
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.

4. Samtalsfrågor för hemgrupper 
1 Petrusbrevet 2: 1 – 10 

Med den här texten avslutar Petrus den första delen av sitt brev. Han har gått igenom 
grunderna för den kristna tron och lagt särskild vikt vid det hopp vi har genom tron på 
Jesus och hans uppståndelse från de döda. Nu betonar Petrus att de troende i Mindre 
Asien har blivit en del av Guds folk. Petrus sätt att tala på är oerhört laddat, men svårt 
för en modern läsare att förstå. I den inledande texten till brevet skrev jag rätt så 
utförligt om vad ”gäster och främlingar” betyder, och vad det innebar att inte vara 
romersk medborgare på den tiden. Man stod då utan de juridiska skydd och privilegier 
som medborgarskapet gav. Att dessutom inte vara jude innebar att man var utestängd 
från templet, som var den unika mötespunkten mellan Gud och människa. Den judiska 
prästen, som alltid hämtades ur Moses bror Arons familj, hade en särskild ställning i 
templet och judendomen. Nu förklarar Petrus (1) att varje troende är en präst, (2) att 
alla som tror på Jesus är en del av Guds folk, och (3) att gemenskapen av alla troende 
utgör det nya templet. Kyrkan är alltså gemenskapen av de som tror på Jesus, som 
hoppas på hans frälsning, och de är kungar, präster och heliga. Det gäller även dig, om 
du har satt din tro till Jesus! Han är nämligen den som ger liv åt oss och vår tro. Genom 
att komma i förbindelse med ”den levande stenen” kan också vi bli levande stenar i den 
världsvida kyrkan. 

Vad ska kyrkan göra? Jo, hon ska tjäna Gud (våra andliga offer i vers 5) och förkunna 
vad Gud har gjort (vers 9). För att utrustas till den tjänsten behöver vi växa och mogna i 
vår tro. I slutet av första kapitlet förklarade Petrus att vi har fötts på nytt genom Guds 
ord. Ett nyfött barn behöver näring för att kunna växa. Så är det också med den 
kristne: hon behöver ta åt sig av Guds ord för att mogna och djupna i sin tro. Mer än 
så: vi uppmanas att längta efter Guds ord. Det är längtan efter detta som ska fylla oss 
nu sedan vi har fått upptäcka att Gud är god och tagit emot Jesus, snarare än det vi 
tidigare längtade efter (vers 1). 

Frågor 

1. Petrus uppmanar oss till att, som pånyttfödda genom Guds Ande och ord, längta, eller 
ha begär till, ”ren andlig mjölk” i kontrast till vad vi begärde innan vår pånyttfödelse. 

A. Hur visar sig denna längtan i ditt liv? Här finns det säkert anledning både till att 
bekänna vår synd, och att be om hjälp att byggas upp av Guds ord. 

B. Repetera visionen för Roseniuskyrkan. ”Jesus i centrum” och att ”stå på Bibelns 
grund” uttrycker denna längtan, men är längtan synlig och levande i vår 
gemenskap? Be och samtala om det. 
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C. Vi är kallade till mognad och fördjupning i vår tro. Hur skapar du utrymme till det i 
ditt liv? 

2. Du är, genom dopet och tron, en del av den världsvida kyrkan, som byggs upp på Kristus 
och profeterna och överskrider varje tid och kultur (se även Efesierbrevet 2: 19 – 22). 

A. Folket i denna kyrka är kallad att ”frambära andliga offer”. Det handlar om att bära 
fram hela sitt liv till Gud i tack och tillbedjan. ( Jämför Romarbrevet 12: 1 – 2.) Hur 
kan du göra det i din vardag? 

B. Kyrkans andra utmärkande kännetecken (vers 9) är att ”förkunna hans härliga 
gärningar”, vilket syftar på frälsningen genom Jesus. Hur kan du i din vardag peka på 
frälsningen i Jesus? Hur kan Roseniuskyrkan bättre göra det? 

C. Att Jesus är hörnstenen i kyrkan betyder att den seger han har vunnit måste få vara 
i centrum för allt vi gör. Är hans frälsning i centrum av din tro?  

Bibelvers att memorera 
!

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget 
folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar … (vers 9) 

!
Till nästa gång 

✤ Inte alla kommer att ta emot kyrkans budskap om frälsning i Jesus. En del kommer att 
förkasta den, eller stöta emot den. Be för alla dem du dagligen möter, att Guds ord inte 
skulle bli en stötesten utan en hörnsten i deras liv.


