
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.

10. Samtalsfrågor för hemgrupper 
1 Petrusbrevet 3: 13 – 22 

Den som har lärt känna Jesus som sin Herre, är kallad till ett heligt liv på livets alla 
områden. Petrus församlingar hade tagit emot den här uppmaningen och förstod att 
de var kallade till något mycket bättre än deras nuvarande sociala status. (Se t.ex. kap 
2:1-10 och Titus 2: 11 - 13). Samtidigt anar vi att de möttes av fientlighet på grund av 
deras nya liv och tro. Petrus uppmanar dem dels att vänta på Guds försvar av dem, 
dels att under tiden som de väntar vara beredda att förklara varför de lever som de 
gör. Om du har vuxit upp i ett kristet hem har du troligtvis inte samma erfarenhet av 
att göra en helomvändning i livet då du blev kristen; men i Väst idag är det allt färre 
som växer upp i kristna hem, och som därför har denna trygga bakgrund med sig – vi 
måste vara beredda på att allt fler kristna gör samma erfarenhet som Petrus kyrkors 
troende snarare än våra egna! Vi är dock många som känner till att det provocerar att 
lägga sitt liv i Guds hand. Kanske har du hört någon säga: ”Du tror att du är så mycket 
bättre bara för att du inte blir full …” eller liknande. Om vi inte vill ha sex förrän vi har 
gift oss, om vi betalar våra skatter, eller lyder vår arbetsgivare, eller försvarar varje 
människas oantastliga rätt till liv, eller hävdar att den som inte har satt sin tro till Jesus 
kommer att bli dömd av Gud; vad skadar det någon annan?, och ändå är det så 
provocerande för omgivningen, och kommer att medföra att vi blir ifrågasatta. 

”Var inte rädda för dem”, säger Petrus till oss. ”Ni är till och med saliga när ni lider.” Det 
är en övertygelse som går igenom hela Bibeln: den som har sanningen och rätten på 
sin sida kan inte lida skada på djupet. ”Frukta i stället Herren Kristus.” Poängen med 
kristen tro är inte att bli gillad av människor utan att bli gillad av Gud, och det har vi fått 
av nåd genom tron på Jesus. Gud är värd vår respekt och kärlek. I Guds gemenskap går 
det att mogna till en människa för vilken det som faktiskt är rätt väger tyngre än det 
som känns rätt. Det är oerhört attraktivt. Vem blir inte imponerad av människor som 
riskerar sitt eget liv för att bestrida diktaturers orättfärdighet, eller försvarar skyddslösa 
människor trots att det kostar dem all bekvämlighet? En sådan inre trygghet kommer 
dock inte av sig själv. Den ges som gåva av Gud, men kan bara prägla oss om vi 
regelbundet väljer att lita på Guds löften. Petrus försäkrar oss i texten: ”Vem kan göra 
er något ont om ni brinner för det goda?” ( Jämför även Romarbrevet 8.) Det handlar 
alltså om tillit, tro, förtröstan och kärlek till Gud. 

Samtidigt som vi kan växa i trygghet och tillit till Gud, så menar Petrus att vi ska vara 
beredda att svara dem som ifrågasätter oss eller ställer frågor om våra val. Enligt 
grundtexten ska vi vara beredda att ge ett rationellt försvar  av vårt hopp. Vi ska alltså 1

inte vara tanklösa imitatörer som bara gör vad de har blivit lärda. Vi är kallade att 
kunna försvara vår tro och vårt liv. Det här är särskilt aktuellt för dig som är student 
och lever i en akademisk miljö där kritiskt tänkande och ifrågasättande är hårdvaluta. 
Läs på, och var beredd att vittna för dina studiekamrater om din tro och dina val! Den 
franske matematikern Blaise Pascal förklarade träffande apologetikens syfte:  

 Grek. apologia, av vilket vi har ordet ”apologetik”, som handlar om att ge ett intellektuellt försvar av 1

den kristna tron.
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”Människor avskyr religion. De hatar det och är rädda för att det ska vara sant. 
Botemedlet mot detta är först att visa att religion inte är en motsats till förnuft, men 
värt vår aktning och respekt. Därefter göra religion attraktivt, få bra människor att 
önska att det vore sant, och visa sedan att det är det. Värt vår aktning därför att det 
verkligen förstår den mänskliga naturen. Attraktivt eftersom det utlovar vad som är 
sant gott.” (Pascal, i: Groothuis, 2011:25) 

Det kräver övning och hårda studier för att närma sig det ideal som Pascal talar om, 
men det finns inom räckhåll! Sverige är i stort behov av människor som utbildar sig i 
teologi, filosofi och kultur och som lär sig att tolka världen genom evangeliets 
glasögon. Idag, när religiös extremism breder ut sig, lockas många att dra all religion 
över en kam och religionens plats i samhället utmanas ständigt. Här finns arbete att 
göra för filosofer, historiker, kulturvetare och andra, vad gäller att både försvara 
religionen som en viktig beståndsdel i ett gott mänskligt liv och att försvara 
människans värde och värdighet.  2

Vi ska alltså vara beredda att svara, och samtidigt ska vi anstränga oss för att vara 
trevligast möjliga sällskap. Petrus uppmanar oss att låta vårt goda bemötande vara 
försvar i sig självt för vår goda sak. Lägg märke till två saker i texten: (1) Petrus riktar sig 
inte till en särskild grupp intellektuella, utan uppmaningen gäller alla kristna. Vi är alla 
kallade att försvara och förklara vår tro, och vi ska göra det utifrån de förutsättningar, 
intressen och gåvor som just vi har fått. Ytterst sett är all evangelisation och apologetik 
beroende av den helige Ande (jämför Lukas 12: 8 - 12). Vi är ofta rädda för att svara 
eftersom vi tvivlar på vår egen förmåga, men i själva verket är det Andens förmåga 
som vi misstror – det är ju Anden som ska tala genom oss! (2) Vi ska försvara ”vårt 
hopp”, d.v.s. tron på att Jesus Kristus har dött för våra synder och uppstått för vår 
odödlighet och rättfärdighet. När vi hamnar i samtal med ”stridslystna” människor vill 
de ofta föra på tal dumheter i kyrkans historia eller olika etiska frågor, och annat, men 
det riskerar skymma evangelium och den personliga uppmaningen till att sätta tro till 
Jesus. Öva dig därför i att föra in samtalet på frågan om det personliga förhållandet till 
Jesus, samtidigt som du visar respekt för den andres frågor och funderingar.  3

Samtidigt är det vår erfarenhet att vi får lida för vår tro oavsett hur vänliga eller 
ödmjuka vi är. Ja, det verkar till och med höra till villkoren för det kristna livet (se t.ex. 
Lukas 6: 26). Det kan vara svårt att ta till sig, men Petrus budskap är fullt av hopp och 
hör samman med Jesu liv och verk. Även om vers 18-22 är svårtolkade, så är huvud-
poängen klar: Kristus led som en rättfärdig människa i händerna på orättfärdiga, men 
Gud försvarade honom, uppväckte honom från de döda och han sitter nu på Guds 
högra sida med makt över de krafter som kämpar mot oss och mot Petrus församl-
ingar; vi behöver inte vara rädda! Måhända är det vår bittra erfarenhet i världen att 
människor kommer undan med brottslighet, och att de som är mest utsatta för 
förtryck och orättvisa är minst troliga att bli försvarade inför domstolar; makt och 

 Det finns en mängd böcker av varierande svårighetsgrad att läsa för den som är intresserad. Du kan 2

söka på böcker av författare som Martin Helgesson, Stefan Gustavsson, Timothy Keller, William Lane 
Craig, Paul Copan, Don Carson, Markus Hector m.fl.
 Också här är litteraturen omfattande. För ett par enkla böcker se Rebecka Pippert, Tim Chester & 3

Steve Timmis, Mikkel Vigilius, m.fl.
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inflytande kan köpa de flesta människor fria och det är en av anledningarna till att 
världen ser ut som den gör. Men Petrus uppmanar oss att lita till Gud. Han har 
försvarat Jesus och upphöjt honom till Herre över allt, och på liknande sätt kommer 
Gud att försvara och förhärliga varje människa som går med Kristus genom lidanden. 

Frågor 

1. Dela erfarenheter med varandra då ni har blivit ifrågasatta eller utmanade på grund av 
er tro, eller val som er tro har gett upphov till. 

2. Hur reagerar du när människor ställer frågor om din tro, och vad tänker du om Petrus 
uppmaning till frimodighet? Har du exempel på tillfällen då du har svarat ”ödmjukt, med 
respekt och ett rent samvete”? 

3. Vilka ”skäl” kan du ha för att tona ned din tro? Varför är det så svårt att låta kärleken till 
Gud tränga undan rädslan för människor? 

4. Gud kommer en dag att försvara dig och förhärliga dig. Hur kan den vissheten prägla 
dina val, och vilka strider du väljer att utkämpa, i vardagen? 

5. Hur skulle Roseniuskyrkan bättre kunna hjälpa er att vara redo att förklara och försvara 
er tro på ett respektfullt sätt? 

Minnesvers 

Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var 
och en som ber er förklara det hopp ni har. (v. 15) 

Till nästa gång 

✤ Be Gud sända någon i din väg som frågar dig om din tro. Öva dig i att förklara ditt hopp!
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