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BAKGRUND
Författare: Aposteln Petrus (2Pet 1:1). Petrus visste att han snart skulle dö. Han
var inställd på martyrskap eftersom Jesus hade visat honom att martyrskapet
var en del av hans kallelse (2Pet 1:12-15, Joh 21:15-23). Petrus var ett
ögonvittne till Jesus förvandling och Gud Faderns ord om sin son på
förklaringsberget (2Pet 1:16-18).
Man har ifrågasatt Petrus författarskap pga språkliga olikheter mellan Petrus
första och andra brev. Men olikheterna kan förklaras med att Petrus använt två
olika sekreterare. I Petrus första brev är Silvanus utpekad som sekreterare
(1Pet 5:12). Silvanus kallades också för Silas (jfr Apg 18:5 i Korint och 1Tess 1:1
som skrevs från Korint). Silas var en ledare i församlingen i Jerusalem år 49/50
(Apg 15:22) och en profet (Apg 15:32). Han reste med Paulus under andra
missionsresan (Apg 15:40-41) då de besökte stora delar av det område som
1 Petrus är adresserat till. Allt tyder på att Silas var romersk medborgare och
därmed kunnig i grekiska (Apg 16:37-39).
Petrus har haft en annan sekreterare för sitt andra brev. Rent stilistiskt
påminner Petrus andra brev om den grekiska som användes i Mindre Asien
under första århundradet (västra Turkiet) och troligen kom sekreteraren
därifrån. Man bör också komma ihåg att olikheterna vad gäller innehållet i
breven inte är större än olikheterna mellan Paulus första och andra brev till
Korinterna, som är allmänt accepterade som genuina brev från Paulus.
Kritiker har velat placera brevet långt efter Petrus martyrskap eftersom man
påstår att de problem som brevet behandlar inte fanns på 60-talet e.Kr. Men
vid jämförelse med första Korinterbrevet som har en säker datering kring år 56
e.Kr. så ser vi samma problem som i Petrus andra brev:
• Lössläppthet och otukt (1Kor 6:12-13, 6:18-20).
• Arrogant överbetoning av den egna kunskapen till skada för andra (1Kor 8:14, 8:10-11).
• Frosseri och dryckenskap i samband med församlingens agapemåltider
(1Kor 11:20-22).
• Förnekandet av den fysiska uppståndelsen, en nedtoning av kroppens
betydelse som i slutändan ledde till ett liv i njutning (1Kor 15:12-15, 15:3233).
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Petrus andra brev var tidigt använt och fullt accepterat i Egypten och Mindre
Asien. Det togs slutligt med i NT:s kanon på 300-talet.
Jag kan inte se några egentliga hinder för att hålla fast vid Petrus författarskap
av sitt andra brev. För ett fördjupande studium av Petrus som person se mitt
studium under ”biografier” på www.bibelstudium.org
Mottagare:
Brevet var troligen adresserat till judar och hedningar i Mindre Asien. Sannolikt
var adressaterna desamma som i Petrus första brev 1Pet (1Pet 1:1), eftersom
han säger att detta är hans andra brev (2Pet 3:1).
Adressaterna kämpade mot tidig gnosticism. Det fanns irrlärare ibland dem
som förnekade Jesus som Herre (2:1), som i arrogans förordade ett lössläppt liv
(2:10-15) och som förlöjligade Jesu återkomst och domen (3:3-4). För en
fördjupning av gnosticismen se http://www.bibelstudium.org/archives/447 och
välj ”Gnosticism eller doketism”.
Ursprung och datering:
Brevet skrevs troligen från Rom i mitten på 60 talet. Vi antog att Petrus första
brev skrevs från Rom år 62-64 och man kan anta att Petrus andra brev skrevs
något senare, år 65-66. Enligt kyrkohistorien blev Petrus martyr i Rom under
Neros regering c:a 66-67 e. Kr.
Motiv:
Att bemöta irrläran som spreds i olika församlingar samt att visa att sann
kunskap (gnosis) om Kristus ledde till rent liv i väntan på Jesus återkomst och
dom.
Nyckelord:
Ord som ”kunskap, insikt” (gnosis, epignosis, oida) förekommer många gånger i
brevet. Irrlärarna hävdade att de baserade sin lära på kunskap.
Nyckelvers:
”Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss
genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.”
(2Pet 1:3).
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LÖPANDE KOMMENTAR
A. Inledning (1:1-2)
1. Jesus gudom (1:1)
Det är få ställen i hela NT (Nya Testamentet) som så tydligt uttrycker Jesus
gudom. Man hör ett eko av Tomas bekännelse inför den uppståndne Jesus
"Min Herre och min Gud!" (Joh 20:28).
2. Brevets tema (1:1-2)
Redan här i inledningen visar Petrus temat i brevet när han nämner
rättfärdigheten från Gud och kunskapen om Jesus Kristus. Han kommer att
visa att sann kunskap (gnosis, epignosis) om Jesus Kristus inte kan frikopplas
från ett liv som präglas av Guds rättfärdighet.

B. Sann kunskap ger sant liv (1:3-21)
1. Livet kommer ur relationen med Gud (1:3-11)
Petrus ställer den sanna kunskapen om Kristus i centrum och visar att den
kunskapen aldrig kan frikopplas från ett liv som genomsyras av Jesus
egenskaper, tvärs emot irrlärarna som hävdade att de ohejdat kunde leva ut
sina kroppsliga begär (2Pet 2:10-15).
a. Kunskapen om Gud leder till Guds liv (1:3-4)
”Ty allt som hör till liv och gudsfruktan
har hans gudomliga makt skänkt oss
genom kunskapen om honom, som har
kallat oss genom sin härlighet och ära.
Genom dem har han gett oss sina
dyrbara och mycket stora löften, för att
ni i kraft av dem skall få del av gudomlig
natur, sedan ni kommit undan det
fördärv som på grund av begäret finns i
världen.” (2Pet 1:3-4).
Vår kunskap (epignosis) om Jesus Kristus är central. Allt vad Gud gett oss av nåd är
relaterat till den kunskapen. Att vi fått del av gudomlig natur syftar säkert på att
Gud bor i oss genom sin Ande. Detta liv innebär att vi genom omvändelse lämnat
fördärvet som på grund av begäret finns i världen.
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b. Innehållet i den troendes liv med Gud (1:5-9)
• Resultatet av sann kunskap om Kristus (1:5-7)
”Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten
självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i
gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla
människor.” (2Pet 5-7)
Livet som kommer ur vår kunskap om
Jesus Kristus har ett speciellt innehåll.
Det handlar om en tro som har ’dygd’
i sig, sådant som Gud säger är gott
och rätt. Dygden har rätt insikt (sann
gnosis) som leder till självbehärskning, tvärs emot irrlärarnas
lössläppta liv. Det handlar om ett
uthålligt liv i gudsfruktan, en
gudsfruktan som resulterar i kärlek
till våra syskon och till vår nästa.
Petrus menar att när vi har sann
kunskap om Kristus så kommer våra
liv att formas i den här riktningen.
• Petrus säger att allt i vers 1-7 visar på sann kunskap och att allt detta ska
finnas och växa till hos de troende (1:8). Den som inte vill leva enligt
undervisningen i vers 1-7 är både närsynt och blind (1:9).
c. Om vi är fasta i tron ska vi nå målet (1:10-11)
När vi lever i vers 1-7 så gör vi vår kallelse och utkorelse fast och vi når
målet: ”Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu
Kristi eviga rike. (2Pet 1:11).
2. Petrus uppdrag att förmana ända till slutet (1:12-15)
a. Petrus kallelse att varna (1:11-12)
Petrus betonar att det han förmedlat här är så viktigt att han kommer att
påminna de troende ända till sin död. Han var ju kallad av Jesus att vara en
herde för Jesus får, en herde som dessutom var kallad att bli martyr (Joh
21:15-19).
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b. Petrus vet att hans tid snart är slut (1:13-15)
Vi antar att Petrus skriver detta brev kring år 66. Han blev martyr i Rom
under kejsar Neros regering och Nero dog i juni år 68. Petrus visste att den
tid han hade kvar var mycket kort (2Pet 1:14).
3. Herren Jesus bekräftades av Fadern (1:16-18)
Petrus lyfte fram den sanna kunskapen om Jesu Kristus, som inte vilade på
myter och legender utan på historiska händelser. Han hade levt med Jesus i
tre år. Han hade själv hört Guds vittnesbörd om sin son uppe på
förklaringsberget (Luk 9:28-36), när Fadern talade: "Denne är min Son, den
Älskade. I honom har jag min glädje." (2Pet 1:17).
4. Herren Jesus bekräftades av profeterna (1:19-21)
Petrus påpekar att den sanna kunskapen om Kristus var bekräftad av
profeterna. Han talar om morgonstjärnan som ska gå upp i våra hjärtan. Den
morgonstjärnan är Kristus (4Mos 24:17-19, Upp 22:16) och genom
profetiorna i GT (Gamla Testamentet) får vi en klarare kunskap om Kristus.
Petrus visar vilken respekt och vilka höga tankar han hade när det gäller
GT:s profetior: ”Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har
kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom
någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat
vad de fått från Gud.” (2Pet 1:20-21)

C. Falska profeter och lärare (2:1-22)
1. Falska lärare kommer att finnas (2:1-3)
a. Falska lärare som förnekar den sanne Kristus (2:1)
Petrus hänvisar till att det fanns falska profeter i GT och att det på samma
sätt finns irrlärare nu. De förnekade Kristus, inte i första hand verbalt utan
genom sin lössläppta livsstil (2Pet 2:10). Kristus var alltgenom ren och hade
friköpt alla genom att betala med sitt liv (1Pet 1:18-19). Petrus säger att
sanningens väg blir smädad p.g.a. deras livsstil. Mycket talar för att
irrlärarna överbetonade nåden så att omvändelse från synd inte längre
behövdes. De tog sig frihet att leva ut sina begär vad gäller sex, frosseri och
pengar.
b. Falska lärare som lär ut lösaktighet (2:2-3)
Irrlärarna fick många efterföljare i sin normlösa livsstil (2Pet 2:13, 18-19).
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2. Exempel från GT bekräftar dom och räddning (2:4-9)
Petrus tar exempel från GT och visar att Gud som dömt synden förr och
därför kommer att göra det igen. Dessutom visar ett par av exemplen att
Gud räddade de troende mitt i domen.
a. Änglar som fallit (2:4)
Det är oklart vilket exempel som Petrus syftar på när han säger att Gud
dömt fallna änglar och att de hölls i förvar till den slutliga domen.
b. Noa och syndafloden (2:5)
Exemplet på Guds dom och räddning genom en världsvid flod i Noas tid
(1Mos 7-8) är något som Petrus återkommer till (2Pet 3:5-6, 1Pet 3:20).
c. Lot och Sodom (2:6-8)
Som ytterligare ett exempel på dom och räddning lyfte Petrus fram domen
av Sodom och räddningen av Lot (1Mos 19).
d. Herren räddar troende och dömer syndare (2:9)
Petrus bekräftar att i Guds framtidsscenario finns både dom och räddning.
3. Den falska läran leder till ett liv i synd (2:10-22)
Petrus går till frontattack mot irrlärarna och visar konsekvenserna av deras
lära.
a. Irrlärarna hädade och följde sina begär (2:10-15)
Att irrlärarna hädade var nära kopplat till deras lössläppta liv i synd. Petrus
kallar dem för ”laglösa” i betydelsen normlösa (2Pet 2:13).
b. Irrlärarna liknade Bileam (2:15-16)
Petrus påstod att de gick samma väg som Bileam. När vi undersöker vad
Bileam stod för är det två saker som blir tydliga. Han var frestad av den
stora spådomslönen som Balak, kungen i Moab ville ge honom om han var
villig att förbanna Israel (4Mos 22). Dessutom hjälpte han Balak med
rådgivning om hur han skulle kunna locka fram Guds dom mot Israel,
nämligen genom att locka Israel till avguderi och otukt (4Mos 31:16, Upp
2:14-16).
c. Irrlärarna talade stora men tomma ord (2:17-19)
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De var tydligen duktiga talare som lovade mycket som de inte kunde
leverera. De lovade frihet men hade själva hamnat i slaveri under sina begär
(2Pet 2:19).
d. Irrlärarna var tidigare vanliga troende (2:19-22)
Vad som är skakande är att irrlärarna fanns mitt i församlingen. Troligen
hade de hamnat i en överbetoning av nåden där omvändelse från synd inte
längre behövdes. Om man dessutom tänker på grekernas nedvärdering av
kroppen samt överbetoning av själen och anden så är det lättare att förstå
hur de kunde hamna i ett utsvävande liv mitt i den kristna församlingen.
Petrus anser att det hade varit bättre om de aldrig lärt känna Kristus (2Pet
2:20-21).

D. Herrens slutliga dom och frälsning (3:1-13)
I sitt första brev lägger Petrus en betoning på den eviga härlighet vi som
troende ska få när Jesus kommer tillbaka. Här i sitt andra brev lägger Petrus
betoningen på Guds dom över ondskan, som är den andra sidan av Jesus
återkomst. Men även om betoningen ligger på domen så har han inte glömt
bort vårt mål som troende (2Pet 1:11, 3:13).
1. Petrus påminner om Guds framtida dom i GT och NT (3:1-2)
Petrus ord om den kommande domen vilade på både GT och NT som vi
också kommer att upptäcka i detta kapitel. Petrus hänvisade till Jesus ord
om en kommande dom (Luk 17:22-37, 21:25-33) och han hänvisade till
apostlarnas ord (2Tess 1:6-10).
2. Jesus återkomst och dom ska komma att ifrågasättas (3:3-6)
a. Allt är oförändrat sen världens skapelse (3:3-4)
Irrlärarna sa att allt förblivit som det alltid varit och de ifrågasatte att Jesus
skulle komma tillbaka. Det argumentet är lika aktuellt idag som det var på
den tiden.
b. Noa och syndafloden bevisade motsatsen (3:5-6)
Petrus påminde om att allt inte har förblivit som det alltid varit genom att
hänvisa till den världsvida domen som kom i Noas tid (1Mos 7-8).

8

3. Guds dom och frälsning kommer i Guds tid (3:7-13)
a. Hela skapelsen ska beröras av domen (3:7)
Petrus drar en parallell mellan domen i Noas tid och den kommande domen
som också kommer att drabba hela världen. Det är Guds ord som är basen
för allt. Allt skapades genom ordet (2Pet 3:5, 1Mos 1:1-2, 9-10), genom
Guds ord kom domen i Noas tid (2Pet 3:6). Genom Guds ord kommer hela
värden att dömas genom eld (2Pet 3:7). Elden var ett vanligt motiv för Guds
domar i GT (5Mos 4:24, Mal 4:1, Sef 1:18, Jes 66:15-16).
Det är möjligt men inte nödvändigt att anta att allt som ska gå under genom
eld måste förintas, även om det ser så ut i texten (2Pet 3:7, 10-12). Det är
viktigt att vi tänker på hur Petrus beskriver skapelsen före och efter floden i
Noas tid. Han talar om de himlar och den jord som fanns före domen
samtidigt som vi vet att det rent fysiskt var samma himlar och samma jord
efter domen: ”De som påstår detta bortser från att det för länge sedan
fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av
Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och
gick under.” (2Pet 3:5-6). Detta innebär att det blir möjligt för oss att förstå
Petrus ord om en kommande världsvid dom genom eld på ett liknande sätt,
nämligen att Gud kommer att döma all ondska genom eld men att den nya
himlen och den nya jorden (2Pet 3:13) skulle kunna vara en förnyad himmel
och jord. Det stämmer också väl överens med vad vi ser i Rom 8:19-21.
b. Orsaker till att Jesus inte kommit än (3:8-9)
Petrus ger ett par orsaker till att Jesus ännu inte kommit tillbaka. Dels pekar
han på att tiden för Gud inte är som vår tid och dels pekar han på att Gud
vill att så många människor som möjligt ska få chansen att omvända sig
innan domen kommer.
c. Herrens dag kommer med dom och frälsning (3:10-13)
Att Jesus kommer som en domare för världen och som en frälsare för sina
efterföljare är tydligt på många ställen i NT (2Tess 1:3-10, Upp 22:12-15, Joh
14:1-3, 1Tess 4:16-18, Fil 3:20-21). Petrus påminner slutligen om Guds löfte
om nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor (2Pet 3:13, Jes 65:17,
66:22).
Petrus säger att vi ska vänta på Herrens domedag och försöka påskynda
den. Det vi kan se i texten som skulle kunna påskynda dagen är att vi
evangeliserar så många som möjligt och lever rent.
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E. Slutliga förmaningar (3:14-18)
1. Gör allt ni kan för att leva sant (3:14)
Petrus sammanfattar nu hela brevet och han kommer till en helt annan
slutsats än irrlärarna, nämligen att de troende ska leva liv som är rena:
”Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att
leva i frid, rena och oförvitliga inför honom.” (2Pet 3:14).
2. Paulus har skrivit om samma tema (3:15-16)
Vad Petrus skriver om Paulus är mycket intressant. Dels var Petrus och
Paulus helt överens, dels visar detta att Paulus skrifter samlades och
kopierades tidigt i urkyrkan, men framför allt så jämställer han Paulus brev
med Gamla Testamentet.
3. Lev i den sanna kunskapen om Kristus (3:17-18)
Petrus visar med brevets två sista verser att de troende ska akta sig för
irrlärarnas normlösa liv och istället söka sann kunskap (gnosis) om Jesus
Kristus: ”Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni
inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx i stället till i
nåd och kunskap (gnosis) om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är
äran nu och till evighetens dag, amen.” (2Pet 3:17-18).
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REFLEKTIONER
 Problemet med att skilja på tro och liv
Petrus visade att tro på Jesus och ett liv i hans efterföljelse hör ihop.
Sann kunskap om Jesus Kristus var kopplat till ett rent liv, ett liv i
omvändelse från synden, ett liv i enlighet med kunskapen om Kristus.
 Problemet med en amoralisk Gud
Många anser idag att Gud inte har några moraliska förväntningar på de
troende och därför talar man sällan om omoral, lössläppthet,
normlöshet, Guds dom och Jesus återkomst både som domare och
frälsare. Om vi inte håller Guds ord lika högt som aposteln Petrus gjorde
har vi ingen egentlig grund för att kunna tala ut mot allt detta i den
kristna kyrkan.
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