
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.

3. Samtalsfrågor för hemgrupper 
1 Petrusbrevet 1: 13 – 25 

På frälsningen följer en utmaning. Vi har nu i två omgångar sett hur Gud har gett oss 
ett hopp för såväl livet som döden, genom Jesu död och uppståndelse. Brevets mottag-
are tilltalas som ”gäster” och ”främlingar”, men senare ska Petrus förklara: ”Ni som 
förut inte var ett folk är nu Guds folk.” (2: 10.) Ja, vi har fått ett nytt medborgarskap och 
uppmanas därför att leva som det anstår en medborgare i Guds rike – särskilt som 
medborgarskapet har köpts åt oss genom Jesu blod, utan vår insats. 

”Lydnad” är ett återkommande ord i det första kapitlet (v. 2, 14, 22), och vi känner igen 
det från Jesus undervisning (se t.ex. Johannes 14: 22 – 26). Att lyda Jesus och hans ord, 
betyder att visa förtroende för vad han säger och kärlek till honom. Samtidigt vet vi hur 
svårt det är att lyda. Min gamla människa – den som vill dra mig bort från Gud (se t.ex. 
Romarbrevet 8: 1 – 11) – gör sig ständigt påmind, men sedan Gud har renat mig i dopet 
har han också gett mig sin Ande så att jag inte längre ska ”styras av de begär som ni 
tidigare levde i”. Nej, Gud har fött oss på nytt genom dopet och tron och denna nya 
födelse har inte åstadkommits genom spermier som bryts ner och dör, utan ”genom 
Guds levande ord som består”. Liksom ett barn får DNA från sina föräldrar vid 
befruktningen, så kan man säga att du har fått del av Guds DNA genom dopet och det 
faktum att Guds Ande har flyttat in i dig. Luther skriver i sin Lilla Katekes om dopet och 
helgelsen: ”Det betyder, att den gamla människan i oss skall dränkas genom daglig 
ånger och bättring och dödas tillsammans med alla synder och onda begärelser, och 
att sedan en ny människa dagligen skall uppstå och leva i rättfärdighet och helighet 
inför Gud för evigt.” 

Det är inte helt enkelt att begripa vad det här med ”den gamla” och ”den nya” 
människan betyder, och hur det kan komma sig att jag är den nya människan som är 
helig, rättfärdig och ren. Jag ser ju så mycket av motsatsen i mitt liv! Kanske kan då en 
bild hjälpa oss. I Romarbrevet 6 talar Paulus om att den gamla människan har blivit 
begravd med Kristus i vårt dop, och att den nya människan föddes samtidigt. I 
Romarbrevet 7 använder Paulus bilden av ett äktenskap och hur man bara är bunden 
till sin man så länge man lever. När man är död är man ”befriad” från äktenskaps-
löftena. Så föddes vi in i ett äktenskap med Herr Lagman, men sedan vi blev döpta dog 
vi och friades så från det gamla äktenskapet för att i stället kunna ge oss till Herr 
Frälserman. Herr Lagman är dock en ”stalker”, och kan inte ta ett nej. Därför fortsätter 
han att hänga efter oss och locka oss och försöka vinna oss tillbaka, trots att han inte 
har någon som helst makt över oss. Vi tillhör ju Kristus nu. Den dagliga ånger, som 
Luther talar om, kan sägas vara att dagligen säga ”nej” till Herr Lagmans inviter och 
hålla oss till Kristus i stället. 

Så snart vi vänder oss till Kristus i vår ånger, så kommer han själv och hjälper oss hålla 
Herr Lagman borta. 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Frågor 

1. Petrus börjar det här stycket med att skriva: ”Spänn därför bältet om livet …” Vad tror du 
att han menar med ”därför”? Samtala om vad det syftar tillbaka till och hur det hänger 
samman med uppmaningarna som kommer. 

2. Vi kallas för ”lydnadens barn”. (Slå gärna upp Johannes 14: 22 – 26.) Vad innebär det att 
lyda Guds ord? 

3. Vad betyder det att du är född på nytt? Vad kan detta faktum göra med din självbild? (Du 
kan även slå upp Jeremia 31: 31 – 24, Johannes 3: 1 – 8, och Romarbrevet 8: 1 – 11.) 

4. Petrus ställer lydnaden i motsats till begär som mottagarna följde innan de tog emot 
Jesus. Vilka konflikter ställs vi inför idag där vi måste välja mellan att lyda Gud eller våra 
begär? 

5. På vilket sätt kan vår kärleksfulla fruktan och vördnad för Gud vara en hjälp i vår 
helgelse? 

6. ”Rening” och ”lydnad” hör samman med kärleken till varandra inom församlingen. Hur 
ser det ut med kärleken i Roseniuskyrkan, och hur kan du växa i kärlek? 

Bibelvers att memorera 
!

Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni 
ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett 
alltigenom helgat liv. (1, vers 14 – 15) 
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Till nästa gång 

✤ Öva dig i att älska människor i din närhet – särskilt dem i församlingen som du har 
svårast för. Be Gud om hjälp! 

✤ Läs 1 Petrus 1: 13 – 25.


