
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.

11. Samtalsfrågor för hemgrupper 
1 Petrusbrevet 4: 1 – 6 

Petrus fortsätter att undervisa om hur vi ska hantera det motstånd som möter oss på 
grund av vår tro. Vi uppmanas att inte vara rädda för dem som provoceras, utan i 
stället älska Gud. Kärleken från Gud och till Gud kan tränga undan våra rädslor. Vi får 
öva oss i att svara och ge skäl för varför vi tror och handlar som vi gör. Skälet till att vi 
kan vara trygga, också när vi blir diskriminerade eller till och med hatade på grund av 
vår tro, har med Jesus att göra: han dog för att därefter förhärligas av Gud, och genom 
sin seger band han de onda makter som nu verkar genom våra motståndare. ”Kristus 
led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår.” (2: 
21) 

Vi går igenom några svårtolkade passager (från 3: 18 – 4: 6) och vers 1-2 är inget 
undantag.  Poängen är inte att den som lider fysiskt inte kan synda – såväl Bibeln som 1

erfarenheten säger emot det. Idén är snarare att Kristus tog på sig syndens makt och 
straff i vårt ställe (2 Kor 5: 21, Gal 3: 13) och dog bort från synden genom sin korsdöd 
(Rom 6: 10) för att i stället leva för Gud; genom dopet har vi gjorts till ett med Jesus och 
har därför ”gått över från döden till livet” ( Joh 5: 24; se också Rom. 6: 1 – 11, 8: 1 – 11). 
Som födda på nytt av Guds Ande kan vi leva våra liv i Guds vilja i stället för i hedning-
arnas vilja. Det är ett liv som inte var öppet för oss tidigare men som har blivit det 
genom Guds nåd. 

Hur ser då ett liv ”efter Guds vilja” ut? Det framgår av Petrus sätt att skriva att brevets 
mottagare är hedningar som har tagit emot evangeliet i vuxen ålder, och de har haft 
gott om tid att följa det omgivande samhället. Det samhället genomsyrades av fri 
sexualitet och fester, och allt sådant gjorde de nykristna ett brott med. Av kyrko-
historien vet vi att de tidiga kristna utmärkte sig i Romarriket genom sin annorlunda 
livsstil. Man drogs inte med av samhällsandan och man avsade sig samhälleliga ritualer 
och allt som hade med avgudadyrkan att göra, vilket skapade konflikter i samhället. 
Kyrkofadern Tertullianus skrev: 

Vi avvisar era skådespel. Våra tungor, våra ögon, våra öron har ingenting att 
skaffa med cirkusens galenskap, teaterns skamlöshet, arenans brutalitet, 
fäkthallens fåfänga. Men om vi inte vill roa oss, skadar vi inte er utan oss själva.
[…] Vi är sjömän precis som ni, vi tjänstgör i armén, vi sysslar med jordbruk och 
handel. Dessutom delar vi våra färdigheter med er, vi ställer produkterna av vårt 
arbete till ert förfogande. Jag förstår inte hur vi kan verka onyttiga för era 
sysselsättningar när vi ändå lever med er och är beroende av er. (Gebremedhin, 
s. 70) 

För detta hatades och hånades de kristna i Romarriket – så också Petrus församlingar. 

 Om du vill läsa mer om dessa verser kan du titta i J.N.D. Kelly’s kommentar, som jag har haft stor nytta 1

av. Han går noggrant igenom olika tolkningar och förklarar hur grekiskan kan ge upphov till olika 
översättningar.
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Det är utmanande att läsa såväl Petrus som Tertullianus, för en modern svensk. 
Historiens pendel svänger och vad som ansågs vara ”världsligt” i en generation är 
självklart OK för en annan. Den flexibiliteten bör vi vara öppna för, men det är 
samtidigt uppenbart utifrån Bibeln att ett liv i Guds gemenskap kommer att medföra 
ställningstaganden som skapar konflikt med världen. Har du någonsin valt att följa 
med strömmen, eller att censurera dig själv, eftersom du var rädd för de andras 
reaktioner? Har du någonsin tonat ner vad du vill eller tror på grund av att det skulle bli 
för besvärligt att behöva stå för det? Petrus hade erfarenhet av sådan feghet och jag 
vet att vi är många som har liknande erfarenheter. Men Petrus uppmanar oss nu, som 
en omvänd fegis, att inte låta oss skrämmas utan frimodigt stå upp för det som är rätt 
och gott. Så har Kristus gjort – så ska vi göra. Annars förråder vi vår tro. 

I sin pingstpredikan förkunnade Petrus att Guds folk skulle profetera när Anden kom 
över dem, och så är det fortfarande. Kyrkan är profetisk och varje enskild kristen är 
kallad att förkunna Guds kärlek (kom ihåg kap 2: 9 – 10 i brevet). Men det profetiska är 
också det avslöjande. Inte bara det avslöjande om framtiden, utan ännu mer ett 
avslöjande av sanningen om oss och Gud. Det skrämmer oss, och samtidigt är det just 
detta som är attraktionen. Kyrkan är inte skapad till en spegelbild av samhället, utan 
ska vara ett fönster mot den himmelska världen. Genom att se den kristne, och genom 
att se kyrkan, ska det omgivande samhället få en skymt av Guds godhet. Det kan vara 
provocerande, det kan vara främmande, det kan vara dömande – och det är befriande. 
Det är vår kallelse att låta livet präglas av Guds Ord, och så forma ett liv som går rakt 
igenom tider och kulturer och generationer, och som lämnar en doft av Kristus efter 
sig.  

Men det betyder ju samtidigt att Guds rike ska bli synligt, inte bara innanför kyrkans 
väggar, utan också genom den kristnes vardagsliv. Där en kristen är, där är kyrkan och 
Guds rike. En bönegrupp på universitetet, två kristna på en arbetsplats, en hemgrupp 
mitt i staden, kristna i offentligheten. Där kan Guds rike sippra igenom och ge en skymt 
av en annan världsordning som grundar sig i Jesu försoning och Guds utgivande kärlek. 
Varför är vi så rädda för att bekänna oss till den gemenskapen? 

Resonemangen i kap 3: 13 – 4: 19 handlar om kristen tro i offentligheten. Petrus skriver 
inte om människor som kommer till kyrkan och blir provocerade utan som möter 
kristna i vardagen och blir provocerade av deras livsstil där. Visst är vår erfarenhet 
mycket mer lik den, än våra föräldrars erfarenhet? Det är inte särskilt många sekulära 
svenskar som blir provocerade av en predikan – de kommer ju inte till kyrkan! Därför 
är det hög tid för oss att tänka om hur vi är kyrka. Om vi vill vara evangeliserande och 
möta sekulära människor, så behöver vi röra oss i samhället. Vi kan inte bara vänta på 
att människor ska komma till kyrkan, utan behöver träna oss i att vara kyrka i vårt 
vardagsliv. Det handlar om att vara och tala på ett sätt som pekar på Guds rike i den 
här världen.  Det är värt att samtala om, och be över, hur det kan se ut! 2

Kristus har bundit de onda makterna, genom sin död och uppståndelse, och en dag 
kommer han att döma alla de som har låtit sina liv styras av det onda. Måhända 

 Teologen Patrik Hagman har skrivit om ”kristet motstånd” (2011 och 2014). Se dock Daniel Ringdahl 2

(2014) för en kritik av de politiska argumenten i Hagman. Peter Ward har skrivit om att ”flytande” 
kyrkobegrepp (2001).
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kommer människor att ställa oss till svars för våra val, men de kommer i sin tur att stå 
till svars inför Gud. Vilket är egentligen mest eftersträvansvärt: att vara oantastlig inför 
människor, eller inför Gud? 

Frågor 

1. Vilka erfarenheter har ni av att ta ställning för er tro, i kontrast till omgivningen, olika 
sociala sammanhang? Vilka reaktioner fick ni på det? 

2. Hur kan ni vara kyrka i vardagen? Var finns mötesplatserna med sekulära svenskar idag, 
när kyrkan inte längre är samlingspunkten? Hur kan Roseniuskyrkan bidra konstruktivt? 
Kan din hemgrupp vara en nyckel? 

3. Hur kan ni som församling/kristen gemenskap (förbereda er på att) ta emot människor 
vars erfarenhet av omvändelsen är mer lik vad som beskrivs i brevet, än den klassiska 
”jag växte upp i kyrkan”? 

4. Petrus konstaterar att de troende tog avstånd från laster som präglade det dåvarande 
samhället. Vilka laster präglar vårt samhälle och kräver vårt aktiva motstånd? 

5. Be tillsammans om frimodighet i er tro, på grund av att Gud är vår domare och 
samtidigt vår vän och frälsare. 

Minnesvers 

När nu Kristus har fått lida till kroppen ska också ni beväpna er med samma sinne. 
(v. 1) 

Till nästa gång 

✤ Be Gud om klarsyn i hur du/ni kan vara kyrka i er vardag.
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