
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.

5. Samtalsfrågor för hemgrupper 
1 Petrusbrevet 2: 11 – 12 

Varje kristen är en del av Guds folk. Hon har fått ett nytt medborgarskap och lyder 
därför under andra lagar och en annan kultur. Vi är inte så många som har erfarenhet 
av att byta nationalitet och få ett nytt pass, men vi kan föreställa oss vad det skulle 
innebära att plötsligt kalla sig ”kines” eller ”brasilianare”. Eller också kunde vi tänka att 
vi fick arbete på en svensk institution i Peru – som ambassadör eller på ett 
kulturinstitut – eller dylikt. Den nya rollen skulle ställa nya krav på oss. Så är det också 
för Guds folk. Plötsligt är vi kallade ut ur världen, som ligger i strid mot Guds rikes 
kultur, in i Guds ljus och rike där Herren Jesus är kung. Här lever vi ”som främlingar och 
gäster”, och Gud kallar oss att leva himmelrikets liv i den här världen. Hur ska det gå 
till? Jo, Gud har ju fött oss på nytt genom sin Ande och sitt Ord, som Petrus har 
förklarat i de tidigare styckena. Din uppgift är att låta den nya människan, som Gud har 
skapat i dig, växa så att du allt mer liknar Jesus. (Se mer om den gamla och nya 
människan i vägsträcka 3.) 

Vi ligger i strid, i vår vardag. ”De köttsliga begären för krig mot själen.” Även för den 
kristne är livet fyllt av upp- och nergångar. Vi är redan nu rättfärdiga, men samtidigt 
syndare. Vi väntar på befrielsen från det onda. I väntan på den befrielsen är det vår 
kallelse att vara vaksamma på det som krymper den nya människan och att strida mot 
de begären. Det handlar om hur vi hanterar vårt inre: våra känslor, tankar, våra motiv 
och vår längtan. Allt det får vi lyfta fram inför Gud och be om hjälp att byta ut det 
destruktiva mot Guds goda. Den kampen kan bara vinnas av Guds Ande och därför är 
Petrus uppmaning i början av kapitlet så central: Längta som nyfödda barn efter den rena 
andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning. Så kan vi växa genom Guds 
kraft. 

Vi uppmanas inte bara att vara vaksamma på vårt inre, utan också på vårt yttre. Vi är, 
och ska vara, en del av ett större sammanhang och finnas i den här världen för att 
bidra till dess utveckling och frälsning. Då är det vår uppgift att göra allt vi kan för att 
visa att Guds rike är ett nådens, friden och kärlekens rike. Att vara Guds ambassadör i 
den här världen kommer alltid att provocera och skapa reaktioner. Det verkar självklart 
för Petrus att en helgad människa, som vill följa Jesus, kommer att dra på sig 
omgivningens ilska. Paulus säger samma sak: Så kommer också alla som vill leva 
gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. (Andra Timotheosbrevet 3: 12.) Det är givetvis ett 
tungt ord att ta till sig, men samtidigt förtydligar det vår status som ”gäster och 
främlingar”. Man kan dock fundera över varför vi ser så lite lidande i den kristna kyrkan 
i Sverige, och i våra egna liv? Kan det månne vara så att vi inte är så angelägna om att 
”leva gudfruktigt i Kristus Jesus”, utan hellre håller oss väl med omgivningen? I så fall är 
vi på en farlig väg, och behöver vända om till Gud. Det framgår av dagens stycke att vi 
ska uppföra oss väl och inte söka onödig strid med någon, men Petrus’ och Paulus’ 
tanke är att vår kärlek till Jesus av sig själv kommer att skapa provokationer. Vi ska inte 
dra oss undan det lidandet. I den smärtan kan samtidigt en kallelse till helgelse och 
förkunnelse av evangelium ligga gömd. Petrus kommer senare att säga om den 
förföljde: Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, 
vilar över er. (Kapitel 4: 14.) Kanske har du blivit kristen i tonåren eller i vuxen ålder och 
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har därför erfarenhet av det här lidandet i förhållande till familj eller gamla vänner. Det 
är en smärtsam erfarenhet, men du är inte ensam. Du har nu en ny familj i den kristna 
gemenskapen där du ska kunna finna tröst, gemenskap och vänskap. Dessutom är du 
fortfarande kallad att be för och älska din biologiska familj. Gud har förvandlat sårade 
relationer tidigare och han kan göra det igen! Det är någonting att ständigt be för. 

I dessa svåra situationer kallar oss Gud att svara på reaktionerna med godhet och 
kärlek. Så gjorde Jesus, så har kyrkans alla helgon gjort, och så ska även vi göra. Våra 
goda gärningar ska vittna för den här världen om att Gud finns, att han är rättvis och 
att han vill varje människas frälsning. I det tidiga kristna brevet till Diognetus (slutet av 
100-talet), får vi ett vackert exempel på hur de kristna var kända i Romarriket:  

De kristna skiljer sig varken till land, språk eller seder från andra människor. De bor varken i 
egna städer eller talar något särskilt språk eller för något egendomligt liv. … De bor i grekiska 
eller utländska städer, allt efter som var och en har fått på sin lott, och de följer landets seder i 
dräkt, föda, och övrigt levnadssätt, men samtidigt visar de en förunderlig och erkänt ovanlig 
hållning i sin vandel. De bor i sina egna fädernesland men som gäster; de har del i allt som 
medborgare, men uthärdar allt som främlingar. Varje främmande land kan bli deras 
fädernesland, och varje fädernesland är ett främmande land för dem. De gifter sig som alla 
andra och föder barn, men de sätter inte ut sin avkomma. Deras bord är öppet för alla men inte 
deras bädd. De finns till i köttet men lever inte efter köttet. De vistas på jorden, men deras 
hemland är himlen. De lyder de stiftade lagarna men överträffar dem genom sitt eget liv. De 
älskar alla men förföljs av alla. … De vanäras, men i vanäran förhärligas de; de förtalas men får 
rätt. De smädas, men välsignar; de skymfas men ger ära. … Judarna för krig mot dem som mot 
främlingar, och grekerna förföljer dem, och likväl kan ingen som hatar de kristna ge skäl för sin 
fientlighet. Kort sagt, vad själen är i kroppen, det är de kristna i världen. Själen är spridd i 
kroppens alla lemmar och de kristna i alla världens städer. Själen bor ju i kroppen men är inte 
av kroppen; de kristna bor också i världen men är inte av världen. (www.earlychristianwritings.com) 

Frågor 

1. Petrus tilltalar brevets mottagare ”Mina älskade”, och i slutet av det första kapitlet 
uppmanade han oss med stora att älska varandra helhjärtat. Hur kan ni hjälpa varandra 
att älska era trossyskon – också dem ni har svårt för? 

2. Samtala om ”de köttsliga begären som för strid mot själen”. Vad finns det i din vardag 
som vill bryta ner din tro och din frimodighet, och förstöra ditt ambassadörskap för 
Jesus? 

a) Är den här striden någonting som du är uppmärksam på och aktivt tar del i, eller 
glömmer du bort att du befinner dig i en andlig strid? 

http://www.earlychristianwritings.com
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b) Vad har vi fått för hjälpmedel av Gud till att skydda oss och i stället låta den nya 
människan växa? Hur kan ni hjälpa och uppmuntra varandra i kampen? 

3. Det verkar tämligen självklart för Petrus att de kristna kommer att bli anklagade för 
brottslighet när de i själva verket bara tjänar Gud. Samtala om huruvida ni har 
erfarenhet av sådant motstånd, eller liknande falska anklagelser? 

4. Hur hanterar du situationer då du anar att det kan vara impopulärt att bekänna din tro 
till Jesus? Drar du dig undan eller träder du fram? Be för varandra om frimodighet att 
vittna om er tro!  

5. Petrus uppmanar oss att i de situationerna bemöta våra motståndare med goda 
gärningar. Kan ni ge exempel, ur egna liv, på hur det skulle se ut? Motståndet till det kan 
vara starkt, men det är din kallelse som kristen att låta Guds kärlek definiera ditt liv. 

Bibelvers att memorera 
!

Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från 
de köttsliga begären som för krig mot själen. (vers 11) 

!
Till nästa gång 

✤ Det här är femte vägsträckan genom Petrusbrevet. Gå tillbaka och repetera minnes-
verserna.


