
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.

9. Samtalsfrågor för hemgrupper 
1 Petrusbrevet 3: 8 - 12 

Petrus har på tre områden förklarat hur vi kan ta Guds uppmaning till ett heligt liv på 
allvar. Den som är kristen är född på nytt och lever nu som ambassadör för Guds 
fredsrike i den här världen. Vi lever av Guds nåd. Vi har fått ta emot Guds 
barmhärtighet utan att ha gjort oss förtjänta av den, och den erfarenheten får leda oss 
i våra mellanmänskliga relationer – i samhället, i arbetslivet och i familjen. Nu får vi en 
sammanfattande uppmaning till att leva i frid och enighet med varandra. Kristus har 
kommit för att skapa fred mellan oss och Gud, och den friden ska vara vägledande i 
våra mellanmänskliga relationer – inte minst gäller det inom församlingen, men också i 
förhållande till ett samhälle som ser på oss med tveksamhet och kanske även 
fientlighet. 

Fundera över hur våra relationer och våra dagar skulle se ut om vi strävade efter de 
karaktärsdrag som Petrus lyfter fram. Enighet. Medkänsla. Syskonkärlek. Barmhärtig-
het. Ödmjukhet. Detta är karaktärsdrag som den helige Ande vill mejsla fram i dig. Du 
är en ny skapelse genom pånyttfödelsen och Anden vill låta din nya människa växa och 
bli till välsignelse för din omgivning. Vi är kallade att leva i enighet med varandra. Det 
kan vara en verklig utmaning när vi har olika åsikter i frågor som är viktiga för oss, men 
då är det vår kallelse att offra – inte sanningen – men våra känslor av motstånd och 
fientlighet. Det är ett aktivt val vi måste göra på nytt och på nytt. Det går inte av sig 
självt att bli en enhetsskapande och barmhärtig människa, men evangelium lär oss 
barmhärtighet. Gud har en gång tagit emot mig i dopet, och han tar dagligen emot 
mig, för Jesu skull, oberoende av min värdighet. Han vill alldeles särskilt ta emot mig 
när jag förtjänar det som minst. Den insikten kan fostra barmhärtighet i oss gentemot 
vår nästa som vi inte tycker förtjänar vår barmhärtighet. Guds nåd är en god 
motivationskraft till att bli medkännande och barmhärtiga människor. 

Det är därför vi inte ska löna ”ont med ont eller hån med hån”. Så har ju inte Gud gjort. 
Tvärtom har han lönat ont med nåd, och hån med förlåtelse. Vi har redan fått ta emot 
den barmhärtigheten i förlåtelsens ord och kommer en dag att ärva Guds rike helt 
utan vår förtjänst. Det är Guds vilja att vi härmar honom och går i hans fotspår, för när 
vi handlar som Gud ger vi människor en föraning om vem Gud är. Gud lever i dig 
genom sin Ande och vill mana på dig inifrån att välsigna de människor du möter, 
oavsett om de är dina ”vänner” eller dina ”fiender”. Att möta hot med välsignelse är 
verkligen att skapa frid och enighet. Tänk om Guds kyrka kunde kännas igen på det att 
hon kommer med barmhärtighet och välsignelse, särskilt i tider av yttre tryck. Den här 
världen lider av det onda, och under 2000-talets första femton år har vi blivit brutalt 
påminda om hur ondskan är högst levande i krig, sjukdomar, terrorism och etniska 
motsättningar. I den här världen är vi kallade och sända att peka på en värld av frid 
och fred, som grundar sig i Guds evangelium och breder ut sig i den här världen. 

Petrus sätt att argumentera är intressant och värt att fundera över. Han uppmanar oss 
till barmhärtighet genom psalm 34, som knyter samman det goda livet med det 
moraliskt rätta livet. Man skulle kunna sammanfatta den citerade passagen: ”Om du 
älskar livet och vill få ut det bästa av det, så ska du söka det som är rätt i Guds ögon.” 
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Vi tänker ju lätt tvärtom: ”Om du älskar livet så ska du satsa på dig själv, din karriär, på 
att bli rik, på att resa …” Det finns inte i Petrus värld. Det goda är det rätta. Sök Guds 
vilja och Guds rike, så kommer en tillfredsställelse i livet som inte är av den här 
världen. Precis som i första kapitlet leds vi till tanken att Gud är grunden för vår etik, 
och han ser allt och finns med i allt (se kap. 1: 13 – 17). Det finns ingen kristen etik som 
inte räknar med evangelium och Guds vilja. Gud är den ende som är god. Han är den 
ende som är helt och fullt sann. Han är den som definierar vad som är rätt. När vi lever 
i hans gemenskap och gör hans vilja under Andens ledning, då lever vi också i vår rätta 
miljö och kan utvecklas till vår fulla potential. I Guds gemenskap kan vi utvecklas till de 
människor Gud har tänkt oss att vara. 

Gud gläds över den som vill lyda honom och hålla sig nära honom. Det är aldrig 
förgäves att älska Gud och leva i hans gemenskap. Profeten Hanani sa till kung Asa i 
Juda: ”Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som 
med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” (2 Krönikeboken 16:9.) Så är det fortfarande. 

Frågor 

1. Hur primär eller prioriterad är församlingen i ditt liv, eller generellt i medlemmarnas liv 
här i Roseniuskyrkan? Önskar du en närmare gemenskap, eller känns det hotfullt/
obekvämt? 

2. Har du blivit utsatt för ett påhopp, hot eller en "skymf" – antingen för att du är kristen 
eller för något annat i din person? Hur reagerade du, och vad hände sen? Hur önskar du 
att du hade reagerat? 

3. Tänk på en person som du inte drar jämt med. Hur skulle det se ut för dig att A) lägga 
ner tankar på revansch och B) ta positiva steg till att reparera relationen? Vilken 
välsignelse kan du vara för den personen? 

4. Petrus talar om moralisk instruktion i samma andetag som att "älska livet" och ha "goda 
dagar". Stämmer det i din erfarenhet att det som är rätt också är "la dolce vita"? Hur tror 
du Petrus kan tala så? 

  av  2 3



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. Bland uppmaningarna i psalm 34 som Petrus citerar finns ett tydligt mönster av saker 
en kristen ska "vända sig bort ifrån" och saker en kristen ska göra, söka etc. Nämn något 
ont eller destruktivt i ditt liv du vill vända dig bort ifrån, och något gott du vill ersätta 
detta med! 

Minnesvers 

Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni 
är kallade att ärva välsignelse. 

Till nästa gång 

✤ Föresätt dig att vara en som aktivt stärker den kristna gemenskapen genom ödmjukhet, 
medkänsla och kärlek, så att andra kristna får stöd och trygghet av att vara i 
Roseniuskyrkan. 
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