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6. Samtalsfrågor för hemgrupper 
1 Petrusbrevet 2: 13 – 17 

Den nya tron gav de kristna i Mindre Asien en helt ny ställning: de var präster och 
kungar, och lydde i en mening inte längre under Romarrikets lagar. Den idén måste ha 
varit oerhört tilltalande för dessa marginaliserade människor varav vilka flera säkert 
var slavar. Petrus hade själv sagt till Jerusalems ledarskap vid ett tillfälle: ”Döm själva 
om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud? Vi för vår del kan inte tiga med vad vi 
har sett och hört.” (Apostlagärningarna 4: 19.) Hur skulle denna kristna frihet omsättas 
i praktiken för de kristna i förhållande till myndigheterna? Man kan ana att Petrus ger 
råd om förhållandet till staten, kejsaren och andra auktoriteter för att undvika anarki 
eller att de kristna ska hamna i lidande och konflikter som är alldeles onödiga. Av vers 
16 kan man ana att det fanns revolutionära eller anarkistiska stämningar i 
församlingarna: ”Säger inte Petrus att vi är kungar, att Gud är Herre också över 
kejsaren, och att vi är barn till Gud? Varför ska vi då acceptera att bli behandlade som 
andra och tredje klassens medborgare? Bröder, Kristus har ju gjort oss fria! Låt oss visa 
att vi är fria och inte slavar under någon!” 

Petrus råd är väldigt försiktigt. Han råder församlingarna att underordna sig, d.v.s. att 
acceptera myndigheternas maktutövning och inte motsätta sig den i onödan. Varför? 
Petrus ger åtminstone två argument: det ena är ”för Herrens skull” (vers 13), och det 
andra eftersom myndigheterna finns för att främja det som är gott (vers 14). (1) Petrus 
har tidigare i brevet betonat att Gud vill att vi ska leva heliga liv. Vi lever våra liv inför 
Guds ansikte och det är inför Gud vi ska avlägga räkenskap. Därför är den kristnes 
första lojalitet inte till sin egen önskan eller intresse, inte ens till ’samhällets bästa’, utan 
till Gud och hans vilja. Det är Guds vilja att den kristne ska efterlikna Gud i allt hon gör, 
och tjäna Gud genom att göra det som är gott. Petrus menar att det är Guds vilja att de 
kristna ska lyda myndigheterna, eftersom (2) myndigheterna finns där för att främja 
det som är gott. Myndigheterna är en del av Guds generella omsorg om skapelsen: om 
det fanns någon struktur för samhällslivet skulle snart människans syndighet ges fritt 
spelrum i brottslighet m.m. men myndigheterna finns där för att ”för att straffa dem 
som gör det onda och hedra dem som gör det goda”. 

Petrus är noga med att de kristna inte ska dra på sig dåligt rykte som upprorsmakare 
eller otrevliga eller uppstudsiga. De kristna kommer nog att bli förtalade både som 
upprorsmakare, otrevliga och uppstudsiga, men det är varje kristens uppgift att leva så 
att de anklagelserna bara har att göra med deras ödmjuka och kärleksfulla tro på 
Kristus. 

Avsnittet ställer sina frågor också till oss. Även om vår situation är väldigt annorlunda – 
vi är ju medborgare både i Sverige och EU vilket ger oss fullständiga juridiska 
rättigheter; vi lever dessutom i en demokratisk stat, som ger lika skydd för varje 
människa; här finns ingen kejsare – är det fortfarande relevant att fråga sig hur ett 
kristet liv gestaltas i Sverige 2014. Att ”underordna sig myndigheterna” i dagens Sverige 
ser nog rätt så annorlunda ut än det gjorde där och då. Det fanns inte möjlighet för de 
kristna som Petrus skrev till att demonstrera eller skriva debattartiklar. Varje tecken på 
motstånd skulle slås ner brutalt. Det fanns tillfällen då de kristna valde att ta emot 
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sådant våld, men de situationerna var särskilda. Vi har andra möjligheter. Vår 
yttrandefrihet, föreningsrätt, rösträtt, religionsfrihet etc. är skyddade i lag, och vi har 
därför all anledning att påminna myndigheter när de undertrycker dessa fri- och 
rättigheter, vare sig det är för oss eller någon annan grupp. För att nå dessa mål kan vi 
gärna använda opinionsbildning, politiskt arbete, demonstrationer m.m., vilket Petrus 
vänner inte kunde. Däremot gäller principen oss likaväl som dem: ”Ty det är Guds vilja 
att ni genom att göra gott skall tysta munnen på oförståndiga och okunniga 
människor.” 

Så, även om underordning ser olika ut i olika tider och kulturer, är det fortfarande en 
kristens plikt att just underordna sig myndigheterna. Det är dock viktigt att betona 
gränserna. Eftersom vi först av allt är kallade att lyda Gud måste vi vara olydiga mot 
myndigheterna när de uppmanar oss att gå emot Guds bud. Kärleken till Gud och 
Guds bud är alltså gränsen för vår lojalitet mot nationen, staten, kungen. Därför finns 
det en form av rebelliskhet inbyggd i den kristna tron, men det är en positiv, 
livsbejakande, glädjefull rebelliskhet som sjuder av respekt för och omsorg om varje 
människa. Rebelliskheten är nämligen direkt kopplad till kärleken till Gud och den 
kärleken skryter inte, är inte uppblåst, uppför sig inte illa och söker inte sitt. Däremot 
fördrar den allting, tror allting, hoppas allting och uthärdar allting. (Första Korinthier-
brevet 13.)  

Vårt tydligaste exempel på denna typ av motstånd är vår Herre Jesus. Hela hans liv är 
ett vittne för sanningen och kärleken, men just därför uppfattades han som så farlig. 
Han betalade sin skatt, lydde lagarna och visade respekt för alla, men han satte Guds 
bud före människors bud. Därför kom han i djupaste konflikt med de religiösa 
myndigheterna och blev till slut utlämnad till korset. Men Jesus valde då – oerhört 
provocerande – att underordna sig det beslutet, trots att det var ett justitiemord, 
eftersom han underordnade sig Guds vilja och myndigheterna. 

Frågor 

1. Hur tänker ni att ett heligt kristet liv ser ut i dagens Sverige? 

2. Möter ni situationer i er vardag där ni måste välja mellan att lyda Gud eller auktoriteter? 
(Auktoriteter kan i det här fallet vara ett kompisgäng, arbetsgivaren, läraren, staten, eller 
någon annan.) Antagligen hamnar vi mer ofta i gråzoner. Hur visar ni er lojalitet till Gud i 
sådana situationer? 

3. Vad gör man egentligen när man anser att auktoriteter faktiskt inte ”straffar dem som 
gör det onda och hedrar dem som gör det goda”, utan snarare tvärtom? Vad är ett 
kärleksfullt kristet vittnesbörd i den situationen? 



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. Hur kan vi använda vår frihet för att tjäna Gud? 

5. Hur kan ni ”tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor” genom att göra 
gott? Har ni personliga erfarenheter av detta? 

6. Har ni några hjältar ur historien som har visat på ett heligt kristet liv? 

Bibelvers att memorera 
!

Visa aktning för alla, älska bröderna, frukta Gud och vörda kejsaren. (vers 17.) 

!
Till nästa gång 

✤ Var uppmärksam på nyhetssändningarna de kommande två veckorna och plocka ut 
någon händelse. Fundera över vad veckans text har att säga till kristna i den situation du 
har fastnat för, och hur du skulle vilja vägleda kristna i den situationen utifrån Petrus 
text, om du fick den möjligheten.


