
VARDag 
 – platsen där lärjungar formas och växer 

!
Vi vill ha Jesus i centrum, 

stå på Bibelns grund och vara ett 
andligt hem med hjärta för Stockholm.

Ett brev till oss 
 - Introduktion till Första Petrusbrevet     

Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i 
Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien. Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till 
att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och 
frid i allt rikligare mått komma er till del. (1 Petr. 1: 1– 2) 

1. Till de utvalda (som lever skingrade), som främlingar 

 a. Inledning 

Nu är det dags att börja vår lärjungaskola VARDag igen efter sommarens uppehåll. En kristen 
är bestämd av Gud till att göras helig så att hon lyder Jesus och renas av honom. Så skulle 
man också kunna sammanfatta syftet med VARDag: att formas och att växa. För att det ska 
hända med oss behöver vi åtminstone två saker: en god förståelse av Bibelns centrala 
undervisning om Gud, människan, synd, nåd, frälsning, helgelse; och en god förståelse av vårt 
samhälle – och så behöver vi hjälp att koppla samman de två med varandra. Då får vi frågan: 
vad har Bibeln att säga om kristet liv i det moderna Sverige? 

Petrus första brev, är ett brev till oss, och jag hoppas kunna göra det tydligt under kvällen. 

 b. Till vem riktar sig brevet? 

Vi vet inte särskilt mycket om församlingarna som brevet skickades till, men några saker kan vi 
faktiskt lista ut dels av brevet, och dels av övriga NT. Mottagarna bodde i nuvarande Turkiet, i 
regionerna Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien. Sett till hela regionen fanns 
städer som vi känner igen från såväl sändebreven och Paulus brev – Smyrna, Thyatira, 
Pergamon, Efesus, Kolosse och Laodicea – som kyrkohistorien – Nicaea och Chalcedon. Det 
här brevet verkar dock inte ha riktats till de städerna utan till mindre städer i huvudsakligen 
den nordvästra delen. Petrus verkar ha nått en annan grupp människor än vad Paulus gjorde.  

Mottagarna var i huvudsak omvända hedningar: 1:18: ”Ni vet att det inte var med förgängliga ting, 

silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder.” Vi ser även 
spår av detta i 4:3–4, m.fl. texter. Det häftiga i brevet är att Petrus, trots att han skriver till i 
huvudsak hedningar, ändå talar till dem som om de vore judar. I 2:10 skriver han: ”Ni som förut 

inte var ett folk är nu Guds folk.” Det här var sprängstoff i dåtida judendom och höll på att kosta 
Paulus livet både en och två gånger, men för oss är det underbara nyheter! Jag vet inte om ni 
ibland undrar: får jag verkligen tillämpa löften på mitt liv, som Gud ger till Israel? ”Men nu, så 

säger HERREN, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har 
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återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min.” Att Petrus talar till hedningarna som vore de 
judar ger oss goda skäl till att tillämpa löften som dessa på oss! 

Jag tycker att det är så fascinerande när Bibeln knyts samman, och det här är ett sådant 
tillfälle. Petrus skriver till församlingar i bl.a. Pontus, Asien och Kappadocien, och judar från de 
regionerna fanns i Jerusalem på pingstdagen. Det är fullt möjligt att en del av dem tog till sig 
den kristna tron, vände hem, grundade kyrkor och att Petrus bevarade kontakten med dem. 
Här bör alltså dessutom ha funnits en del omvända judar. 

Petrus skriver brevet till ”utvalda besökare i Förskingringen/Diasporan”, som det ordagrant 
står. De är alltså gäster på jorden, men utvalda av Gud – till helighet, lydnad och rening. Redan 
här kan vi ana en konflikt mellan två riken – Romarriket och Guds stad – och behovet av att 
tänka igenom hur man lever med dubbla medborgarskap. Ordet ”förskingringen” eller 
”diasporan” är gammalt, och hade använts om judarna ända sedan fångenskapen i 
Babylonien. Ordet betecknar judiska gemenskaper utanför Israel. Man visste att man tillhörde 
det judiska folket, men man visste också att man levde i ett annat land men där som 
främlingar. Det här är ett klassiskt motiv i den kristna tron. Vi märker det i Hebréerbrevet, och 
i Sverige är det välkänt genom Lina Sandells sång: ”Jag är en gäst och främling, som mina 
fäder här. Mitt hem är ej på jorden, nej, ovan skyn det är.” 

En lite mer okonventionell tolkning av ”gäster och främlingar” – som jag tycker är spännande 
även om jag inte kan bekräfta huruvida den stämmer – är att ”gäster och främlingar” skulle 
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handla om mottagarnas sociala status. Benämningen skulle kunna syfta på människor som 
bodde i Romarriket men utan det rättsliga skydd och rättigheter som ett medborgarskap gav. 
Det är på ett vis inte märkligt: medborgarskap var av central betydelse i den antika världen. 
Med rötter i antika Grekland var medborgaren den högre människan, ensam begåvad med ett 
förnuft, ensam fri och självstyrande. Man fick inte binda en romersk medborgare, inte piska 
denne och absolut inte korsfästa henne. Kvinnor, barn, främlingar och slavar, hade en 
inneboende lägre status i det samhället, och saknade ofta detta rättsliga skydd. Av brevet kan 
vi lista ut att det i kyrkorna åtminstone fanns slavar (2:18), kvinnor utan kristen man (3:1-6), 
kristna makar (3:7), yngre män (5:5), och äldste (5:1-5). Dessutom hade de troende anslutit sig 
till en religion som drog med sig hån och främlingskap gentemot sina gamla vänner.  

Jag anser mig inte behöva argumentera för att det är Petrus som är den verkliga avsändaren 
(Se 1:1, och 5:1.) Petrus är den store ledaren för kyrkan, tillsammans med Paulus, men Petrus 
är i viss mån speciell i den bemärkelsen att han var med Jesus ända från början. Som apostel 
talar Petrus på Guds uppdrag, som ambassadör för Kristus, och brevet ska inte tas som 
”fromma lyckönskningar från en vän, utan som ett auktoritativt ord från en som talar å själva 
Kyrkans Herres vägnar” (Brown, NICNT, s. 46). Därför gör vi rätt i att lyssna till vad han har att 
säga! 

2. Relevansen för oss 

Om vi försöker bygga bron från Bibelns värld till vår, då. Vad ser vi då? Brevet måste ha varit 
högaktuellt för de nyomvända. Ärendet för brevet är: givet att vi är gäster och främlingar i 
Mindre Asien, oavsett vilken samhällsklass vi tillhör, men älskar Kristus och har blivit funna av 
honom – hur ska vi leva våra liv? Hur förhåller vi oss till Rom och myndigheterna, till våra 
herrar/chefer, till varandra? Vad innebär Jesu död och uppståndelse? Vad betyder vårt nya 
medborgarskap i Guds rike? Vad förväntar sig Gud av sina ambassadörer i världen? Hur 
förhåller vi oss till lidandet? Vad ska vi göra när våra gamla vänner skrattar åt oss och hånar 
oss för att vi inte längre vill festa med dem? 

Brevet är Petrus försök att reda ut vad mottagarnas nuvarande sociala belägenhet i det 
romerska imperiet innebär, i ljuset av deras nyfunna sociala belägenhet i Guds familj. 
(McKnight, NIVAC, 57.) 

Deras nya status som medlemmar i Guds familj överglänser med råge deras ’världsliga’ status. 
Måhända är de utstötta i Romarriket, men iGuds familj är de inte utstötta eller maktlösa. 
Tvärtom! De är Guds utvalda, de är medborgare, de är familj, de är ett kungligt prästerskap! 
Det är någonting att vara stolt över! 
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Och här kan vi börja bygga bron. Det är inte särskilt många av oss som har de sociala 
erfarenheterna som Petrus talar om, men brevet säger oss någonting viktigt om Guds familj: 
alla har en plats i den. Det kvittar vem du är, varifrån du kommer, vad som har varit – den som 
har tagit emot Jesus i sitt hjärta är Guds barn och vårt syskon. Sedan kan vi lära mycket om 
vad det är att leva i världen och att samtidigt ha sitt medborgarskap i himlen. Det ska vi lyssna 
noga till, för vi är trots allt i en bemärkelse främlingar i den här världen. Det hör samman med 
en andra tillämpning: 

Nämligen att leva som främling eftersom man vill lyda Kristus. Ett genomgående tema i Första 
Petrusbrevet är lidande för evangeliets skull. Vi har inte erfarenhet av det på samma sätt som 
Petrus, mottagarna av brevet, eller våra syskon som slaktas av IS, men även om våra 
erfarenheter inte är desamma som deras, så har vi våra egna erfarenheter och de ska vi inte 
förringa: vi vet att det kan bli obekvämt att försvara sin tro i klassen eller på arbetet; vi vet att 
man inte alltid blir populär när man talar om syndens allvar och behovet av omvändelse; till 
och med något så glädjefyllt som uppståndelsen skapar hån; för att inte tala om den 
förföljelse som drabbar dem som faktiskt vill ta Bibelns etiska undervisning på allvar 
angående familj, sexualitet, människolivets värde, avstånd från droger och oansvarig 
alkoholkonsumtion, och mer ändå – och uttrycka det offentligt …! Hur ska vi våga vara 
frimodiga kristna i ljuset av detta? Petrus kommer längre fram att skriva: 

Vem kan göra er något ont, om ni ivrar för det goda? … Var inte rädda för dem och låt er 
inte skrämmas. Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara 
var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. 

Vem känner sig inte träffad av detta? Scott McKnight gör en tillämpning, som jag önskar att jag 
själv hade kommit på. Han skriver i sin kommentar: 

I Väst kan jag inte tänka mig någon grupp till vilken ”social exkludering” kan passa bättre än 
gudfruktiga kristna på universiteten. (McKnight, NIVAC, s. 62.) 

Det här kan jag förstå – särskilt från filosofistudierna. Jag har läst filosofi både på Lunds 
Universitet och Stockholms, och båda institutionerna är kompakt naturalistiska, d.v.s. det 
finns inte intellektuellt utrymme för att tolka verkligheten i andra termer än sådana man kan 
ta på och mäta med vetenskapliga metoder. Det gör ju att jag inte refererar till Bibeln i ett 
seminarium, eller en uppsats, vilket i sin tur har tvingat mig till att fundera mycket över hur jag 
egentligen bör bete mig som kristen i den miljön. Bör jag köra konfrontationslinjen eller 
strutslinjen, eller finns det en mellanväg? Jag gissar att fler känner igen sig och har brottats 
med detta. Då har Petrusbrevet någonting att säga till dig! ”Guds ord är levande och 
verksamt”, och det är verkligen tydligt i Första Petrusbrevet. Under höstens gång kommer vi 
att se vad Guds Ord har att säga om bl.a. 

• En tro som ger skäl till glädje 
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• Kristen identitet 

• Heligt liv 

• Hur förhålla sig till staten?, och 

• Hur förhålla sig till sin man/fru?, och mer ändå. 

Kanske kan ärendet sammanfattas i två teser som vi får ta med oss in i brevet: 

 (1) Fortsätt leva heligt och kärleksfullt i Jesu efterföljd, mitt i det samhälle där du 
befinner dig, utan att dra dig undan till en separat kristen sfär; och 
 (2) Sök din identitet i Guds familj, inte i ett samhälle som inte accepterar dig. 

Den här gemenskapen, kyrkan, är vår familj. Det är här vår identitet formas till det bästa, här 
har du en plats; och denna gemenskap hör samman med miljontals människor över tid och 
rum som har liknande erfarenheter. För allt i världen, vi hör samman med Petrus och 
apostlarna, och djupast sett med Kristus. 

3. Vilka avsikter har Gud med oss?  

Slutligen vill jag säga någonting om den andra versen, men det kommer att bli ganska kort. 
Det kan hellre vara en uppgift för er hemgrupper, som väljer att läsa Petrusbrevet, att 
fördjupa er i den versen. Lägg märke till att Petrus refererar till hela Treenigheten: de troende 
är förutbestämda av Fadern, till att helgas genom Anden, för att lyda och bestänkas med Jesu 
blod. Jag väljer att inte lägga någon energi på frågan om vad ”förutbestämda” betyder – det 
skulle bli ett helt nytt föredrag – men jag vill säga till dig att Gud har valt dig. Han stöter inte 
bort dig. Han vill ha med dig i laget! Du har en plats där, och som medlem är du också 
ambassadör; men du platsar inte på grund av att du kan Bibeln, eller kan det sociala spelet i 
kyrkan, eller har värvat nya kristna. Nej, du är där för att Gud vill ha dig där. Faktum är att han 
vill ha varje människa med i laget, och därför kallar han på oss genom evangelium, som 
predikas i kyrkan och levs av vanliga enkla troende. 

Du har inte valts ut till lagmedlem och ambassadör för att kunna softa och bli andligt fet som 
en avdankad fotbollsspelare, utan för att helgas, lydas och bestänkas. 

1. Att helgas 

När Gud tog emot dig i det heliga dopet inte bara förlät han dig dina synder, utan han bosatte 
sig i dig genom sin Ande. Nu manar Anden på dig inifrån för att göra dig helig, d.v.s. avskild 
från det som är destruktivt för att kunna göra det som är gott. Gud vill leda oss till en livsstil 
som uttrycker den nya relation till Gud som han har ställt oss i. Att ”bli kristen” är mycket mer 
än att byta åsikter, eller lära sig vissa principer, att få nya vänner, och nya värderingar. Att bli 
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kristen kan inte reduceras till något sådant. Det handlar snarare om att omvända sig – d.v.s. om 
att byta riktning på hela sitt liv och omordna det i enlighet med Guds goda vilja. Det omfattar 
hela personen och allt jag är. Därför är det verkligen någonting livsomvälvande att gå från 
”hedning” till kristen. Det börjar allt mer gå upp för mig hur positivt och livsbejakande detta är: 
Gud nöjer sig inte med att byta ut en felaktig åsikt i mig, utan vill skapa mig helt ny. Gud vill 
nyskapa mänskligheten, fri från det onda. Dopet och tron är startpunkten för denna 
nyskapelse! För en människa är det faktiskt omöjligt att omvända sig ordentligt, men det står 
ju att vi är utvalda av Gud till att helgas genom Anden. Gud är aktiv. Jag får ställa mig i hans 
närhet och säga: gör vad du behöver – jag vill vara din. That’s the activation code! 

2. Att lyda 

Att helgas handlar alltså om att formas efter Jesus inifrån, och då måste jag lyda Guds ord. 
Jesus är tydlig med det i Johannes 15: ”Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har 

hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.” och kapitel 14: ”Om någon älskar mig, håller han fast 

vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos 

honom.” Att lyda Guds Ord hör alltså till grundreglerna i det kristna lärjungaskapet, och detta 
vill Anden verka i oss. Att helgas är att djupna i förståelsen av, och lydnaden till, Guds Ord. 

3. Att renas (bestänkas) 

Och slutligen, vi ska bli bestänkta, eller renade, med Jesu blod. Det här är ju kärnan i 
evangelium: Gud stryker ut vår skuld, förlåter vår synd, och läker vår brustna vilja och hjärta. 
Här ekar Petrus Gamla Testamentets språkbruk. När israeliterna hade tagit emot lagen från 
Gud, genom Mose, blev de bestänkta med blod vilket förseglade förbundet mellan dem och 
Gud. Men blodet var också ett tecken på att ett djur hade offrats i folkets ställe för deras synd. 
Så har Jesus offrats i vårt ställe, för att försona vår synd, och samtidigt skapade han ett nytt 
förbund mellan Gud och människan. Det är ju det förbundet Jesus talar om när han instiftar 
nattvarden: ”Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, 
till syndernas förlåtelse.” Detta förbund innebär att var och en som ropar på Gud i Jesu namn 
– kommer att bli hörd! Syndernas förlåtelse och himlens härlighet finns i namnet Jesus och är 
tillgängligt för var och en som ropar hans namn! Det är inte ett förbund som skrivs på papper 
och skrivs under med bläck, utan det är skrivet i våra hjärtan och signerat med Jesu blod. 
Petrus ska själv skriva samma sak i det andra kapitlet: 

Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans 
fotspår. … Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort 
från synderna och leva för rättfärdigheten. 

Resten av brevet kommer att utveckla detta underbara evangelium! Må Guds nåd och frid i allt 
rikligare mått komma oss till del, genom det.
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