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Första Petrusbrevet 2:11-3:12

u Första delen handlade om vår Identitet, vilka vi är i 
Kristus. 

u Den andra delen handlar om våra Relationer, hur ska 
detta nya liv, som vi fått del av i Kristus, påverka våra 
relationer, de utmaningar vi möter i vardagen. Som kristna 
är vi ju kallade att leva ”i världen” men inte ”av 
världen”. 



Avsnittets struktur
u 3 områden, så kallade ’hustavlor’

u Samhällslivet 2:13-17

u Arbetslivet 2:18-25

u Familjelivet 3:1-7



Vad är en hustavla?
u S.k hustavlor förekom ofta i antiken och beskrev olika 

gruppers förpliktelser, ex. i ett hushåll. Herrar, makar, 
föräldrar, barn, slavar… 

u Allmänt skrevs de till hushållets styresman, husfadern, och 
betonade dennes makt att med järngrepp sköta så att 
ordningen uppehölls i hemmet…. 

u NTs hustavlor annorlunda 

u 1. Vänder sig inte till husfadern  

u 2. Lyfter fram maktmissbruk, orättvisor  

u 3. Man och kvinna självständiga, jämställda   

u 4. Alla är underordnade Gud



1 Pet 2:11–12
11Mina älskade, jag uppmanar er som 
främlingar och gäster att hålla er borta från 
de köttsliga begären som för krig mot 
själen. 12Uppför er väl bland hedningarna, så 
att de som anklagar er för att vara onda ser 
era goda gärningar och prisar Gud den dag 
han besöker dem.



SAMHÄLLSLIVET – 1 Pet 2:13–17
13Underordna er alla mänskliga myndigheter 
för Herrens skull, både kejsaren som högste 
härskare 14och ståthållarna, som är sända av 
honom för att straffa dem som gör det onda 
och hedra dem som gör det goda. 15Det är 
Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta 
munnen på oförståndiga och okunniga 
människor. 16Ni är fria, men använd inte 
friheten som täckmantel för det onda utan för 
att tjäna Gud. 17Visa aktning för alla, älska era 
trossyskon, vörda Gud och ära kejsaren.



“

”

”Detta avsnitt brukar sällan läsas idag och är inte alltid 
särskilt väl förstått. Framställningen uppfattas i bästa 
fall som gammaldags, men i värsta fall som stöd för 
förtryck. I själva verket är budskapet det motsatta… En 
snabb läsning av NT kan ge intrycket att dess hustavlor 
enbart bekräftar det dåtida samhällets undervisning och 
förmedlar en slags oreflekterad småborgerlighet….I den 
praktiska tillämpningen vände de upp och ned på 
samtidens sociala relationer.”
James Starr, Främlingar i världen: Första Petrusbrevet



u ”’Underordna’  är ordet som inleder alla 3 områdena. Inte 
passivt, ’underkasta’ utan att aktivt frivilligt och med 
engagemang ställa sig under och lyfta och bära.” – PA Sverker   

u Petrus är här bara mån om att de kristna inte ska placeras i 
något förbrytarfack utan att de ska ses som skötsamma lojala 
medborgare. Den stora frågan här är inte att beskriva 
kejsarmakten, utan att visa på hur de som kristna ska leva i den 
här världen.

u v.17  
- visa aktning   timao - för alla                
- älska               agapao - era trossyskon
- vörda fobeisthe - GUD (frukta)
- ära timao - kejsaren



ARBETSLIVET – 1 Pet 2:18–25
18Ni slavar, underordna er era herrar och visa dem all respekt, inte 
bara de goda och milda utan även de hårda. 19Det är en nåd när någon 
är medveten om Gud och därför håller ut när han får lida 
oskyldigt. 20Vad är det värt för beröm om ni står ut med straff när ni 
syndar? Men om ni står ut med att lida när ni gör det goda, då är det 
en nåd inför Gud.
21Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett 
exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 22Han hade inte 
begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun. 23När han blev 
hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte 
med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer 
rättvist. 24Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi 
skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans 
sår är ni helade. 25Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era 
själars herde och vårdare.



1 Pet 2:18–25
u Ordet som används här inte ”doulos”= slav, utan  

”oiketai” = hushållets arbetare
u Petrus väljer att inte kalla dem slavar. Han har ju nyss 

kallat dem fria människor, tjänare åt Gud. Även om 
samhället såg dem som slavar, så var det inte den 
djupaste sanningen om dem. Genom att använda 
begreppet ”hushållets arbetare” ger han ett annat 
perspektiv på det dagliga arbetet. Han myndigförklarar 
dem till att reflektera och tänka och bedöma ex. om deras 
herre var ond eller god. En slav skulle inte tänka, bara 
lyda…



1 Pet 2:18–25
u Kristus efterlämnade ett hypogrammon –en mönsterbild för att ni 

ska följa i hans fotspår    

u Frestelsen för Jesus var att ta saken i egna händer, och på så sätt 
sätta stopp för orättvisan, men han gjorde inte det utan gick Guds 
väg. Tystnaden var inte kapitulation inför ondskan, utan tilliten att 
Gud råder även över de mörkaste situationer man kan hamna i.

Han begick inte någon synd
Svek fanns inte i hans mun

När han hånades
När han fick lida
När han mötte orättvisa

- Han svarade inte med hån
- Han svarade inte med hat
- Han överlämnade sin sak till 

honom som dömer rättvist



Vers 25
u ”ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era 

själars herde och vårdare”

u Genom tron har de kristna valt att ställa sig under 
överherden Jesus Kristus beskydd och ledarskap. Han är 
den herde som profeterna profeterat om skulle komma, 
och ta sig an sina vilsegångna barn. Han finns med också i 
deras vardagsliv, hur problematiskt det än kunde vara. 



FAMILJELIVET – (hustrur v1-6, män v7) 1 Pet 3:1–7
1På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att även 
de män som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord genom sina 
hustrurs liv, 2när de ser hur gudfruktigt och rent ni lever. 3Er 
prydnad ska inte vara yttre ting som konstfulla håruppsättningar, 
påhängda guldsmycken eller fina kläder, 4utan hjärtats fördolda 
människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla 
ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.
5Så smyckade sig också förr de heliga kvinnorna som satte sitt 
hopp till Gud. De underordnade sig sina män, 6så som Sara lydde 
Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit när 
ni gör det som är gott och inte låter er skrämmas.
7På samma sätt ska ni män leva förståndigt med era hustrur, som 
är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets 
nåd så att inget står i vägen för era böner.



Familjelivet
u Hustrur v.1-6

u ”På samma sätt” v.1,7 Folkbibeln, som i de föregående 
avsnitten…

u Hur ska man som hustrur och män bäst efterlikna Kristus 
så att inte evangeliet blir smädat och att människor kan 
komma till tro? Speciellt vänder sig Petrus till kvinnor vars 
män ännu inte är troende… Jfr. Tit 2:5.



Familjelivet
u Yttre ”prydnad”  

-håruppsättningar    
-guldsmycken     
-fina kläder

u Inre prydnad   
-hjärtats fördolda människa      
-en mild och stilla ande

u ”Det är dyrbart i Guds ögon”

u Petrus menar inte att hårutsmyckning, smycken och fina kläder i 
sej är fel. Vad han vänder sig emot är om det får fel proportioner, 
att bara det yttre är viktigt, Petrus lyfter fram insidan, det 
fördolda som man kanske inte upptäcker först. Inte för mannens 
skull, utan för Guds skull. Det är dyrbart i Guds ögon. Även här 
exemplet Jesu eget sinnelag. 



Familjelivet
u Ett myndigförklarande. Hon är fri. Ingen passiv 

nickedocka. Kvinnas relation till sin man ska inte präglas 
av rädsla. Det är ytterst Gud som håller hennes liv och 
framtid i sin hand. Hon gör det goda och låter varken 
omgivningen eller mannen skrämma henne, hon gör allt 
för att rädda sin man och vinna honom för Gud. Saras 
respekt för Abraham understryks här. Petrus föreskriver 
inte exakt hur underordnandet ska ske. Kvinnan ges ett 
moraliskt ansvar och ett andligt bemyndigande. Normalt 
skulle hustavlan vara riktad till mannen och ge honom 
fullmakt att tillrättavisa sin hustru.



Familjelivet
u Petrus betonar att äktenskapet handlar om ett ömsesidigt 

samboende av två partners. Mannen ska vara medveten 
om att han har fått vissa ”fördelar” – större muskelmassa   
(kvinnan den svagare)  - makt och inflytande genom 
kulturen, samhället….

u Detta får inte innebära att han utnyttjar sin ställning, 
utan han måste använda sin kunskap (gnosis) till att leva 
förståndigt med sin hustru och visa henne den största 
aktning. Hedra henne.



Familjelivet
u Idag en debatt om män som slår sina kvinnor….. våld i 

hemmet….
u ”Petrus ord utesluter varje form av våld i relationen. 

Eftersom rätten att slå kvinnor och slavar var en 
självklarhet i dåtidens värld, hade det framstått som för 
upproriskt för Petrus att förbjuda det rakt ut. Petrus får 
ändå fram samma våldsförebyggande förmaning på ett 
annat sätt, genom en positiv formulering. En man som är 
våldsam mot sin hustru har per definition visat henne brist 
på aktning och tagit ifrån henne heder och värdighet.” 
James Starr



Sammanfattning 1 Pet 3:8-12
8Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, 
barmhärtighet och ödmjukhet. 9Löna inte ont med ont eller 
hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att 
ärva välsignelse. 10För:

Den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin 
tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek.
11Han ska undvika det onda och göra det goda, söka friden 
och följa den.
12Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till 
deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det 
onda.



Sammanfattning
u 7 egenskaper,  goda ”Andens frukter” att öva sig i: från Ps 

34:13-17     

u Enighet

u Medkänsla

u Syskonkärlek

u Barmhärtighet

u Ödmjukhet

u Inte ge igen

u Välsigna


