
 

 

Bibelstudier hösten 2018:  Johannes och Petrus  

• Fem skrifter i Nya Testamentet  

1. Johannesevangeliet 

2. Första Johannesbrevet 

3. Andra Johannesbrevet  

4. Tredje Johannesbrevet 

5. Johannes uppenbarelse. 

Skillnaden mellan synoptikerna och Johannes evangelium. 

• Matteus, Markus o Lukas –synoptikerna= samsyn- lägger huvuddelen av Jesu verksamhet till 

Galileen och talar om en enda färd till Jerusalem. 

• Johannes låter Jesus verka längre även i Jerusalem och Judéen ( 7:10) och berättar om tre 

resor till Jerusalem från Galileen. ( 2:13; 5;1; 7:10; 

• Synoptikerna låter Jesus tid omspänna ca 1 år medan Johannes  låter Jesus verksamhet vara 

2,5-3 år 

• Synoptikerna lägger tempelrensningen till slutet av Jesu verksamhet. Johannes lägger den i 

början. (kap 2) 

• Synoptikernas framställning är mer följsamma och enhetliga mot att Johannes mer lägger 

fram texten meditativt och utredande 

• Johannes lägger mer vikt på Jesu person i det förkroppsligade ORDET (Logos) 

• Ordet blev kött – Johannes Bild av GUD?! 

• Johannes inledning= Prologen. Han var inspirerad av judiska tankar om Guds vishet 

• 1Mos 1-Guds skapade… 

• Filon från Alexandria, filosof som tar upp ”Logos”= Guds enfödde Son. Ps 12:7 

• Logos inom filosofin på 400-t f.kr 

• Logos kan uppfattas som ande eller andedräkt (pneuma) 

• 112-Alla som tar emot Jesus, är Guds barn.  

 

 

 



7 tecken i Johannes evangeliet 

• Jesus förvandlar vatten till vin – Joh 2:1-11 

• Jesus botar en ämbetsmans son – Joh 4:46-54 

• Jesus botar en sjuk vid Betesda – Joh 5:1-18 

• Jesus mättar 5 000 – Joh 6:5-14 

• Jesus går på vatten – Joh 6:16-21 (25-35) 

• Jesus botar en man som föddes blind – Joh 9:1-41 

• Jesus uppväcker Lasarus – Joh 11:17-46 

Simon Petrus  Människan och Ledaren 

Petrus nämns i NT ca 160 ggr Johannes nämns i NT ca 110 ggr 

Johannes: Boanerges (arameiska ’tordönsmän’, ’åsksöner’) Väldiga nitälskan.  

Lärjungen som Jesus älskade 

Petrus: Spontan, Mänsklig med misslyckande, Ledargestalt, Kraftfull, Handlingens man 

• Hur såg Petrus ut? 

• Troligtvis en kraftfull  

med mycket hår och skägg 

• Ca 30-40 år gammal 

• Målad med nyckel i handen 

som markerar hans ställning Matt 16:18 

• En rabbinlärjunge? 

• Mark 9:5 – Petrus kallade Jesus för Rabbi 

-Inget som Jesus gillade Matt 23:7 -13 

• Skeptikern & Realisten Luk 5:5-7 

• Luk 1:1-2 tar upp info om att många har sökt ge en samlad berättelse o  Jesus, tex de 

som var ögonvittne. (Underförstått Petrus) 

• Petrus högg av örat på översteprästens tjänare  

Joh 18:10-11, 25-27 

• Impulsiv 

 Tar sig till Jesus och lämnar båten och övriga fiskare Joh.21:4-8 

Petrus ang förlåtelse Matt 18:21-22 

 

 



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 relation med Jesus 

• När han kallades till människofiskare Luk 5:1-11 

•  När Petrus fick frågan om Jesus betalade tempelskatten Matt 17:24-27 

  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. 

•  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 

•  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 

•  Petrus var också den förste aposteln som fick möta den uppståndne Jesus Kristus 

1Kor 15:5 

• Petrus var ledare i den kristna urkyrkan 

• 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). 

• Sammanfattning:  

Petrus i Apostlagärningarna 

• Från fiskare till andlig ledare 

• Petrus fram som den store och självklare ledaren 

• Initierar lärjungavalet i kap. 1 

• Liksom Jesus samlar han folkskaror, ifrågasätter det religiösa ledarskapet 

• Ananias och Sapfeira visar på karaktärsdrag av makt och dom, som Jesus aldrig visade 

• Frimodighet som förmåga till kraftgärningar i Jesu namn, förklaras av andens närvaro 

• Petrus en ”övergångsman” till Paulus  
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