
 
 

5.søndag etter Treenighetssøndagen 2020  Asbjørn Hjorthaug (ELBK) 
Tekster: Salme 112; Klag 3:22-33; 1.Pet 3:8-15; Luk 5: 1-11; III Matt 16:13-20 

 

"Du er Messias, den levende Guds Sønn." 

Vi tilhører en bekjennelseskirke og har ordet «bekjennelse» i navnet. Vi er oss bevisst at det å være medlem i 

ELBK innebærer en bekjennelse. Vi forplikter oss som medlemmer og kirke på Guds eget ord slik vi har det 

i Bibelen, og vi bekjenner vår tro slik også de lutherske bekjennelsesskriftene kommer til uttrykk i 

Konkordieboken.  Dagens tekst gir et godt bilde på hva en bekjennelse innebærer. Teksten har også 

overskriften: Peters bekjennelse. Jesus er i området rundt Cæsarea Filippi. Tiden nærmer seg med raske skritt 

mot slutten av hans oppdrag og i Matt 16,21 varsler Jesus sine disipler om sin død og oppstandelse: «..de 

eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen 

skulle han reises opp.» Nå er oppmerksomheten rettet mot flokken, de 12 apostlene, som skal fortsette den 

oppgaven Jesus hadde og bære hans navn ut i verden.  Jesus stopper opp på veien om spør apostlene: "Hvem 

sier folk at Menneskesønnen er?" Det virker nesten som om en eksamensoppgave, men er en innledning til 

det viktige spørsmål som Jesus retter til hver og en av dem og til oss: "Og dere, hvem sier dere at jeg er?" 

 

Når Jesus vil vite hva vanlige folk mener, ikke fariseernes og de skriftlærdes oppfatning. Vi kunne ha gjort 

samme undersøkelsen i dag. Gå ut og spørre de menneskene vi møter om hvem Jesus er. Det ville blitt 

mange forskjellige svar. Det ville ikke overraske meg om mange hadde sagt at de ikke vet noe som helst.  

Bibelske sannheter er ikke lenger entydig. Sannhet knyttes opp til hva folk til enhver tid mener er rett. Når 

flertallet mener noe, så er det en sannhet. Det viktigste er hva folk mener og kjenner er rett. Da vendes ofte 

sannheten om til løgn. Paulus skildrer vår tid tydelig i Rom 1 og han sier i v 25 at folket «har byttet ut Guds 

sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er priset i evighet. Amen.» 

Jesu disipler svarer med å nevne tre personer som viser at folk hadde høye tanker om Jesus. Noen tror at 

Jesus er døperen Johannes. Etter Jesu død gikk det rykter om at Jesus var døperen: "Dette er døperen 

Johannes. Han er blitt reist opp fra de døde; det er derfor slike krefter virker i ham." Matt 14,2. Andre tror at 

Jesus er Elias. Mange trodde at Elias skulle komme som en forløper til Messias: «Se, jeg sender profeten 

Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende.» Mal 4,5. Johannes døperen fikk engang 

spørsmålet: "Hvem er du da," spurte de, "er du Elia?" "Nei, det er jeg ikke," svarte han. De spurte: "Er du 

profeten?" "Nei," sa han.» Joh. 1,21. Noen hevdet også at Jesus var Jeremias ut fra 5 Mos 18,15: «Av ditt 

eget folk, av dine landsmenn, vil Herren din Gud la det fremstå blant dere en profet som meg. Ham skal dere 

høre på.» Det var mange spekulasjoner og mange som mente at Jeremias var denne forløperen. En kan slå 

fast at folk i sin alminnelighet ikke kjente Jesus som den har var. De trodde kanskje han var forløperen til 

den kommende Messias. Men med deres politiske oppfatning av hvem Messias var og skulle være, ble de 

skuffet gang på gang av Jesus, han svarte rett og slett ikke til deres forventninger. 

Sli er det alltid for det naturlige menneske som alltid blir skuffet over Jesus. Mange tror at de skulle finne i 

Jesus en hjelper, et godt forbilde, en som kunne få ting på plass. Isteden vekker han sinne, vrede og 

frustrasjon når han forkaster menneskets egen kamp der de strever med gode gjerninger for å få et rett 

forhold til Gud. Han sier om seg selv at Han er veien, sannheten og livet. Men den egenrettferdige vil ikke 

vite av noen frelse fra synd og fortapelse. Egenrettferdigheten vil selv arbeide for å fortjene frelsen.  

Disiplenes rapport stemmer godt overens med hva som ellers fortelles i NT: «Han var i verden, og verden er 

blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham.» Joh 

1,10-11. 

Så til det andre spørsmålet Jesus stiller. Hva svarer du? Hvem sier du at Menneskesønnen er?  Det er viktig 

at du har en klar bekjennelse om hvem Jesus er. Bekjennelsen sier noe om du er på den rette vei og den gir 

signaler til andre kristne om at her er en kristen bror eller søster vi kan ha fellesskap med. Rom 10,9: «For 

hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, 

skal du bli frelst.» 1 Joh 4,15: «Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han selv blir i 

Gud.»  

Dette er nok. Det kreves ikke mer av deg for at du skal kunne si at du er en kristen. Men da kommer ofte 

innvendingene. Ja, men …. Skal vi ikke først …, må vi ikke først …. gjøre det ene og det andre. Sagt med 

andre ord – skal vi ikke først få skikk på vårt gamle menneske før jeg kan bekjenne og tro? Hvordan kan du 

få liv i og få orden på den gamle Adam som er død i synder og overtredelser? Saken er at du er fortapt om du 

vil gå egenrettferdighetens vei. Kjære leser, hør hva jeg sier: Slik som du er akkurat nå med dine tanker, 

følelser, syndige begjær, dårlig samvittighet, med din håpløshet, med din tilkortkommenhet og 

ufullkommenhet: Jesus kom for å frelse deg slik du er akkurat nå. Han kom for å frelse syndere som deg og 

meg. Hør hva Paulus sier i 1 Tim 1,15 «Det er et troverdig ord, vel verdt å ta imot: Kristus Jesus kom til 



 
 
verden for å frelse syndere; og blant dem er jeg den største.» 

Hva skal jeg så gjøre? Paulus sier i Rom 10,9: «For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og 

tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst.» og videre i Rom 10,13: «Hver den 

som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» Å tro er ikke noe annet enn å ta Jesus på ordet. Tro at du i ham 

eier syndenes forlatelse som gjelder alle dine synder. Tro at det skriften sier om at du er rettferdiggjort av 

nåde for Jesu skyld, at Gud betrakter deg som sitt barn og vil være din far. Tro at Jesus som levde et 

fullkomment liv i 33 år som sant menneske, tro at Jesus døde på korset og betalte all din syndegjeld, tro at 

Jesus stod opp fra det døde og vant deg en evig rettferdighet slik at du er fri og har vunnet seir over synden, 

døden og djevelen.  Nå vet du hva du skal svare på spørsmål om hvem menneskesønnen er. Han er sann Gud 

og sant menneske og min evige frelser. Peter gir et svar med enkle, kraftfulle ord: "Du er Messias, den 

levende Guds Sønn." Dette er den gode bekjennelsen. Den sammenfatter alt om Jesu person og hans 

gjerning.  «Du» som er her mellom oss, «du» som har vandret sammen med oss her i snart 3 år, «du» som 

har helbredet syke, lindret nød og vekket opp døde, «du» som har fortalt oss om Guds rike og lært oss kjenne 

Faderen, «du» er et sant menneske av kjøtt og blod. «Du» er Kristus eller Messias, den levende Guds Sønn. 

«Du» er den som hele Skriften vitner om. «Du» er den profetene forteller som skal komme for å frelse folket 

fra deres synder. «Du» er oppfyllelsen av Skriften for du er det løftet som Gud gav Adam og Eva om han 

som skulle knuse slangens hode og gjenopprette syndefallet, «du» er den velsignelse Abraham fikk løftet om. 

«Du» er den kobberormen var bilde på som frelste israelerne fra slangens gift. 

Peter har sett det og tror det.  Når han sier om Jesus at han er Guds sønn, så sier han at Jesus er Gud, den 

allmektige, himmelens og jordens skaper. Grunnteksten understreker Sønnen, den enbårne Sønnen, den 

eneste, han som er av samme vesen og natur som Gud selv. Og Faderen er den levende Gud, den alltid 

levende og livgivende som har livskilden i seg. Men da må også Sønnen som er av samme vesen som 

Faderen, ha denne livskilden i seg. Han er også Menneskesønnen, en enestående menneskesønn som 

representerer hele menneskeheten, hele verden, overfor Gud. Gjennom det å være representant for oss alle, 

reparerer og setter han i stand det gudsforholdet som ble ødelagt av den første Adam, han som igjen 

representerte alle mennesker da han førte oss inn i synden og under dommen. Og dette gjorde han som 

Kristus, et embete han både var salvet og innviet til. Og dette embetet var et stedfortredende embete. Alt 

gjorde han for meg og i mitt sted. Han levde et hellig liv for meg, han døde for mine synder for meg, han 

oppstod av graven for meg, han vant over døden og djevelen og synden for meg. Det mest fantastiske av alt – 

alt dette eier jeg ved troen på Jesus Kristus. 

 

Jesus gir Peter annerkjennelse og gir han den beste tilbakemelding noen kan få: "Salig er du, Simon, sønn av 

Jona». Med sin tro og bekjennelse er Peter salig, godtatt av Gud som hans barn og sikret et evig liv med han. 

I Peters bekjennelse ligger det en varme og en kjærlighet som er en frukt av troen. Jesus fortsetter raskt med 

å si: «For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.» Dette har du ikke kommet på 

av deg selv Peter, ikke fornuftens resonnement eller din intelligens. Legg merke til at Jesus bruker Peters 

opprinnelige navn Simon Jonas’s sønn. Navnet Peter fikk han av Jesus: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du 

skal hete Kefas.» Kefas er det samme som Peter.» Joh 1,42. Dette understreker at det er ikke Peter slik han er 

født som fører til denne bekjennelse. Denne bekjennelsen er en frukt av troen og har sin årsak i Faderen. Det 

er Faderen som har åpenbart Peter dette. Det er Den Hellige Ånd som har opplyst han om dette. 1 Kor 12,3: 

«.. Og ingen kan si: "Jesus er Herre" uten i Den Hellige Ånd.» Vi kan heller ikke la være å minnes ordene i 

Joh. 1,12-13: Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. De er 

ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.» Å se Guds Rike, å 

bekjenne at Kristus er Herre, å bli født på nytt er forskjellige uttrykk for omvendelsen. Omvendelsen er å 

komme til tro på Jesus og bekjenne som Peter bekjenner. Vi må be sammen med Paulus om at vi alle må få 

del av troen og bekjennelsen: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den 

Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.» Ef. 1,17 

 

«Og det sier jeg deg», Jesus fortsetter sin tale til Peter. «Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min 

kirke» Dette stedet anvendes av pavekirken for å gi begrunnelse for pavens embete. Peter var den ledende 

blant apostlene og her beskrevet av Jesus som klippen hele kirken skulle bygges på, i tillegg var han biskop i 

Roma, så paven har samme autoritet som Peter siden de er hans etterfølgere. Det er et ordspill i teksten 

ettersom klippe heter petra på gresk, og Peter også betyr klippe. Romerkirken hevder at det kunne like gjerne 

ha stått: Du er Peter; på deg vil jeg bygge min kirke. Den lutherske kirke har forkastet dette som en 

forfalsking av teksten og en falsk lære om Peter. Jesus bruker i gresk oversettelse Petros om Peter og petra 

om klippen. Jesus sier til Peter at denne bekjennelsen har ikke kjød og blod åpenbart deg, men min Far i 

himmelen og på denne bekjennelsen, «klippen» vil jeg bygge min kirke. Denne bekjennelsen har vi alt talt 

om og den er helt fundamental. På denne bekjennelsen bygger Jesus sin kirke, en bekjennelseskirke. En 



 
 
bekjennelse om Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske, og at vi blir rettferdiggjort gjennom troen 

alene. Troen på at Jesus forsonet verden med seg selv ved å dø på korset for våre synder og oppstå av graven 

etter 3 dager. Det er denne bekjennelsen Peter får annerkjennelse for og får høre at han er salig. 

Senere bekjenner Peter i: «Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er 

Kristus Jesus selv. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og 

gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.» Ef 2,20-22. Det er nettopp denne 

hjørnesteinen, Kristus, Peter beskriver i sin bekjennelse. 

Peter var ingen klippenatur, tvert imot. Han hadde mange og dype fall og Jesus må kort tid etter irettesette 

han. Langfredagen sovnet han i hagen og fornektet Jesus 3 ganger. Paulus karakteriserer seg selv som den 

største blant syndere siden han forfulgte Guds menighet. Peter, Paulus og vi andre har ikke noe vi kan bygge 

vår bekjennelse på. Vi er en liten kirke, men vår kraft og styrke kommer fra Gud. «For jeg skammer meg 

ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker.» Rom 1,16  

Peter er ingen klippe, men derimot er Kristus en klippe. Skriften taler mange steder om Jesus og Gud som 

vår klippe. Klippen er Kristus som er det samme som Guds ord. Bekjennelsen er Guds ord forenet i Kristus. 

Da har vi legitimitet som kirke. Ikke på vår styrke og vellykkethet, nei på tross av vår udugelighet har han 

tatt seg av oss som tror.  

Jesus sier her at han vil bygge sin kirke. Det er første gang ordet ecclesia-menighet blir brukt i NT. Jesus sier 

«min»- kirken hører han til. Det er en universell menighet, Jesus Kristi kirke over hele jorden der alle som 

bekjenner seg til han og tror på ham, hører hjemme. Her er det mennesker fra alle nasjoner, med alle 

tungemål og folkeslag.  

 

«og helvetes porter skal ikke få makt over den.»  

Jesus gir et løfte til denne sin kirke som bygger på bekjennelsen Peter har fått av den Hellige Ånd.  

Vi er gjennom troen rettferdiggjort og da er det ikke lenger noen fordømmelse. Rom 8,1 

Satan er overvunnet, men han vil likevel prøve seg mot oss så lenge evangeliet forkynnes. Ef 6,12f.  

Men Jesus sier at vi har ikke noe å frykte. Han vil vokte oss og verne oss. Han har avvæpnet maktene og 

myndighetene. Kol 2,15. 

Når han sender apostlene ut med evangeliet og bygger sin kirke med å døpe og lære, så gir han de også et 

løfte om at han vil være med de alle dager. 

Som små menigheter her og kanskje du også er alene der du bor, vær frimodig. Jesus vil passe på deg og ta 

seg av deg. Han har sagt det i sitt ord at de som tror på hans navn og er avhengige av hans nåde vil han ta seg 

av og vokte og verne. Jesus sier her klart at hans kirke skal bestå. Den skal ikke gå under. Den er evig. Er 

ikke dette til stor trøst. Hva er det vi klager over? Hvorfor være motløs?  Nei, la oss glede oss og fryde oss 

 

Nøkkelmakten.  «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» En ting er det at han vil grunnlegge sin menighet og 

kirke på bekjennelsen, men noen må forvalte ordet og sakramentene. Peter får her et oppdrag med 

himmerikets nøkler.  Nøkkelen som binder og låser er Loven som fordømmer og setter oss på plass. 

Nøkkelen som åpner, er evangeliet om Jesus som tilgir og avløser syndere. Den setter fanger i frihet. Senere 

overleveres nøklene til alle apostlene.: «Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere 

fastholder dem for noen, da er de fastholdt.» Joh 20,23 

I realiteten er nøkkelmakten gitt til menigheten. De forvalter nøklene og innsetter prester som innehar 

embetet til å forkynne ordet og forvalte sakramentene.  Ingen kan komme inn i Jesu Kristi rike uten å ha fått 

synden tilgitt og forlatt. Om du ikke får noen tilgivelse og syndsforlatelse blir du stengt utenfor. 

 

Fullmakten er helt og fullt gitt til menigheten. Det som åpnes på jorden er åpnet i himmelen, og det som er 

bundet eller låst på jorden er låst i himmelen. Når du går til skriftemål og får avløsning for dine synder, da 

jubles det i himmelen også. Det er stor glede over hver synder som omvender seg. Da kan vi virkelig feire 

nattverdens festmåltid som tilgitte syndere.  I CA art 25 står det at vi skal tro avløsningen som «en røst som 

taler til oss fra himmelen». Avløsningens ord, lagt i et menneskes munn, er Guds ord, som forkynner meg 

fred, og er «evangeliets røst».  Her møter Kristus, det er det han forteller oss i dagens tekst. Som kirke har vi 

all grunn til å ta til oss dette og få frimodighet og håp av det. 

 


