
PETERS	REISE	MED	JESUS	

1.FASE:	PETER	KALLES	TIL	Å	FØLGE	–	OG	GJØR	DET	
Jesus	kaller	Peter	
Matteus:	4,18-20:	8	En	gang	Jesus	gikk	langs	Galileasjøen,	fikk	han	se	to	brødre:	Simon,	som	kalles	
Peter,	og	hans	bror	Andreas.	De	var	i	ferd	med	å	kaste	not	i	sjøen,	for	de	var	fiskere.	19	Han	sa	til	dem:	
«Kom,	følg	meg,	så	vil	jeg	gjøre	dere	til	menneskefiskere!»	20	Straks	lot	de	garnet	ligge	og	fulgte	ham.	
	
Jesus	gir	Peter	navn	
Johannes:	1,42:	42	Så	førte	han	Simon	til	Jesus.	Jesus	så	på	ham	og	sa:	«Du	er	Simon,	sønn	av	Johannes.	
Du	skal	hete	Kefas»	–	det	er	det	samme	som	Peter.	
	
2.FASE:	PETER	SER	HVA	JESUS	GJØR,	OG	BLIR	MED	PÅ	DET.	HAN	FØLGER	
OG	STILLER	SPØRSMÅL	–	UAVLATELIG!	
Peters	fiskefangst	
Lukas:	5,4-8:		4	Da	han	var	ferdig	med	å	tale,	sa	han	til	Simon:	«Legg	ut	på	dypet	og	sett	garn	til	
fangst.»		5	«Mester»,	svarte	Simon,	«vi	har	strevd	hele	natten	og	ikke	fått	noe.	Men	på	ditt	ord	vil	jeg	
sette	garn.»		6	Så	gjorde	de	det,	og	fikk	så	mye	fisk	at	garnet	holdt	på	å	revne.		7	De	ga	tegn	til	
arbeidslaget	i	den	andre	båten	at	de	skulle	komme	og	ta	i	med	dem.	Og	da	de	kom,	fylte	de	begge	
båtene,	så	de	var	nær	ved	å	synke.		8	Da	Simon	Peter	så	det,	kastet	han	seg	ned	for	Jesu	føtter	og	sa:	
«Gå	fra	meg,	Herre,	for	jeg	er	en	syndig	mann.»		
	
Peter	ser	Jesus	gjøre	under	1	
Matteus:	8,14:	4	Jesus	kom	hjem	til	Peter	og	så	at	svigermoren	hans	lå	til	sengs	med	feber.	
	
Peter	går	på	vannet	
Matteus:	14,28-32:	28	Da	sa	Peter	til	ham:	«Herre,	er	det	deg,	så	si	at	jeg	skal	komme	til	deg	på	
vannet.»	29	«Kom!»	sa	Jesus.	Peter	steg	ut	av	båten	og	gikk	på	vannet	bort	til	Jesus.	30	Men	da	han	så	
hvor	hardt	det	blåste,	ble	han	redd.	Han	begynte	å	synke,	og	ropte:	«Herre,	berg	meg!»	31	Straks	rakte	
Jesus	hånden	ut	og	grep	fatt	i	ham	og	sa:	«Du	lite	troende	–	hvorfor	tvilte	du?»	
	
Peter	spør	1	
Matteus:	15,15:	15	Peter	tok	da	til	orde	og	sa:	«Forklar	denne	lignelsen	for	oss.»	
	
Peter	tar	ordet	
Lukas:	8,45:	45	Da	spurte	Jesus:	«Hvem	var	det	som	rørte	ved	meg?»	Da	ingen	ville	svare,	sa	Peter:	
«Mester,	folk	presser	og	trenger	seg	inn	på	deg	fra	alle	kanter.»		
	
Peter	ser	Jesus	gjøre	under	2	
Lukas:	8,51-55:	51	Da	han	kom	fram	til	huset,	lot	han	ingen	andre	bli	med	inn	enn	Peter,	Johannes	og	
Jakob	og	barnets	far	og	mor.	52	Alle	gråt	og	jamret	over	henne.	Men	han	sa:	«Gråt	ikke!	Hun	er	ikke	
død,	hun	sover.»	53	De	bare	lo	av	ham,	for	de	visste	at	hun	var	død.	54	Men	han	tok	henne	i	hånden	og	
ropte:	«Barnet	mitt,	stå	opp!»	55	Da	vendte	livspusten	hennes	tilbake,	og	med	en	gang	reiste	hun	seg.	
Han	ba	dem	gi	henne	noe	å	spise.		
	
Peter	spør	2	
Lukas:	12,41:	41	Da	spurte	Peter:	«Herre,	er	det	oss	du	sikter	til	med	denne	lignelsen,	eller	gjelder	den	
for	alle?»	
	
	



3.FASE:	JESUS	VISER	PETER	AT	HAN	HAR	SPESIELLE	HENSIKTER	MED	
HAM	
Jesus	profeterer	over	Peter	–	og	irettesetter	ham	
Matteus:	16,16-23:	16	Da	svarte	Simon	Peter:	«Du	er	Messias,	den	levende	Guds	Sønn.»	17	Jesus	tok	til	
orde	og	sa:	«Salig	er	du,	Simon,	sønn	av	Jona.	For	dette	har	ikke	kjøtt	og	blod	åpenbart	deg,	men	min	
Far	i	himmelen.	18	Og	jeg	sier	deg:	Du	er	Peter,	og	på	denne	klippen	vil	jeg	bygge	min	kirke,	og	
dødsrikets	porter	skal	ikke	få	makt	over	den.	19	Jeg	vil	gi	deg	himmelrikets	nøkler;	det	du	binder	på	
jorden,	skal	være	bundet	i	himmelen,	og	det	du	løser	på	jorden,	skal	være	løst	i	himmelen.»		
22	Da	tok	Peter	ham	til	side	og	ga	seg	til	å	irettesette	ham:	«Gud	fri	deg,	Herre!	Dette	må	aldri	hende	
deg.»	23	Men	Jesus	snudde	seg	og	sa	til	Peter:	«Vik	bak	meg,	Satan!	Du	vil	føre	meg	til	fall.	Du	har	ikke	
tanke	for	det	som	Gud	vil,	bare	for	det	som	mennesker	vil.»		
	
Peter	vil	bygge	hytter	
Matteus:	17,2-6:	2	Da	ble	han	forvandlet	for	øynene	på	dem.	Ansiktet	hans	skinte	som	solen,	og	klærne	
ble	hvite	som	lyset.		3	Og	se,	Moses	og	Elia	viste	seg	for	dem	og	snakket	med	ham.		4	Da	tok	Peter	til	
orde	og	sa	til	Jesus:	«Herre,	det	er	godt	at	vi	er	her.	Om	du	vil,	skal	jeg	bygge	tre	hytter,	en	til	deg,	en	til	
Moses	og	en	til	Elia.»		5	Mens	han	ennå	talte,	kom	en	lysende	sky	og	skygget	over	dem,	og	en	røst	lød	
fra	skyen:	«Dette	er	min	Sønn,	den	elskede,	i	ham	har	jeg	min	glede.	Hør	ham!»		6	Da	disiplene	hørte	
det,	kastet	de	seg	ned	med	ansiktet	mot	jorden,	grepet	av	stor	frykt.			
	
Peter	spør	3	
Matteus:	18,21-22:	21	Da	gikk	Peter	til	ham	og	spurte:	«Herre,	hvor	mange	ganger	skal	min	bror	
kunne	synde	mot	meg	og	jeg	likevel	tilgi	ham?	Så	mange	som	sju?»	22	«Ikke	sju	ganger»,	svarte	Jesus,	
«men	jeg	sier	deg:	sytti	ganger	sju!	
	
Peter	spør	4	–	om	å	få	
Matteus:	19,24-28:	24	Ja,	jeg	sier	dere:	Det	er	lettere	for	en	kamel	å	gå	gjennom	et	nåløye	enn	for	en	
rik	å	komme	inn	i	Guds	rike.»	25	Da	disiplene	hørte	dette,	ble	de	helt	forskrekket	og	spurte:	«Hvem	
kan	da	bli	frelst?»	26	Jesus	så	på	dem	og	sa:	«For	mennesker	er	dette	umulig,	men	for	Gud	er	alt	
mulig.»	
				27	Da	tok	Peter	til	orde	og	sa:	«Hva	med	oss?	Vi	har	forlatt	alt	og	fulgt	deg.	Hva	skal	vi	få?»	28	Jesus	
sa	til	dem:	«Sannelig,	jeg	sier	dere:	Når	alt	blir	født	på	ny	og	Menneskesønnen	sitter	på	tronen	i	sin	
herlighet,	da	skal	også	dere	som	har	fulgt	meg,	sitte	på	tolv	troner	som	dommere	over	Israels	tolv	
stammer.	
	
4.FASE:	PETER	VISER	TEGN	TIL	MODNING;	BEKJENNELSE	OG	HANDLING		
Peter	bekjenner	tro	
Johannes:	6,66-69:	66	Etter	dette	trakk	mange	av	disiplene	seg	unna	og	gikk	ikke	lenger	omkring	
sammen	med	ham.	67	Da	spurte	Jesus	de	tolv:	«Vil	også	dere	gå	bort?»	68	Simon	Peter	svarte:	«Herre,	
hvem	skal	vi	gå	til?	Du	har	det	evige	livs	ord,	69	og	vi	tror	og	vet	at	du	er	Guds	Hellige.»	
	
Peter	følger	med	
Markus:	11,21:	21	Peter	husket	Jesu	ord	og	sa:	«Rabbi!	Se,	fikentreet	som	du	forbannet,	er	visnet.»	
	
Peter	spør	5	
Markus:	13,3-4:		3	Da	han	satt	på	Oljeberget	rett	overfor	tempelet	og	Peter,	Jakob,	Johannes	og	
Andreas	var	alene	med	ham,	spurte	de	ham:		4	«Si	oss:	Når	skal	dette	skje,	og	hva	er	tegnet	på	at	alt	
dette	skal	fullbyrdes?»	
	
Peter	er	diakon	
Lukas:	22,8:	8	Jesus	sendte	Peter	og	Johannes	av	sted	og	sa:	«Gå	og	gjør	i	stand	for	oss	så	vi	kan	holde	
påskemåltid.»			
	



5.FASE:	JESUS	TAR	PETER	MED	HELT	INN	OG	HELT	NED.	PETER	FÅR	SE	AT	
BARE	JESUS	ER	NOK.	DEN	SISTE	TIDEN	SAMMEN	FØR	HISTORIENS	
MIDTPUNKT.		
Jesus	vasker	Peters	føtter	
Johannes:	13,6-9:	6	Han	kommer	til	Simon	Peter.	Peter	sier:	«Herre,	vasker	du	mine	føtter?»		7	Jesus	
svarte:	«Det	jeg	gjør,	forstår	du	ikke	nå,	men	du	skal	forstå	det	siden.»		8	«Aldri	i	evighet	skal	du	vaske	
føttene	mine»,	sier	Peter.	«Hvis	jeg	ikke	vasker	deg,	har	du	ingen	del	i	meg»,	svarte	Jesus.		9	Da	sier	
Peter:	«Herre,	ikke	bare	føttene,	men	hendene	og	hodet	også!»	
	
Peter	sier	han	vil	dø	for	Jesus	
Matteus:	26,31-35:	31	Da	sier	Jesus	til	dem:	«I	natt	kommer	dere	alle	til	å	falle	fra	og	vende	dere	bort	
fra	meg,	for	det	står	skrevet:	
											Jeg	skal	slå	gjeteren,	
											og	sauene	skal	bli	spredt.	
32	Men	etter	at	jeg	er	stått	opp,	skal	jeg	gå	i	forveien	for	dere	til	Galilea.»	33	Peter	tok	til	orde	og	sa:	
«Om	så	alle	vender	seg	bort	fra	deg,	kommer	jeg	aldri	til	å	gjøre	det.»	34	Jesus	svarte:	«Sannelig,	jeg	
sier	deg:	I	natt,	før	hanen	galer,	skal	du	fornekte	meg	tre	ganger.»	35	Men	Peter	sa:	«Om	jeg	så	må	dø	
med	deg,	vil	jeg	ikke	fornekte	deg.»		
	
Peter	sovner	
Matteus:	26,40-41:	40	Da	han	kom	tilbake	til	disiplene	og	fant	dem	sovende,	sa	han	til	Peter:	«Så	klarte	
dere	ikke	å	våke	med	meg	en	eneste	time?	41	Våk	og	be	om	at	dere	ikke	må	komme	i	fristelse!	Ånden	
er	villig,	men	kroppen	er	svak.»		
	
Peter	er	voldelig	
Johannes:	10,11:	10	Simon	Peter	hadde	et	sverd.	Han	trakk	det,	hogg	etter	øversteprestens	tjener	og	
kuttet	det	høyre	øret	av	ham.	Tjeneren	het	Malkos.	11	Men	Jesus	sa	til	Peter:	«Stikk	sverdet	i	sliren!	
Skulle	jeg	ikke	tømme	det	begeret	min	Far	har	gitt	meg?»		
	
Peter	følger	med	
Matteus:	26,57-58:	57	De	som	hadde	tatt	Jesus	til	fange,	førte	ham	til	øverstepresten	Kaifas,	hvor	de	
skriftlærde	og	de	eldste	var	samlet.	58	Men	Peter	fulgte	etter	ham	på	avstand,	helt	til	gårdsplassen	hos	
øverstepresten.	Der	gikk	han	inn	og	satte	seg	sammen	med	vaktene	for	å	se	hvordan	det	hele	ville	
ende.	
	
Peter	fornekter	at	han	kjenner	Jesus	
Matteus:	26,69-75:	69	Imens	satt	Peter	ute	på	gårdsplassen.	En	tjenestejente	kom	bort	til	ham	og	sa:	
«Du	var	også	med	denne	galileeren	Jesus.»	70	Men	han	nektet	i	alles	påhør	og	sa:	«Jeg	skjønner	ikke	
hva	du	snakker	om.»	71	Da	han	gikk	ut	i	porthvelvingen,	fikk	en	annen	jente	øye	på	ham	og	sa	til	dem	
som	sto	der:	«Han	der	var	med	Jesus	fra	Nasaret.»	72	Peter	nektet	på	ny	og	sverget	på	det:	«Jeg	
kjenner	ikke	den	mannen!»	73	Litt	etter	kom	de	som	sto	der,	bort	til	Peter	og	sa:	«Visst	er	du	en	av	
dem,	du	også!	Dialekten	røper	deg.»	74	Da	ga	han	seg	til	å	banne	og	sverge:	«Jeg	kjenner	ikke	denne	
mannen.»	I	det	samme	gol	hanen.		
Lukas:	22,61-62:		
61	Og	Herren	snudde	seg	og	så	på	Peter.	Da	husket	Peter	det	Herren	hadde	sagt	til	ham:	«Før	hanen	
galer	i	natt,	skal	du	fornekte	meg	tre	ganger.»	62	Og	han	gikk	ut	og	gråt	bittert.		
	
Peter	får	spesiell	beskjed		
Markus:	16,6-7:	6	Men	han	sa	til	dem:	«Vær	ikke	forferdet!	Dere	leter	etter	Jesus	fra	Nasaret,	den	
korsfestede.	Han	er	stått	opp,	han	er	ikke	her.	Se,	der	er	stedet	hvor	de	la	ham!		7	Men	gå	og	si	til	
disiplene	hans	og	til	Peter:	‘Han	går	i	forveien	for	dere	til	Galilea.	Der	skal	dere	få	se	ham,	slik	som	han	
sa	dere.’»	
	



Peter	til	graven	
Johannes:	20,2-8:		2	Hun	løper	av	sted	og	kommer	til	Simon	Peter	og	den	andre	disippelen,	han	som	
Jesus	hadde	kjær,	og	hun	sier:	«De	har	tatt	Herren	bort	fra	graven,	og	vi	vet	ikke	hvor	de	har	lagt	
ham.»		3	Da	dro	Peter	og	den	andre	disippelen	ut	og	kom	til	graven.		4	De	løp	sammen,	men	den	andre	
disippelen	løp	fortere	enn	Peter	og	kom	først.		5	Han	bøyde	seg	fram	og	så	linklærne	ligge	der,	men	
gikk	ikke	inn	i	graven.		6	Simon	Peter	kom	nå	etter,	og	han	gikk	inn.	Han	så	linklærne	som	lå	der,		7	og	
tørkleet	som	Jesus	hadde	hatt	over	hodet.	Det	lå	ikke	sammen	med	linklærne,	men	sammenrullet	på	et	
sted	for	seg	selv.		8	Da	gikk	den	andre	disippelen	også	inn,	han	som	var	kommet	først	til	graven.	Han	
så	og	trodde.		
	
Peter	til	graven	
Lukas:	24,11-12:	11	Men	de	mente	det	hele	var	løst	snakk,	og	trodde	dem	ikke.	12	Peter	sto	likevel	
opp	og	løp	til	graven,	og	da	han	bøyde	seg	inn	i	den,	så	han	ikke	annet	enn	linklærne.	Så	gikk	han	hjem,	
fylt	av	undring	over	det	som	hadde	hendt.		
	
Peter	er	lidenskapelig	–	kaster	seg	i	sjøen	for	Jesus	
Johannes:	21,7:		7	Disippelen	som	Jesus	hadde	kjær,	sa	da	til	Peter:	«Det	er	Herren.»	Da	Simon	Peter	
hørte	at	det	var	Herren,	bandt	han	kappen	om	seg	–	den	hadde	han	tatt	av	–	og	kastet	seg	i	sjøen.	
	
Peter…elsker	du	meg?	
Johannes:	21,15-19:	15	Da	de	var	ferdige	med	måltidet,	sier	Jesus	til	Simon	Peter:	«Simon,	sønn	av	
Johannes,	elsker	du	meg	mer	enn	disse?»	Han	svarte:	«Ja,	Herre,	du	vet	at	jeg	har	deg	kjær.»	Jesus	sier	
til	ham:	«Fø	lammene	mine!»	16	Igjen,	for	annen	gang,	sier	han:	«Simon,	sønn	av	Johannes,	elsker	du	
meg?»	«Ja,	Herre,	du	vet	at	jeg	har	deg	kjær»,	svarte	Peter.	Jesus	sier:	«Vær	gjeter	for	sauene	mine!»	
17	Så	sier	han	for	tredje	gang:	«Simon,	sønn	av	Johannes,	har	du	meg	kjær?»	Peter	ble	bedrøvet	over	
at	Jesus	for	tredje	gang	spurte	om	han	hadde	ham	kjær,	og	han	sa:	«Herre,	du	vet	alt.	Du	vet	at	jeg	har	
deg	kjær.»	Jesus	sier	til	ham:	«Fø	sauene	mine!	18	Sannelig,	sannelig,	jeg	sier	deg:	Da	du	var	ung,	bandt	
du	beltet	om	deg	og	gikk	dit	du	selv	ville.	Men	når	du	blir	gammel,	skal	du	strekke	ut	hendene	dine,	og	
en	annen	skal	binde	beltet	om	deg	og	føre	deg	dit	du	ikke	vil.»	19	Dette	sa	han	for	å	gi	til	kjenne	hva	
slags	død	han	skulle	ære	Gud	med.	Da	han	hadde	sagt	dette,	sa	han	til	Peter:	«Følg	meg!»	
	
6.FASE:	PETER	LEDER	I	DEN	HELLIGE	ÅND.		
Lederen	Peter	
Apgj:	1,15:	15	En	gang	på	denne	tiden	sto	Peter	fram	blant	søsknene.	Det	var	omkring	hundre	og	tjue	
mennesker	samlet.	
	
Peter	taler	for	massene	for	første	gang	
Apgj:	2,14:	14	Da	steg	Peter	fram	sammen	med	de	elleve.	Han	hevet	stemmen	og	talte	til	dem:	
								«Jødiske	menn	og	alle	dere	som	bor	i	Jerusalem!	Merk	dere	hva	jeg	sier,	og	lytt	nøye	til	mine	ord!	
Apgj:	2,38-39:	38	Peter	svarte	dem:	«Vend	om	og	la	dere	døpe	i	Jesu	Kristi	navn,	hver	og	en	av	dere,	så	
dere	kan	få	tilgivelse	for	syndene,	og	dere	skal	få	Den	hellige	ånds	gave.	39	For	løftet	gjelder	dere	og	
barna	deres	og	alle	som	er	langt	borte,	så	mange	som	Herren	vår	Gud	kaller	på.»	
	
Peter	helbreder	
Apgj:	3,1-12:	Peter	og	Johannes	gikk	en	dag	opp	til	tempelet,	til	ettermiddagsbønnen	ved	den	niende	
time.		2	Da	kom	noen	bærende	på	en	mann	som	hadde	vært	lam	helt	fra	mors	liv.	Hver	dag	satte	de	
ham	ned	ved	den	tempelporten	som	kalles	Fagerporten,	så	han	kunne	tigge	om	gaver	fra	dem	som	
gikk	inn	på	tempelplassen.		3	Da	han	så	Peter	og	Johannes	som	var	på	vei	inn,	ba	han	om	en	gave.		4	De	
så	fast	på	ham,	og	Peter	sa:	«Se	på	oss!»		5	Han	gjorde	det	og	håpet	de	ville	gi	ham	noe.		6	Men	Peter	sa:	
«Sølv	eller	gull	har	jeg	ikke,	men	det	jeg	har,	vil	jeg	gi	deg.	I	Jesu	Kristi	nasareerens	navn:	Reis	deg	og	
gå!»		7	Og	han	grep	ham	i	høyre	hånd	og	reiste	ham	opp.	Straks	fikk	han	styrke	i	føttene	og	
anklene,		8	han	sprang	opp,	sto	på	føttene	og	begynte	å	gå	omkring.	Han	fulgte	dem	inn	på	
tempelplassen,	hvor	han	snart	gikk,	snart	sprang,	mens	han	sang	og	priste	Gud.		9	Og	alle	så	hvordan	
han	gikk	omkring	og	lovpriste	Gud.	10	De	kjente	ham	igjen	og	visste	at	det	var	han	som	pleide	å	sitte	



ved	Fagerporten	og	tigge	om	gaver,	og	de	ble	slått	av	undring	og	forferdelse	over	det	som	hadde	hendt	
ham.	
				11	Mannen	holdt	seg	nær	til	Peter	og	Johannes,	og	fulle	av	undring	stimlet	hele	folket	sammen	rundt	
dem	i	Salomos	søylehall.	12	Da	Peter	så	det,	begynte	han	å	tale	til	folket:	
								«Israelitter,	hvorfor	er	dere	forundret	over	dette?	Hvorfor	stirrer	dere	på	oss	som	om	det	var	vår	
egen	kraft	eller	fromhet	som	gjorde	at	denne	mannen	kan	gå?	
	
	
Peter	svarer	i	rådet	
Apgj:	4,8-19:		8	Da	ble	Peter	fylt	av	Den	hellige	ånd	og	svarte	dem:	«Rådsherrer	og	eldste	i	
folket!		9	Når	vi	i	dag	blir	forhørt	på	grunn	av	en	velgjerning	mot	en	syk	mann	og	blir	spurt	om	
hvordan	han	er	blitt	helbredet,	10	så	skal	dere	alle,	og	hele	Israels	folk,	vite	dette:	Når	denne	mannen	
står	frisk	foran	dere,	er	det	ved	navnet	til	Jesus	Kristus,	nasareeren,	han	som	dere	korsfestet,	men	som	
Gud	reiste	opp	fra	de	døde.	11	Han	er	
											steinen	som	ble	vraket	av	dere	bygningsmenn,	
											men	som	er	blitt	hjørnestein.	
12	Det	finnes	ikke	frelse	i	noen	annen,	for	under	himmelen	er	det	ikke	gitt	menneskene	noe	annet	
navn	som	vi	kan	bli	frelst	ved.»	
				13	Da	de	så	hvor	frimodige	Peter	og	Johannes	var,	og	forsto	at	de	var	ulærde	menn	av	folket,	undret	
de	seg.	De	visste	at	de	hadde	vært	sammen	med	Jesus,	14	og	da	de	så	mannen	som	var	helbredet,	stå	
der	sammen	med	dem,	kunne	de	ikke	si	imot.	15	De	sendte	dem	ut	av	rådssalen	og	møttes	for	å	rådslå	
med	hverandre.	16	De	sa:	«Hva	skal	vi	gjøre	med	disse	menneskene?	De	har	gjort	et	åpenlyst	under;	
det	er	klart	for	alle	som	bor	i	Jerusalem,	og	vi	kan	ikke	nekte	for	det.	17	Men	dette	må	ikke	få	lov	til	å	
spre	seg	mer	blant	folk.	Derfor	skal	vi	true	dem	så	de	ikke	taler	til	noe	menneske	mer	i	dette	navnet.»	
18	De	kalte	dem	inn	igjen	og	påla	dem	å	holde	helt	opp	med	å	forkynne	og	undervise	i	Jesu	navn.	
19	Men	Peter	og	Johannes	svarte	dem:	«Døm	selv	om	det	er	rett	i	Guds	øyne	å	adlyde	dere	mer	enn	
ham.	
	
Peter	gjør	under	i	Jesu	navn	1	
Apgj:	5,14-15:	14	Stadig	flere	trodde	på	Herren	og	ble	lagt	til	dem,	både	menn	og	kvinner	i	stort	antall.	
15	De	bar	også	syke	ut	på	gatene	og	la	dem	på	senger	og	bårer,	for	at	i	det	minste	skyggen	av	Peter	
kunne	falle	på	noen	av	dem	når	han	gikk	forbi.	
	
Peter	gjør	under	i	Jesu	navn	2	
Apgj:	9,32-41:	32	Peter	dro	omkring	overalt	og	kom	også	ned	til	de	hellige	som	bodde	i	Lod.	33	Der	
traff	han	på	en	mann	som	het	Æneas.	Han	var	lam	og	hadde	ligget	til	sengs	i	åtte	år.	34	Peter	sa	til	
ham:	«Æneas,	Jesus	Kristus	helbreder	deg.	Stå	opp	og	re	sengen	din!»	Straks	reiste	han	seg	opp.	
35	Alle	som	bodde	i	Lod	og	på	Saron-sletten,	så	ham,	og	de	vendte	om	til	Herren.	
				36	I	Jaffa	bodde	en	kvinnelig	disippel	som	het	Tabita,	på	gresk	Dorkas.	Hun	gjorde	mye	godt	og	tok	
seg	av	de	fattige.	37	Men	nettopp	på	denne	tiden	ble	hun	syk	og	døde.	De	hadde	vasket	henne	og	lagt	
henne	i	et	rom	ovenpå.	38	Lod	ligger	i	nærheten	av	Jaffa,	og	disiplene	fikk	høre	at	Peter	oppholdt	seg	
der.	De	sendte	da	to	menn	av	sted	for	å	be	ham	komme	til	dem	med	en	eneste	gang.	39	Peter	gjorde	
seg	klar	og	ble	med	dem.	Da	han	kom	fram,	førte	de	ham	ovenpå,	der	alle	enkene	samlet	seg	rundt	
ham.	De	gråt	og	viste	fram	kjortlene	og	kappene	Dorkas	hadde	sydd	mens	hun	ennå	var	blant	dem.	
40	Peter	sendte	alle	ut,	falt	på	kne	og	ba.	Så	snudde	han	seg	mot	den	døde	og	sa:	«Tabita,	stå	opp!»	
Hun	åpnet	øynene,	så	på	Peter	og	satte	seg	opp.	41	Han	rakte	henne	hånden	og	reiste	henne	opp.	Så	
kalte	han	inn	de	hellige	og	enkene	og	viste	dem	at	hun	levde.	
	
Peter	lærer	mer	
Apgj:	10,5-48:	5	Nå	skal	du	sende	noen	menn	til	Jaffa	for	å	hente	en	mann	ved	navn	Simon	med	
tilnavnet	Peter.		6	Han	er	gjest	hos	garveren	Simon,	som	bor	i	et	hus	nede	ved	sjøen.»		7	Da	engelen	
som	talte	til	ham,	var	borte,	tilkalte	Kornelius	to	tjenere	og	en	from	soldat	fra	livvakten	sin.		8	Han	
forklarte	dem	saken	og	sendte	dem	av	sted	til	Jaffa.	



					9	Dagen	etter,	mens	de	var	underveis	og	nærmet	seg	Jaffa,	gikk	Peter	opp	på	taket	for	å	be;	det	var	
ved	den	sjette	time.	10	Han	ble	sulten	og	ville	spise.	Mens	de	holdt	på	å	lage	maten,	kom	han	i	ekstase.	
11	Han	så	at	himmelen	hadde	åpnet	seg,	og	at	noe	dalte	ned;	det	så	ut	som	en	stor	duk	som	ble	firt	ned	
mot	jorden	etter	de	fire	hjørnene.	12	I	den	var	alle	slags	firbeinte	dyr	og	krypdyr	som	lever	på	jorden,	
og	alle	slags	fugler	under	himmelen.	13	Og	en	stemme	sa	til	ham:	«Stå	opp,	Peter,	slakt	og	spis!»	
14	Men	Peter	svarte:	«Det	kan	jeg	ikke,	Herre!	For	jeg	har	aldri	spist	noe	vanhellig	og	urent.»	15	For	
andre	gang	talte	stemmen	til	ham:	«Det	som	Gud	har	sagt	er	rent,	må	ikke	du	kalle	urent.»	16	Dette	
hendte	tre	ganger,	og	så	ble	duken	tatt	opp	til	himmelen	igjen.	
				17	Mens	Peter	ennå	var	i	villrede	om	hva	dette	synet	skulle	bety,	kom	utsendingene	fra	Kornelius.	
De	hadde	spurt	seg	fram	til	Simons	hus	og	sto	nå	foran	porten.	18	De	ropte	inn	og	spurte	om	Simon	
med	tilnavnet	Peter	var	gjest	der.	19	Peter	tenkte	fremdeles	på	synet	da	Ånden	sa	til	ham:	«Her	er	tre	
menn	som	spør	etter	deg.	20	Skynd	deg	og	gå	ned;	du	skal	følge	med	dem	uten	å	nøle,	for	jeg	har	sendt	
dem.»	21	Peter	gikk	ned	til	mennene	og	sa:	«Det	er	meg	dere	spør	etter.	Hvorfor	er	dere	kommet	hit?»	
22	De	svarte:	«Vi	er	sendt	av	offiseren	Kornelius,	en	rettskaffen	og	gudfryktig	mann	som	hele	det	
jødiske	folk	har	bare	godt	å	si	om.	Han	har	fått	et	budskap	fra	en	hellig	engel	som	sa	at	han	skulle	
hente	deg	hjem	til	seg	og	høre	hva	du	har	å	si.»	23	Så	ba	Peter	dem	inn	og	lot	dem	bo	der	som	gjester.	
								Neste	dag	ga	han	seg	i	vei	sammen	med	dem,	og	noen	av	brødrene	fra	Jaffa	fulgte	med.	24	Dagen	
etter	nådde	de	Cæsarea.	Kornelius	ventet	dem	og	hadde	bedt	sammen	sine	slektninger	og	nærmeste	
venner.	25	Da	Peter	skulle	gå	inn,	kom	Kornelius	og	møtte	ham,	kastet	seg	ned	foran	føttene	hans	og	
tilba	ham.	26	Men	Peter	reiste	ham	opp	og	sa:	«Reis	deg,	jeg	er	også	bare	et	menneske.»	27	Peter	
snakket	med	ham	mens	de	gikk	inn,	og	han	så	at	mange	mennesker	hadde	kommet	sammen.	28	Han	
sa	til	dem:	«Dere	vet	at	det	ikke	er	tillatt	for	en	jøde	å	omgås	eller	besøke	noen	fra	et	annet	folk.	Men	
Gud	har	vist	meg	at	jeg	ikke	skal	kalle	noe	menneske	vanhellig	eller	urent.	29	Derfor	kom	jeg	da	jeg	ble	
budsendt,	uten	å	gjøre	innvendinger.	Men	nå	spør	jeg:	Hvorfor	har	dere	sendt	bud	på	meg?»	
30	Kornelius	sa	da:	«På	denne	tiden	for	tre	dager	siden,	altså	ved	den	niende	time,	var	jeg	hjemme	og	
ba.	Med	ett	sto	en	mann	i	lysende	klær	foran	meg	31	og	sa:	‘Kornelius,	Gud	har	hørt	din	bønn	og	er	
blitt	minnet	om	dine	gaver	til	de	fattige.	32	Send	bud	til	Jaffa	og	be	Simon	med	tilnavnet	Peter	komme	
hit.	Han	er	gjest	hos	garveren	Simon,	som	bor	nede	ved	sjøen.’	33	Med	en	gang	sendte	jeg	bud	etter	
deg,	og	det	var	godt	at	du	kom.	Nå	er	vi	alle	samlet	for	Guds	ansikt	og	vil	høre	alt	som	Herren	har	
pålagt	deg	å	si.»	
				34	Da	tok	Peter	til	orde	og	sa:	«Nå	forstår	jeg	virkelig	at	Gud	ikke	gjør	forskjell	på	folk,	35	men	at	
han	fra	alle	folkeslag	tar	imot	hver	den	som	frykter	ham	og	gjør	det	som	er	rett.	36	Dere	kjenner	det	
ordet	han	sendte	til	Israels	folk:	det	gode	budskapet	om	fred	ved	Jesus	Kristus,	han	som	er	Herre	over	
alle.	37	Dere	vet	om	det	som	begynte	i	Galilea	etter	at	Johannes	hadde	forkynt	sin	dåp,	og	som	siden	
spredte	seg	over	hele	Judea:	38	Jesus	fra	Nasaret	ble	salvet	av	Gud	med	Hellig	Ånd	og	kraft,	og	han	
gikk	omkring	overalt	og	gjorde	vel	og	helbredet	alle	som	var	underkuet	av	djevelen,	for	Gud	var	med	
ham.	39	Og	vi	er	vitner	om	alt	han	gjorde	rundt	omkring	i	jødenes	land	og	i	Jerusalem,	han	som	de	
hengte	på	et	tre	og	drepte.	40	Gud	reiste	ham	opp	på	den	tredje	dagen	og	lot	ham	tre	synlig	fram,	
41	ikke	for	hele	folket,	men	for	de	vitnene	Gud	på	forhånd	hadde	utvalgt,	for	oss	som	spiste	og	drakk	
sammen	med	ham	etter	at	han	var	stått	opp	fra	de	døde.	42	Og	han	påla	oss	at	vi	skulle	forkynne	for	
folket	og	vitne	at	han	er	den	som	Gud	har	satt	til	dommer	over	levende	og	døde.	43	Om	ham	vitner	alle	
profetene	og	sier	at	alle	som	tror	på	ham,	skal	få	tilgivelse	for	syndene	ved	hans	navn.»	
				44	Mens	Peter	fremdeles	talte,	kom	Den	hellige	ånd	over	alle	som	hørte	Ordet.	45	De	troende	av	
jødisk	ætt	som	var	kommet	dit	sammen	med	Peter,	ble	forskrekket	over	at	Den	hellige	ånds	gave	også	
ble	øst	ut	over	hedningene.	46	For	de	hørte	dem	tale	i	tunger	og	lovprise	Gud.	Da	sa	Peter:	47	«Disse	
har	fått	Den	hellige	ånd	slik	som	vi.	Kan	noen	da	nekte	dem	vannet	og	hindre	at	de	blir	døpt?»	48	Så	
bød	han	at	de	skulle	døpes	i	Jesu	Kristi	navn.	Etterpå	ba	de	ham	bli	hos	dem	noen	dager.	
	
Peter	befris	ved	et	under	
Apgj:	12,2-16:		2	Jakob,	bror	til	Johannes,	ble	henrettet	med	sverd.		3	Da	Herodes	merket	at	jødene	
likte	dette,	gikk	han	videre	og	fikk	grepet	Peter	også.	Det	var	i	de	usyrede	brøds	høytid.		4	Etter	at	han	
var	tatt,	ble	han	kastet	i	fengsel,	hvor	fire	vaktskift,	hvert	på	fire	mann,	ble	satt	til	å	holde	vakt	over	
ham.	Så	ville	Herodes	føre	ham	fram	for	folket	etter	påske.		5	Peter	ble	da	sittende	i	fengselet,	og	
imens	ba	menigheten	inderlig	til	Gud	for	ham.	



					6	Natten	før	Herodes	skulle	føre	ham	fram,	lå	Peter	og	sov	mellom	to	soldater.	Han	var	bundet	med	
to	lenker,	og	fengselet	ble	bevoktet	av	vaktposter	som	sto	utenfor	døren.		7	Med	ett	sto	en	engel	fra	
Herren	der,	og	et	lys	strålte	i	rommet.	Han	vekket	Peter	med	et	puff	i	siden	og	sa:	«Skynd	deg,	stå	
opp!»	Med	det	samme	falt	lenkene	av	hendene	hans,		8	og	engelen	sa	til	ham:	«Bind	beltet	om	deg	og	
ta	på	deg	sandalene!»	Da	han	hadde	gjort	det,	sa	engelen:	«Få	på	deg	kappen	og	følg	etter	meg!»		9	Og	
han	fulgte	etter	ham	ut.	Men	han	forsto	ikke	at	det	som	engelen	gjorde,	var	virkelig;	han	trodde	det	var	
et	syn.	10	De	passerte	første	og	annen	vakt	og	kom	til	jernporten	som	førte	ut	til	byen.	Den	åpnet	seg	
av	seg	selv.	De	gikk	ut	og	fortsatte	nedover	den	første	gaten.	Der	ble	engelen	plutselig	borte	for	ham.	
11	Peter	kom	til	seg	selv	igjen	og	sa:	«Nå	vet	jeg	virkelig	at	Herren	har	sendt	sin	engel	og	fridd	meg	ut	
av	Herodes'	hånd	og	fra	alt	det	som	jødefolket	nå	går	og	venter	på.»	12	Da	dette	var	blitt	klart	for	ham,	
gikk	han	til	huset	hvor	Maria	bodde,	mor	til	Johannes	med	tilnavnet	Markus.	Der	var	mange	samlet	i	
bønn.	13	Han	banket	på	ytterdøren,	og	en	tjenestejente	som	het	Rode,	kom	for	å	lukke	opp.	14	Da	hun	
kjente	igjen	Peters	stemme,	glemte	hun	av	bare	glede	å	åpne	døren,	men	sprang	inn	og	fortalte	at	
Peter	sto	utenfor.	15	«Du	er	fra	sans	og	samling!»	sa	de	til	henne.	Men	da	hun	holdt	på	sitt,	sa	de:	«Det	
må	være	engelen	hans.»	16	Imens	fortsatte	Peter	å	banke.	Da	de	åpnet	og	så	ham,	ble	de	ute	av	seg	av	
undring.	
	
Paulus	stadfester	Peters	lederskap	
Galaterne:	2,6-8:	6	Og	de	mest	ansette	–	hvor	store	de	er,	betyr	ingenting	for	meg,	for	Gud	gjør	ikke	
forskjell	på	folk	–	de	stilte	meg	ikke	overfor	nye	krav.		7	Tvert	imot	innså	de	at	det	er	betrodd	meg	å	
forkynne	evangeliet	for	de	uomskårne,	slik	det	er	betrodd	Peter	å	forkynne	for	de	omskårne.		8	For	
han	som	gjorde	Peter	til	apostel	for	de	omskårne,	han	gjorde	meg	til	apostel	for	hedningfolkene.		
	
PETERS	BREV	
	
7.FASE:	PETER	DØR	FOR	JESUS.	
Han	korsfestes	med	hodet	ned,	fordi	han	mente	han	ikke	var	verdig	til	å	dø	som	Jesus	gjorde.	Dette	
siste	er	mer	eller	mindre	historisk	dokumentert	–	men	ikke	så	viktig.	Det	vi	vet	er	at	han	dør	i	Roma	
for	troen	på	Jesus,	som	en	kristen	leder.	

	

	


