
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.

8. Samtalsfrågor för hemgrupper 
1 Petrusbrevet 3: 1 - 7 

I det andra kapitlet har Petrus förklarat den kristnes identitet och vilka konsekvenser 
det får för livet. Den troende är präst och kung i Guds rike och därför, som Luther 
skrev: ”En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig.” 
Och samtidigt: ”En kristen människa är den tjänstvilligaste tjänare under allting och alla 
underdånig.” Denna paradox förklarar Petrus i verserna 2:13 – 3:7, och nu har vi 
kommit till förhållandet mellan man och hustru. Petrus skriver: ”På samma sätt …” 
vilket knyter an till de tidigare förmaningarna och låter oss förstå att det här avsnittet 
är en tillämpning av kallelsen till ett heligt liv i världen. 

Utifrån texten är det rimligt att anta att det fanns en betydande grupp i församlingarna 
som var kvinnor vars män inte var troende. På samma sätt som samhällslivet och 
slavens status förändrades genom frälsningen, förändrades också kvinnans ställning. 
Förvisso kunde kvinnor i Mindre Asien ha betydande friheter, vilket vi märker t.ex. på 
Lydia (Apostlagärningarna 16, Lydia bodde i Filippi men kom troligtvis från Mindre 
Asien) som var egenföretagare och ensamstående, men generellt i Romarriket var 
kvinnan underordnad familjefadern i hushållet och lydde honom. Om mannen 
omvände sig till den kristna tron så följde övriga hushållet med, men om hustrun tog 
emot Jesus ensam så kunde det tas som en utmaning av familjefadern. Det är 
ingalunda otänkbart att det uppfattades hotfullt mot familjestrukturen när en kvinna 
gick med i en församling, utan att hennes man gjorde det, och att hon därmed fick en 
ny familj och nya lojaliteter. Dessutom kan vi anta att hon inte längre deltog i familjens 
religionsutövning och utmanade samhället och mannen också på det viset. Hur 
reagerade mannen på det och hur skulle hon egentligen bete sig? 

Än en gång är Petrus uppmaning försiktig: ”Underordna er era män.” Kvinnorna ska 
inte utmana i onödan utan låta äktheten i deras tro tala för sig själv. ”Underordning” är 
ett ord som har starkt negativ klang i dagens Sverige, men det hör till kärnan i mellan-
mänskliga relationer i den kristna tron. ”Underordna er varandra i vördnad för Kristus”, 
skriver Paulus i Efesierbrevet 5. Att underordna sig varandra handlar om att inte hålla 
på sin rätt och kräva någonting av den andre, utan att i kärlek och tålamod sätta den 
andres behov framför mina egna. Samtidigt framgår det i Nya testamentet att hustrun 
av egen vilja, och i underordning, ska överlämna familjens bästa till mannens 
ledarskap; medan mannen ska tjäna sin hustru i självutgivande kärlek och så visa sig 
värdig förtroendet han har fått att leda familjen. I Petrus uppmaning ska (den troende) 
mannen använda den kunskap han har för att tjäna och älska sin hustru. Han får inte 
behandla henne illa eller nedlåtande, utan ska behandla henne som en jämbördig och 
som ”medarvinge till livets nåd”. Hon, likaväl som han, kommer en dag att få ärva Guds 
rike vilket förpliktigar till hänsyn och omsorg redan här och nu. 

Att underordna sig innebär inte att vara passiv och bara följa sin man. Nej, Petrus vill 
inte att kvinnorna ska bli hunsade av sina män. Hustrurnas uppgift är tydlig: de är 
missionärer i sina familjer och det är Petrus önskan att männen ska omvända sig till 
Kristus genom sina fruar. Men hur ska de förmås till det egentligen? Det är 
uppmuntrande att se hur Petrus inte reducerar kvinnorna till sexuella objekt; hans 
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uppmaning till dem är inte att klä sig fint, att göra sig attraktiva eller på andra sätt 
arbeta på sitt yttre. Nej, Petrus ser kvinnorna som subjekt som kan öva upp sin 
karaktär och personlighet och så föregå med ett exempel som vinner männens respekt 
och till och med längtan efter att själva omfatta samma liv och tro. Genom att älska 
och ära Gud, och därför underordna sig sina män, ska kvinnorna vittna om sitt hopp. 

Också vi lever i relationer där våra vänner inte känner Herren Jesus. Kanske är det 
människor på arbetsplatsen eller i grannskapet, men det kan också vara någon i 
familjen. Det är också vår uppgift att älska och tjäna våra vänner och genom det 
exempel vi ger vittna om Guds godhet och omsorg. Vi ska vare sig inta en auktoritär 
hållning för att skrämma människor till lydnad, eller en underkastande hållning för att 
låta oss trampas på. I stället får vi med den trygghet som Guds kärlek ger oss tjäna och 
älska vår nästa även när det orsakar oss lidande och obehag. 

Vi ska inte vänta på att den andre ska ta första steget. I stället får vi vara fredens och 
försoningens budbärare och likna Jesus i det att vi tar första steget till försoning och 
vänskap. Det var säkert inte enkelt för varje hustru att älska och underordna sig sin 
man. Det var säkert inte varje man som förstod sin hustru. Men deras uppgift var att 
bära sitt lidande och likna Kristus som led för dem. Så är det också vår uppgift att likna 
Jesus och tåligt lida – utan hårda ord, utan bitterhet.  

Frågor 

1. Har du erfarenhet av att leva nära människor som inte tror på Jesus? Hur har du försökt 
vittna om din tro för dem genom ditt bemötande? 

2. Vad tänker du om att bli tillsammans/gifta dig med någon som inte delar din kristna tro? 
Hur tror du att du skulle hantera situationen om din partner skulle ändra trosövertyg-
else? 

3. Hur skulle du vilja att relationerna i din familj ser ut? Vad tänker du om Bibelns under-
visning om underordning och tjänarskap? (Jämför t.ex. Efesierbrevet 5.)  

4. Petrus tilltalar hustrurna som myndiga och självständiga – inte deras yta. Hustrurna ska 
utveckla sin karaktär och därigenom vinna sina mäns respekt. På vilka områden behöver 
vi utmana vår samtids ytlighet och uppmana till inre resning? 
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5. Vad kan egentligen Petrus mena med att ”inget ska stå i vägen för era böner” när 
männen behandlar sina hustrur med aktning och som medarvingar? Kan våra böner 
hindras på grund av hur vi lever? 

Bibelvers att memorera 

Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter er skrämmas. 
(vers 6) 

Till nästa gång 

✤ Föresätt dig att vara den som går före genom att sträcka ut en försonande hand till den 
som du inte drar jämt med. Be för varandra i gruppen om hjälp att vittna för era 
närmaste genom er karaktär och ert bemötande.
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