig Petrus i vattnet och simmade mot Jesus, medan de andra lärjungarna
fick ta hand om båten och all fisk (Joh.21:4-8).
Petrus förde lärjungarnas talan
Petrus var ofta den som förde lärjungarnas talan i relationen med Jesus.
1. När många vände Jesus ryggen i Kapernaum, trädde Petrus fram och sade: ”Herre,
till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är
Guds helige.” (Joh 6:68-69).
2. När Jesus frågade lärjungarna vem folket ansåg att han var så var det Petrus som
svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son.” (Matt 16:16).
3. När Jesus undervisade om förlåtelse var det Petrus som frågade hur många gånger
man skulle förlåta sin bror. Han föreslog hela sju gånger, men Jesus sa 70x7
gånger (Matt 18:15-22).
4. När Jesus talar med den rike unge mannen om att försaka allt och han gick
bedrövad bort, då var det Petrus som sa: ”Se vi har lämnat allt och följt dig. Vad
ska vi få för det?” (Luk 18:18-30).
Petrus tillhörde den inre kretsen
Petrus var med i den inre kretsen av lärjungar som bestod av Petrus, Jakob och
Johannes. De fick vara med Jesus vid mycket speciella tillfällen:
1. När Jesus uppväckte Jairos dotter från döden (Mark 5:35-43).
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2. På förklaringsberget med Jesus, Mose och Elia, när Petrus föreslog att de skulle
bygga tre hyddor. (Mark 9:2-13).
3. Vid Jesu bönekamp i Getsemane när Petrus somnade (Mark 14:32-42).
Petrus relation med Jesus
Jesus talade till fiskaren Petrus genom olika fiskunder:
1. När han kallades till människofiskare (Luk 5:1-11).
2. När Petrus fick frågan om Jesus betalade tempelskatten (Matt 17:24-27).
3. När Petrus fick herdekallet efter Jesu uppståndelse (Joh 21:1-23).
Petrus hade en mycket nära relation med Jesus som även visade sig i små detaljer.
1. När Petrus hade förnekat Jesus så räckte det med en enda blick från Jesus för att
Petrus skulle ångra sig under tårar (Luk 22:60-62).
2. Efter uppståndelsen visade sig Jesus först för några kvinnor som fick uppdraget att
berätta för lärjungarna och att särskilt hälsa till Petrus (Mark 16:6-7).
3. Petrus var också den förste aposteln som fick möta den uppståndne Jesus Kristus
(1Kor 15:5).
Petrus fick sitt namn av Jesus
Jesus gav Simon ett namn som var kopplat till hans kallelse. Han fick alltså namnet
Petrus, som betyder klippa, för att han var utvald som ledare för församlingen. Man
förstår av sammanhanget att orden om att Jesus ska bygga sin församling på klippan
har en närmare koppling till Petrus bekännelse av Jesus som Messias och Gus Son, än
till Petrus egen person (Matt 16:13-23). Auktoriteten att lösa och binda gavs också åt
de andra apostlarna (Joh 20:19-23). Tanken på att Petrus särställning som apostel
skulle ärvas av biskopen i Rom (dagens påve) existerar dock inte i Nya Testamentet.
Petrus var ledare i den kristna urkyrkan
När vi läser vidare i Apostlagärningarna ser vi att Petrus också blev en ledare för
församlingen, omedelbart efter Jesu himmelsfärd:
1. Petrus ledde valet av Mattias som ny apostel efter Judas (Apg 1:15-26).
2. Petrus talade till folket på pingstdagen (Apg 2:14-41).
3. Petrus predikade i templet efter undret med den lame mannen (Apg 3:11-26).
4. Petrus talade till de judiska ledarna i stora rådet (Apg 4:8-12).
5. Petrus ledde församlingstukten av Ananias och Safira (Apg 5:1-11).
6. Petrus fick utföra stora under (Apg 5:12-16, 9:32-43).
7. Petrus fick förmedla Andens gåva till Samarierna (Apg 8:14-24).
8. Petrus ledde hedningen Kornelius och hans vänner till tro (Apg 10:23-48).
9. Petrus blev fängslad av kung Herodes och befriad av en ängel (Apg 12:1-19).
10. Petrus var en av ledarna under Jerusalemmötet (Apg 15:7-12).
Petrus fängslades av kung Herodes år 44 e.Kr. Efter hans mirakulösa befrielse
lämnade han Jerusalem och det verkade som om Herrens bror Jakob tog över
ledningen för församlingen i Jerusalem (Apg 12:17). Vi ser att Petrus var tillbaka i
Jerusalem vid apostlamötet 49/50 e.Kr. då han tillsammans med Jakob hade en
ledande ställning (Apg 15).
Petrus missionsresor
Vi vet inte så mycket om Petrus olika missionsresor, men vi vet att han reste. Paulus
skriver år 57 e.Kr. att Kefas (Petrus) hade med sig sin fru på sina resor (1Kor 9:3-5).
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Mycket tyder på att Petrus varit i Korint, eftersom en del hade honom som sin
favoritlärare där (1Kor 1:12, 3:21-23).
Första Petrusbrevet, som är skrivet från Rom c:a år 63 e.Kr., är adresserat till
församlingar som ligger i dagens Turkiet (1Pet 1:1). Sannolikt hade Petrus besökt
dessa församlingar tidigare.
Avslutande tankar
Jesus såg potentialen i fiskaren Simon. Han gav honom namnet Petrus (Kefas) redan
första gången de träffades (Joh 1:42) och tränade honom till en ledare. Efter
pingstdagen fortsatte Jesus sin relation med Petrus i den Helige Andes fullhet och
kraft. Petrus blev verkligen den person Jesus såg i honom från början.
Petrus hade en nära relation till Markus, som han kallar sin ”son”. (1Pet 5:13). Man
tror att just Petrus ligger bakom Markusevangeliet.
Det är viktigt att se att Petrus jämställde Paulus skrifter med GT:s skrifter (2Pet 3:1416). Det innebär att han såg på Paulus skrifter som Guds ord.
När Petrus kallades att vara en herde för Jesu får fick han också kallelsen att bli en
martyr (Joh 21:15-19). Enligt Kyrkohistorien blev Petrus martyr i Rom under kejsar
Nero någon gång mellan 64-67 e.Kr.
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