
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.

2. Samtalsfrågor för hemgrupper 
1 Petrusbrevet 1: 3 – 12 

”I’m gonna buy a gun and start a war if you can tell me something worth fighting for.” 
Raden ur Coldplay’s låt ”A rush of blood to the head” fångar en känsla väldigt väl: ”ge 
mig något att tro på; ge mig något att ge mig hän till.” Vår värld är i desperat behov av 
hopp. Det är bara det att människor är ofullkomliga och därför oundvikligen kommer 
att göra oss besvikna. I det avseendet är den judisk-kristna människosynen lysande 
realistisk. Samtidigt som Gud är så glad och stolt över kung David, kan samme Gud 
säga genom Psaltaren 146: Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. 
De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet. Detta är en varning till oss 
att tro att en politiker, journalist, musiker eller annat, skulle kunna vara lösningen på 
våra problem. Ingen människa klarar av att bära andra människors förhoppningar på 
sina axlar utan att förr eller senare duka under.  

Genom hela brevet kommer Petrus att uppmana oss till att genomsyra hela samhället 
och arbeta för dess välgång, men vi inte kallade att sätta allt vårt hopp till en annan 
människa. Den ende som kan bära den förhoppningen är Jesus. Och det hoppet bedrar 
oss inte, skriver Paulus i Romarbrevet, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den 
helige Ande, som han har gett oss. Det är ju detta Petrus säger i den femte versen: Med 
Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall 
uppenbaras i den sista tiden. De är svårt att bevara tron på en bättre framtid, om vi bara 
läser tidningen, men nu lovar Guds Ord att det är Gud som ska ge styrka åt vårt hopp. 
Det är han som bevarar oss i hoppet, genom tron på Jesus seger. Det är därför det går 
att vara en glad och hoppfull människa som tror på framtiden – inte för att människor 
ger hopp om det, utan för att Gud har någonting förberett! ”Aldrig är jag utan fara. / 
Kan dock alltid säker vara. / Alltid någon nöd, men se, / alltid ock en Frälsare.” sjunger 
vi i en sång av Lina Sandell. 

Det framstår dock som ett motsägelsefullt påstående, ja rent av falskt, att man kunde 
glädje sig i lidande, eftersom vår kultur är lyckomaximerande. Det betyder att den 
handling är rätt som skapar lycka, och lycka är detsamma som mening och tvärtom. 
Men det är en bedräglig etik. Särskilt om vi inte problematiserar vad vi menar med 
’lycka’. Det vet varje förälder att det inte genererar ’lycka’ i vanlig bemärkelse att bli 
förälder. Man blir dödstrött, det tär på relationen till sin partner, barnen bråkar, väcker 
en på natten, kostar pengar och kommer att fylla en med oro för deras framtid för 
resten av sitt liv. De kan t.o.m. göra en evigt olycklig. Men det är meningsfullt att vara 
förälder, och det finns en djupare lycka förbunden med föräldraskapet. Det är klart att 
människor kan se ut att vara lyckliga när de har köpt nya kläder, eller när de kan 
beställa in onödigt dyrt vin på restaurangen, eller när man kan göra en weekendresa 
till NY. Det är klart att det ser ut som lycka, men det är inte självklart meningsfullt, och 
det är sällan förbundet med en djupare tillfredsställelse. 

Nu säger Petrus att det finns ett mål i livet som kan orsaka oss lidande, men som är 
värt varje lidande. Det är kopplat till kärleken till en person. Jesus Kristus. Honom älskar 
ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över 
honom i obeskrivlig, himmelsk glädje … Du vet hur det var med Romeo och Julia. Deras 
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kärlek gav dem en hel massa problem och ledde till och med till död, men den var 
meningsfull. På samma sätt är det med Guds kärlek till oss och vår kärlek till Kristus. 
Den kan ge oss en hel mängd lidanden i den här världen, men Petrus menar att 
kärleken övervinner lidandet och att hoppet utklassar varje motstånd. Tron stärks i 
lidandet, liksom kärleken stärks i motgång, och det är mer värt än någonting som 
världen kan ge. 

Visionen som Petrus bär med sig och vill förmedla ger skäl till glädje. Genom Jesu 
uppståndelse har vi fått ett hopp för livet och för framtiden som inte kan gå sönder. Vi 
kan gå sönder, och världen kan gå sönder, men hoppet och målet går inte sönder – 
eftersom det är Gud som garanterar det. Även när detta hopp orsakar oss lidande har 
vi skäl till glädje eftersom det som väntar är så mycket bättre än det som nu är. Det är 
vårt hopp att vi ska förvandlas, helt och fullt, till hans likhet, när han kommer tillbaka. 
Då kommer Gud att rena oss från hatet, självcentreringen, misstron mot andra, osäker-
heten, rädslan, o.s.v. Kvar kommer bara en hel människa att vara. Och han kommer att 
skapa jorden ny – utan brustenhet. Då kommer inte årstiderna att motarbeta dem som 
brukar jorden. Då kommer inte naturen att vara hotfull längre. Då kommer vi inte 
längre att kunna paja miljön för att vi vill förbättra sjukvården, eller vad det kan vara. 
Då kommer det att råda harmoni, och balans, mellan människa och människa, mellan 
människa och miljö. Och jag kommer att få uppleva vad det innebär att verkligen hitta 
hem i en annans blick och närhet. Gud kommer att vara alldeles nära utan att det är 
hotfullt. 

Det är en tro och ett hopp som ger skäl till glädje! 

Frågor 

1. Petrus verkar mena att Gud har gett oss ett hopp för framtiden som överväger allt. Hur 
ser du på framtiden? Är du hoppfull eller uppgiven? Vilken roll spelar frälsningens hopp i 
ditt liv?  

2. Petrus knyter vårt hopp till ”Jesu Kristi uppståndelse från de döda”. Om du skulle ta och 
fundera över några olika områden i ditt liv där du frestas att känna missmod, ge upp, 
eller inte lita på Gud; på vilket sätt kan Jesu uppståndelse komma med hopp till dig? 

3. Det är Guds makt som ska bevara dig, genom tron, fram till målet för vårt hopp. Inte din 
trofasthet. Vilken skillnad skulle det göra i ditt liv om du kunde lita på Guds omsorg 
också att bevara och stärka ditt hopp? Hur kan du skapa förutsättningar för Gud att 
bevara dig, i din vardag? 
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4. Ett hopp som detta borde rimligtvis ha påverkan också på kyrkans gemenskap och vad 
kyrkan ägnar sig åt. Hur ser det ut med hoppet i Roseniuskyrkan? Hur märks det att Gud 
har gett oss ett levande hopp? Hur skulle det kunna märkas tydligare? 

5. Petrus menar att hoppet Gud har gett oss utklassar varje lidande vi kan möta. Vad 
känner du inför utsikten att få lida för att du bekänner din tro på Jesus? Ta gärna tid att 
dela erfarenheter med varandra, goda som sämre, och be för varandra. 

6. Hur tror du att himlen kommer att vara? Hur kan det hoppet ge dig glädje och mod i 
vardagen? Läs gärna Uppenbarelseboken 21: 1 – 5 och prata om den vision för himlen 
som ges där. 

Bibelvers att memorera 
!

Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och 
skall uppenbaras i den sista tiden. (vers 5) 

!
Till nästa gång 

✤ Börja varje dag med att tacka Gud och be:  

Tack, gode pappa i himlen, för att du har fött mig på nytt till ett levande hopp genom 
Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Fyll mig med din Ande så att jag får mod och 
glädje till att vara hoppets ambassadör idag. I Jesu namn, amen.


