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APOSTLADAGEN - Sänd mig 

I söndagens text möts vi av Jesu fråga till lärjungarna: 

»vem säger ni att jag är?« Simon Petrus svarade: »Du är 

Messias, den levande Gudens son.« 

Vår bibels nya testamente ger oss klara och tydliga löften inför 

evigheten. Bland världens religioner är det bara kristendomen 

som ger dessa tydliga löften. I alla andra religioner måste du 

göra dej förtjänt av evigheten.  

I kristendomen kan du inte göra dej förtjänt av evigheten. An-

ledningen är att Jesus – Guds egen son! - stigit ned och gjort 

”jobbet” åt oss. Vi är alla så älskade att han öppnat himlens 

port åt oss. Så högt älskade, att Jesus betalade priset för oss, 

genom sin försoningsgärning på korset.  

Alla dessa löften centrerar kring hur vi ställer oss till Jesus, 

den levande Gudens son.  

I förra veckan kunde vi ta till oss följande entydiga löfte och 

nu gör vi det på nytt: 

Joh 3:17-18 Ty Gud sände inte sin son till världen för att 

döma världen utan för att världen skulle räddas genom ho-

nom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte 

tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende 

sons namn. 

Bibeln är också tydlig med hur vi stänger oss ute. Vi har det i 

orden: eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. 

Att inte tro på Guds ende sons namn, är att exempelvis ned-

värdera Guds son till en sagofigur eller en enbart historisk per-

son. I dagens text ger oss Petrus förståelsen av begreppet Guds 

ende sons namn. när han svarar Jesus: »Du är Messias, den 

levande Gudens son.« 



I dagens text har vi också Jesu löfte till lärjungen Petrus. Det 

är ett personligt löfte. Jesus säger inget som tyder på att löftet 

gäller Petrus ättlingar i någon form. Exempelvis Petrus alla ef-

terträdare som församlingsföreståndare i Rom.  

För att förstå skillnaden, jämför vi Jesu löfte till Petrus, med 

Guds löfte till Abraham. Ett löfte som innefattade Abrahams 

ättlingar: 

1 Mos 17:7-9 Jag skall upprätthålla mitt förbund, förbundet 

mellan mig och dig och dina ättlingar i släktled efter släktled, 

ett evigt förbund: jag skall vara din Gud och dina ättlingars 

Gud. Jag skall ge dig och dina ättlingar det land där du nu 

bor som främling, hela Kanaan, som egendom för all framtid. 

Och jag skall vara deras Gud.« Vidare sade Gud till Abra-

ham: »Du å din sida skall hålla mitt förbund, du och dina ätt-

lingar i släktled efter släktled. 

Med dessa reflektioner är det dags för Apostladagens evange-

lium: 

Matt 16:13-20 När Jesus kom till området kring Caesarea Fi-

lippi frågade han sina lärjungar: »Vem säger människorna att 

Människosonen är?« De svarade: »Somliga säger Johannes 

döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon 

profet.« – »Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« 

Simon Petrus svarade: »Du är Messias, den levande Gudens 

son.« Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, 

ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan 

min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klip-

pan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och döds-

rikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig 

nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara 

bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i 

himlen.« Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon 

att han var Messias. 


