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Vad har Petrus sagt tidigare?

u De kristnas utsatta position som ”främlingar och 
gäster”

u Vad Gud har gjort genom Jesus, och den nya 
verklighet de troende är en del av

u Hur den nya verkligheten tar sig uttryck i 
samhällslivet, arbetslivet och familjelivet

u Allt sker för ”Herrens skull”



3:13-17: Sammanfattning av 2:11-3:17
u 13Vem kan göra er något ont om ni brinner för det 

goda? 14Ja, även om ni skulle få lida för det som 
är rätt är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt 
er inte skrämmas. 15Herren Kristus ska ni hålla 
helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara 
var och en som ber er förklara det hopp ni 
har. 16Men gör det ödmjukt, med respekt och ett 
rent samvete, så att de som talar illa om ert goda 
levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt 
förtal. 17Det är bättre att lida för goda gärningar, 
om det skulle vara Guds vilja, än för onda 
gärningar 



3:13-17: Sammanfattning av 2:11-3:17
u Inget kan skilja oss från Gud

uRom 8:31ff



Paralleller mellan Första Petrusbrevet 
och Jesu undervisning
Första Petrusbrevet Jesusord Parallellen

1:4 Matt 25:34 Arvet som är förberett och väntar
1:11 Luk 24:26–27 Profetior om Messias lidande
2:4 Matt 21:42 Jesus som hörnstenen
2:12b Matt 5:11–12, 16 Förföljare som sedan prisar Gud
2:21 Matt 16:24 Följa Jesus i lidande
3:14; 4:14 Matt 5:10–12 Förföljelse för rättfärdighetens skull
5:6 Matt 23:12 Gud upphöjer de ödmjuka
5:7 Matt 6:25-30 Att inte oroa sig



1 Pet Paulus brev Parallellen 1 Pet Paulus brev Parallellen

1:1 Ef 1:1 ”Jesu Kristi apostel” 2:13-17 Rom 13:1-7 Myndigheterna

1:3 Ef 1:3 ”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud 
och fader”

2:18–
3:7

Ef 5:22-6:9 Underordnade och deras 
herrar, äktenskapet

1:3–5 Ef 1:18 Arvet som Gud förberett 2:24 Rom 6:11 Död för synden men 
levande för Gud

1:10–
12

Ef 3:5-10 Evangeliets mysterium 3:8-9 Rom 12:14-17 Maning att välsigna

1:14 Rom 12:2; Ef
2:2-3

Om begär och att inte anpassa sig 3:11 Rom 12:18 ”Håll fred”

1:20 Ef 3:11 Jesus centrum i Guds plan 3:18 Rom 6:10; Ef
2:18

Jesus dog för synden och 
leder oss till Gud

1:22 Rom 1:5; 12:9 Lydnad och uppriktig kärlek 3:22 Ef 1:20-22 Om Jesu upphöjelse

2:4-6 Ef 2:20-22 Jesus som hörnsten och de kristna som 
byggstenar

4:9 Rom 12:13 Gästfrihet

2:5 Rom 12:1 Frambära behagliga offer för Gud 4:10-11 Rom 12:6-8 Nådegåvorna

2:6-8 Rom 9:32-33 Jesus som stötesten 4:13 Rom 8:17-18 Kristnas delaktighet i Kristi 
lidande och härlighet

2:10 Rom 9:25 Att vara Guds folk 5:8 Ef 6:11 Djävulens hot

2:11 Rom 7:23 Inre kampen mot begäret



3:13-17: Sammanfattning av 2:11-3:17

u Inget kan skilja oss från Gud

uRom 8:31ff

u Se till att ”ha på fötterna”

uPersonliga vittnesbördet

uVi måste inte kunna svara på allt

uSatsa på en tid av fördjupning

u Hur väl syns mitt kristna liv?

uMatt 5:14-16



3:18-22 – Jesus led för att sedan 
upphöjas – vi följer i hans spår

u 18Så led också Kristus en gång för era synder. 
Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att 
föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men 
levandegjord genom Anden. 19I Anden gick han 
sedan och förkunnade sin seger för andarna i 
fängelset, 20för dem som förr hade vägrat lyssna 
när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan 
arken byggdes. I den blev några få, åtta själar, 
frälsta genom vattnet.



3:18-22 – Jesus led för att sedan 
upphöjas – vi följer i hans spår

u 21Efter denna förebild frälser nu dopet också er. 
Det innebär inte att kroppen renas från smuts 
utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud 
genom Jesu Kristi uppståndelse, 22han som har 
stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida 
sedan änglar, furstar och makter blivit 
underställda honom.



3:18-22 – Jesus led för att sedan 
upphöjas – vi följer i hans spår

u V18 – Jesus lidande är en gång för alla. Hans 
lidande var både sonande och satte ett exempel.

u Förkunnelse för andarna i fängelset?!

uAlt 1: Mänskliga själar mellan Jesus död och 
uppståndelse?

uAlt 2: Kristus proklamerade genom Noa

uAlt 3: Proklamation till fallna änglar



u 1 Mos 6:1-4
När människorna började föröka sig på jorden och 
döttrar föddes åt dem, 2 såg Guds söner att 
människornas döttrar var vackra, och de tog till 
hustrur alla de ville ha. 3 Då sade Herren: ”Min Ande 
ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av 
deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara 
hundratjugo år.”
4 Vid denna tid, då Guds söner gick in till människornas 
döttrar och dessa födde barn åt dem, och även 
senare, levde våldsverkarna på jorden. Detta var 
forntidens väldiga män som var så ryktbara.

u Den berättelsen vidareutvecklas i 1:a Henoksboken



u Argument för alt 3:
u”andarna” i pl syftar i NT i princip alltid på 

andevarelser
uKristi förkunnelse skedde efter uppståndelsen. Tre 

ptc kommer på rad, Jesus dog, levandegjordes och 
gick = en kronologisk sekvens

uJud 6 och 2 Pet 2:4-5 verkar syfta på samma 
tradition. 1 Pet delar likheter med de två, vilket 
gör det troligt att också 1 Pet syftar på traditionen 
från 1 Hen.

u 1 Henoksboken. En pseudoepigraf skriver i Henoks 
namn (1 Mos 5:21-24). Starkt apokalyptiskt språk. Var 
populär på Jesu tid, och är troligen skriver 300-100 f 
Kr.



u Petrus poäng med att segern förkunnades för 
andarna i fängelset är att Jesus led, för att sedan 
bli upprättad och upphöjd. På samma sätt 
kommer det bli med oss. Om vi får lida nu kan vi 
lita på att, eftersom vi hänger samman med 
Jesus, att vi kommer bli upprättade och upphöjda 
av Gud.

u Vad är Petrus grej med dopet?
uParallell mellan Noas tid och hans läsares tid.
uPetrus vill påminna om att i lidandet hålla fast 

vid sitt ”doplöfte” = en lojalitetsbekännelse
uRom 6:3–7



4:1-19 – Att möta lidande i väntan på 
slutet

u Vi behöver förbereda oss på att möta lidande

uFölja Kristi exempel

uAnvända resurserna som Gud gett oss – Ef 6

uAtt göra kristet motstånd mot ondskan

u Kontrasten mellan livet då och nu

u Vad vi gör har evighetskonsekvenser



Petrus menar att kristna som dör i tron på Jesus, tillsammans med Jesus 
dras från förgänglighetens sfär till sfären där Andens liv råder. De dog 
och blev dömda i köttets sfär, v6; enligt människors uppfattning hade de 
kastat bort sitt liv. Sanningen är dock att de lever i Andens sfär på 
samma vis som Gud. Det handlar alltså om två olika slags domslut. Den 
första domen – felaktig och mänsklig – är människors slutsats att kristna 
som dör har förlorat allt och förtjänar att hånas. Men skenet bedrar. Den 
andra och riktiga domen är Guds, v4-5. Han ser till dem som tror på 
evangeliet och när de dör ger han dem samma slags upprättelse som 
Jesus fick: ett nytt och evigt liv genom den Helige Anden. I ljuset av vad 
Gud gjorde för Jesus har dessa människor inte på något sätt dött 
förgäves. De uppstår med härlighet och oförgänglighet från Gud.
James Starr



4:1-19 – Att möta lidande i väntan på 
slutet

u Behåll evighetsperspektivet

u Gör det rätta och goda – för Kristi skull
V19 sammanfattar hela brevet bra



5:1-7 – Vad ska utmärka församlingen?
u 1Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste 

och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den 
härlighet som ska uppenbaras: 2var herdar för Guds hjord hos er 
och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, 
inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3Uppträd inte som 
herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för 
hjorden. 4När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få 
härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.
5Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i 
ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men 
ger nåd åt de ödmjuka. 6Ödmjuka er därför under Guds mäktiga 
hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. 7Och kasta alla 
era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.



5:1-7 – Vad ska utmärka församlingen?

u Vad ska prägla en god ledare?

uVaka ’frivilligt’

uEj för egen vinning

uVara föredömen

uKomma ihåg att man är ’underherde’

uTill slut få belöning för sitt arbete och 
ledarskap



5:1-7 – Vad ska utmärka församlingen?

u Hur relaterar vi till våra ledare?

u Gud vill ha ett ödmjukt folk!



5:8-11 – Förmaningar

u 8Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går 
omkring som ett rytande lejon och söker efter 
någon att sluka. 9Stå emot honom, orubbliga i 
tron, och tänk på att era bröder här i världen går 
igenom samma lidanden. 10 Efter en liten tids 
lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin 
eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka 
och befästa er. 11 Hans är makten i evighet. 
Amen.



5:8-11 – Förmaningar

u Håll sinnet klart

u Vem är fienden?

u Vad i 1 Pet har slagit dig som särskilt viktigt att ta 
till dig och påminnas om, just för att hålla en rak 
kurs och inte tappa greppet när frestelser dyker 
upp?

u Att möta fienden med en ’orubblig tro’


