
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.

12. Samtalsfrågor för hemgrupper 
1 Petrusbrevet 4: 7 – 11 

Uttrycket fångar min uppmärksamhet: som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 
Petrus verkar tänka sig att de kristna inte bara har visats nåd, utan har fått ta emot nåd 
– ’ta emot’ på ett sätt så att de kan förvalta vad de har tagit emot. Petrus har på olika 
sätt förklarat den nya ställning som de kristna har fått, genom att bli en del av Guds 
folk, och nu uppmanas de kristna att förvalta det förtroende och de gåvor som de har 
fått. Guds nåd har tagit gestalt i Jesus. Gud har visat för hela världen att han är både 
rättvis och full av nåd, och han visade detta när han blev människa. Guds nåd är inte 
overksam, och så ska det också få vara i våra liv: när vi har fått ta emot Guds nåd, så är 
det Guds vilja att det ska få forma och prägla våra liv. Tänk på Jesus liknelse om 
tjänaren som fick en stor skuld efterskänkt (Matteus 18: 21 – 34) – kanske känner du till 
den. Tjänare A är skyldig sin kung en enorm summa pengar, vi räknar tiotals miljoner, 
och kan inte betala tillbaka. När han bönfaller kungen om barmhärtighet så svarar 
kungen med att avskriva hela skulden. Tyvärr drar tjänare A inte lärdom av vad han har 
varit med om, så när han träffar en annan av kungens tjänare, tjänare B, som är skyldig 
honom några hundra tusen kronor, så kastar han den skuldsatte i fängelse eftersom 
denne inte kan betala tillbaka skulden. När kungen får höra om hur tjänare A 
behandlade tjänare B blir han rasande och kastar tjänaren i fängelse. 

Petrus har själv hört Jesus berätta den här liknelsen, och han har egen erfarenhet av 
att bli förlåten och rentvådd av Jesus från sitt livs mest förödmjukande felsteg. Han har 
förnekat all vänskap med Jesus när det betydde som mest, men han har blivit 
upprättad och kallad till ledarskap i Jesusrörelsen, som om han hade varit den mest 
exemplariske av alla lärjungar. Petrus visste hur Guds nåd kan förvandla en människa. 
Liknande har hänt med oss. Vi har varit Guds fiender och stått utanför Guds folk, men 
Gud har gripit in i våra liv och gjort oss till sitt folk utan att vi har gjort någonting för att 
förtjäna det. Vi är födda på nytt till ett liv som aldrig kommer att ta slut; vi är nu Guds 
folk och kommer att ärva himlen; Jesus har dött för att försvara vår sak inför Gud, och 
snart kommer han tillbaka för att döma levande och döda. 

Hoppet om Jesus återkomst, och den påföljande domen, var starkt närvarande i den 
tidiga kyrkan. Det är ingen överdrift att påstå att många trodde att Jesus skulle 
återvända inom deras livstid, men allt eftersom tiden gick insåg man att det inte skulle 
gå fullt så fort. Likväl uppmanar oss Petrus återigen att leva med Jesus återkomst för 
ögonen (kapitel 1 är genomsyrat av denna motivering): Jesus kommer tillbaka och då 
ska jag stå till svars inför honom. I väntan på att det händer ska vi vara ”kloka och 
nyktra”. Hur levande är det här hoppet i våra kyrkor? Det är nog inte för mycket sagt att 
påstå att Bibelns tydliga undervisning om Guds dom, och om himmel och helvete, hör 
till de mer ”pinsamma” delarna för kyrkan i Väst idag, som många är ivriga att tona 
ned. Men Bibelns är alldeles tydlig med att Guds rättvisa också innefattar hans rättvisa 
dom över den här världens lidande och ondska – inklusive den ondska som jag har 
utsatts för, och som bidragit med (givetvis har både du och jag bidragit till att såra 
människor och göra situationer värre i vissa fall!). Man kan vara både offer och 
förövare samtidigt i Guds ögon, även om det inte är en populär tes i dagens Sverige. 
Det innebär att domen kommer med såväl upprättelse som med ansvarsutkrävande 
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för mig. Guds dom är goda nyheter i den bemärkelsen att längtan efter rättvisa är 
universell – vi längtar alla efter att den som har blivit förtryckt ska bli upprättad – och 
kanske är detta en av de känslomässigt starkaste invändningarna mot alla tankesystem 
som utesluter en yttersta dom. Jag förstår inte de apologeter som menar att Bibelns 
idé om en sista uppgörelse med allt ont i världen, är mer problematisk än idén om att 
det onda aldrig kommer att bli slutgiltigt dömt. Petrus är övertygad om att Gud 
kommer att döma världen rättvist en dag, och de goda nyheterna är att Jesus redan 
har utkrävts ansvar för min ondska och varit återbetalningsskyldig i mitt ställe. Den 
som har satt sin tro till Jesus står därför inte på sidan av vilka ansvar ska utkrävas, utan 
kan dela glädjen över att det som är ont blir dömt.  

Det är en populär religionskritisk invändning att säga: ”Det är lättare att döda dem som 
ändå kommer att dömas till helvetet”, men det är uppenbarligen inte så i Nya 
Testamentet. Guds dom är just det som utgör motiveringen för den kristne att inte 
själv ta till våld mot sina förföljare, som vi läser i Romarbrevet 12: 19 – 21, och som 
Petrus har pekat på i kapitel 2: 21 – 25 och i övergången mellan kapitel tre och fyra. 
Detta spelar särskild roll i Petrus uppmaning till kyrkorna i Mindre Asien eftersom de 
fick uppleva utanförskap och orättvisor från det omgivande samhället på grund av att 
de tillhörde en religiös minoritet. Nog kan vi föreställa oss att de blev ledsna, besvikna 
och arga på sina gamla sammanhang när de vände dem ryggen och behandlade dem 
illa på grund av att de bekände sig till Jesus. Vi kan göra liknande erfarenheter som 
religiös minoritet i Sverige, och känna bitterheten som kommer av att bli orättvist 
behandlade på grund av vår tro. Då finns det tröst att hämta i Bibelns undervisning om 
att Gud en dag kommer att ge oss rätt, och att vi kan vänta på Guds tid. 

I väntan på att Gud ska visa sin rättvisa ska vi vara kloka och nyktra, och det innefattar 
bön och kärlek. Patrik Hagman skriver tänkvärt i sin bok Om kristet motstånd om hur 
dygder som gästfrihet, ödmjukhet och tålamod kan få kontra de laster som präglar vårt 
samhälle – inte minst individualism och statusjakt. … … 

Frågor 

1. Vilka gåvor har du fått att förvalta? 

2. Hur kan du bli en allt mer gästfri människa? 

3. Som en person som har fått ta emot Guds nåd i ditt liv – hur kan den nåden fostra dig 
till att bli en nådig medmänniska? 
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4. Hur påverkar det/hur kan det få/ påverka ditt liv att Gud en dag kommer att döma 
världen? 

Minnesvers 

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare 
av Guds mångfaldiga nåd. (v. 10) 

Till nästa gång 

✤ Öva dig i gästfrihet!
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