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7. Samtalsfrågor för hemgrupper 
1 Petrusbrevet 2: 18 – 25 

Slaveriet i det antika Rom var inte detsamma som slaveriet i Europa eller Amerika ca 
1700 år senare. (Det finns mycket att säga om det antika slaveriet som inte ryms här. 
För djupare läsning hänvisar jag till resurssidan för VARDag på Roseniuskyrkans 
hemsida: www.roseniuskyrkan.se/vardag/resurssida-for-vardag) Ungefär 1/3 av 
befolkningen var vid den här tiden slavar, men de utgjorde ingen underklass i 
samhället och man kunde inte särskilja dem genom ras eller kön. Snarare hade en slav 
sin herres sociala status. Slaven hade arbete, försörjning och tillhörde ett hushåll. 
Dessutom hade slaven rätt till inkomst, till egendom (han kunde t.o.m. själv äga slavar), 
och den generella regeln var att en slav frigavs vid 30 års ålder och fick då romerskt 
medborgarskap. Detta gjorde att det var mycket vanligt att människor frivilligt blev 
slavar i hopp om att tjäna ihop ett kapital och sedan kunna sluta tjänsten med ett 
romerskt medborgarskap. Många slavar hade utbildning – inte sällan hade de högre 
utbildning än sina herrar – och hade en mångfald arbetsuppgifter. De var konstnärer, 
hantverkare, hemhjälp, sekreterare, men också lärare, doktorer och professionella 
tjänstemän. Slaveriet kunde alltså vara en väg till ett bättre liv. Samtidigt var slaven 
givetvis fortfarande slav. Slaven var sin herres egendom och det gällde inte bara 
dennes arbetskraft utan också dess kropp, vilket gjorde att slavar generellt sett sågs 
som sexuellt tillgängliga utan hinder. 

Vad ska man då säga om Petrus, Paulus och Jesus inställning till slaveriet? Varför tog 
inte de tydligt avstånd från slaveriet? Några korta saker kan sägas. (A) Det var inte 
självklart att slaven hade det dåligt som slav. Det var en mer osäker tillvaro att vara fri, 
men daglönare. Vi får vara försiktiga så att vi inte klandrar Petrus och Paulus för att 
inte ha uppfunnit socialbidrag och andra välfärdsidéer som präglar vårt samhälle. (B) 
För Petrus och Paulus gick andlig status före social status. De väntade på att Jesus 
skulle komma tillbaka och då var det mycket viktigare att man var barn hos Gud än att 
man hade en viss social ställning. (C) Paulus tar faktiskt tydligt avstånd från handel med 
människor. ”Slavhandlare” finns med i listan på ”laglösa och upproriska människor” 
som förtjänar Guds straff i 1 Timotheosbrevet 1:10, och i Paulus förmaningar till slavar 
vänder han sig till slavägarna och uppmanar dem att behandla sina slavar som 
jämlikar, eftersom ”de och ni har samme herre i himlen, och han tar inte hänsyn till 
person”. Likaså visar brevet till Filemon en märkvärdig inställning vid den tiden. Paulus 
uppmanar Filemon att ta emot Onesimus ”inte längre som en slav utan som något 
mer: en älskad broder”. Det säger sig självt att det blir svårt att upprätthålla en 
slavekonomi när man ska se sin slav som en älskad broder, och slaven ska se sin herre 
som en älskad broder. (D) Jesus kom dessutom med ”befrielse för de fångna och 
betryckta”. När han predikade i Nasaret (Lukas 4) tolkade han Jesaja 61 på sig själv. 
Orden ’frihet’ och ’befrielse’, som används i den texten, är avsedda att föra tankarna till 
jubelåret i Israel då alla slavar skulle släppas fria. Jesus ord har alltså en politisk 
betydelse och pekar på att Jesus inte avser att människor ska leva i slaveri. 

Petrus, Paulus och Jesus uppmanade alltså inte människor att demonstrera mot 
slaveriet, av olika anledningar, men den undervisning de gav gällande relationerna 
inom församlingen – och framför allt: hur man levde och relaterade till varandra inom 
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den kristna församlingen – visade på ett helt nytt sätt att vara. Det exemplet kom 
efterhand att förändra hela samhället. 

Nu kan vi något lättare ta till oss Petrus förmaningar till slavarna. Det var givetvis 
viktigt för slavarna i församlingarna att veta hur de skulle förhålla sig till sina herrar, 
som kanske inte var troende. Slavarna var ju Guds barn och ”präster och kungar” (se 
kapitel 2: 1 – 10) – varför skulle de bry sig om sina herrar? Petrus uppmanar slavarna 
att lyda sina herrar i allt. Alla förmaningar som Petrus ger när han talar om vårt liv i 
samhället, relationen till myndigheterna, slavar, fruar och män; i alla de förmaningar 
ligger Petrus idé om att vi ska leva heliga liv som avslöjar omgivningens ondska och 
bevisar Guds godhet mot oss och genom oss. Jesus är slavarnas stora exempel: de 
kristna ska inte slåss för sina rättigheter utan ödmjukt underordna sig för att efterlikna 
Kristus. Han stred inte utan ”överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist”. Men 
Kristi lidande har blivit vår frälsning. Så verkar också Petrus tänka sig att den kristnes 
ödmjuka lidande ska vara ett vittnesbörd för världen. Dessutom: liksom Kristus led och 
sedan förhärligades – så kommer också den kristna att bli förhärligad i Guds tid. 

Vad kan då vi ta till oss? Låt oss försöka tillämpa Petrus förmaningar på en löntagare i 
dagens Sverige. Även en löntagare ger ju upp en del av sin frihet för att skapa sig ett 
bättre liv, och äger i viss mån inte längre sig själv eller sin produktion. Å andra sidan är 
löntagarens rättigheter och intressen reglerade i lag (åtminstone i liberala 
demokratier.). Likväl vet vi om att situationen på arbetsplatsen kan se väldigt olika ut 
beroende på vad för chef vi har. En bra chef kan göra arbetet lätt, roligt, utvecklande 
och stimulerande. En dålig chef kan göra arbetsdagarna till ett djupt lidande. Till oss 
gäller Petrus uppmaning att underordna oss våra chefer. En kristen löntagare ska 
tjäna uthålligt och tåligt – inte för att vinna en massa fördelar eller för att fjäska, utan i 
visshet om att hon tjänar Gud genom sitt arbete. Petrus mottagare kallades att följa i 
Jesu korsmärkta spår, och så ska också vi vara beredda att ”bära vårt kors” och genom 
vårt liv vittna om Kristus. De kristna ska inte vara kända som bråkstakar som kräver 
millimeterrättvisa, eller ’strebers’ som armbågar sig framåt. Snarare ska vi vara kända 
för vår kärlek, flit, trohet och ärlighet. Det går också att säga någonting till kristna 
arbetsgivare: den som är kristen och egenföretagare, arbetsledare eller chef ska inte 
vara känd för att vara en hård och orättvis arbetsgivare. En kristen arbetsgivare ska 
vara känd för att erbjuda villkor och arbetsförhållanden som främjar arbetstagarens 
självrespekt och värdighet, som underlättar för denne att ta hand om sin familj och att 
försörja sig. En kristen arbetsledare ska likna Kristus som gjorde en slavs syssla när 
han tvättade sina lärjungars fötter och dog för att befria dem. 

Så kan vi i alla våra relationer förhärliga Jesus och visa på hans godhet mot människor. 

Frågor 

1. Samtala om hur ett positivt kristet vittnesbörd skulle kunna se ut på din arbetsplats (den 
här frågan kan givetvis besvaras oavsett om du är arbetstagare eller arbetsgivare). 
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2. Vilka gränser ser du för vår lojalitet till arbetsgivaren? Har du exempel på situationer då 
lojaliteten till Gud måste gå före lojaliteten till arbetsgivaren? 

3. Att lida för sin tro är ett genomgående tema i Petrusbrevet. Vi uppmanas till och med att 
acceptera orättvist lidande. Hur tänker ni kring det? Petrus motiverar sin uppmaning 
genom att hänvisa till Kristus. Kan det förändra er inställning till lidandet? 

4. Finns det moderna former av slaveri som den kristna kyrkan behöver ta avstånd från 
och aktivt motarbeta? Vilka former av slaveri ser ni, och hur skulle vi kunna motarbeta 
dem? 

5. Församlingen ska vara en gemenskap som inte präglas av världens kategorier (klass, ras, 
kön, status, inkomst …) utan där var och en hör samman som en del i Kristi kropp. Hur 
ser det ut i er församling? Hur kan ni i er hemgrupp bidra till en helig enhet i 
församlingen? 

Bibelvers att memorera 

Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i 
hans fotspår. (vers 21) 

Till nästa gång 

✤ Be Gud om hjälp att vara ett ljus på din arbetsplats och ett vittnesbörd om hans rike. 
Berätta för varandra nästa gång hur det har gått.
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