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Forord
Peters to breve veksler frem og tilbage mellem flere
temaer. Et bibelstudie, som gennemgår brevene kapitel for kapitel, vil derfor flere gange vende tilbage til
noget, som tidligere er behandlet. Det er ikke ideelt for
en studiekreds, der gerne vil have noget nyt til hver
samling.
De syv temaer i denne bibelpjece gennemgår Peters
to breve, men ikke kronologisk. Derved undgår vi
gentagelser. Det anbefales, at man i forbindelse med
gennemgangen læser Peters breve i sammenhæng fra
først til sidst. Det tager cirka 20 minutter. Det kan gøres
i studiekredsen eller privat. Det kan gøres først eller
sidst eller begge dele.
De syv temaer dækker indholdet i Peters breve så
fint, at vi helt naturligt får læst hele teksten. Enkelte
steder trækkes der henvisninger ind fra andre bibelske
skrifter.
Spørgsmålene er ikke eksamensopgaver, så det er
helt fint at forlade et tema uden at gøre det færdigt.
Nogle grupper holder sig stramt til teksten. De bør
kunne nå et tema på en time – eller hvad der er afsat til
samtalen. Andre lader samtalen følge en sidevej, hvis
en eller flere i gruppen har brug for at tage et relevant emne op undervejs. De når sikkert ikke de sidste
spørgsmål, og det er helt fint. Dog bør der være tid til
at bruge nogle minutter på »Tjeneste«.
Det er tanken, at teksten i bibelpjecen læses højt
ved selve samlingen, så man kan være med i samtalen,
uden at have forberedt sig på forhånd. Bibelcitaterne
læses, når der henvises til dem. Tal om spørgsmålene,
efterhånden som de kommer.
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Glæd jer til at arbejde med brevene. Under skrivningen af de syv oplæg er jeg flere gange blevet overrasket
over, hvor aktuelle de er her 2000 år efter, at de blev
afsendt.
Jørgen Hedager Nielsen

Forslag til arbejdsform
TJ EK IND:

Inden I går i gang med dagens tema, kan I bruge nogle
minutter på at etablere gruppens fællesskab. Begynd
med lidt tid, hvor der er mulighed for at dele begivenheder med hinanden, som siden sidst har betydet noget
særligt i jeres liv. Se også på, hvordan det gik med det,
I eventuelt aftalte under »Tjeneste« sidste gang.
TILEGNEL SE:

Her gennemgås et af de syv temaer. Henvisninger i
parentes er til orientering og kan springes over. Enkelte
gange anbefales det at tage en runde, så alle i gruppen
kan give et kort svar inden drøftelsen. Det er tilladt at
sige pas.
TJ ENE S T E:

Hvilket konkret mål kan I ud fra jeres samtale sætte for
tiden frem til næste gang? Er dette for personligt for jeres gruppe, kan punktet bruges til individuel eftertanke.
TILBEDEL SE:

Som introduktion har jeg anført et par nøgleord fra
teksten. Find selv jeres form. Brug eventuelt nedenstående forslag til vekselbøn – gerne kombineret med
fællesbøn. Nogle grupper vil foretrække at begynde
aftenen med »Tilbedelse« – andre vil tage det til sidst.
Læs bibelstederne, der står som det sidste under
hvert tema, og brug dem eventuelt som inspiration til
fællesbøn.
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Forslag til vekselbøn
Veksellæsning. L = leder. G = gruppe.
L: Evige og almægtige Gud og Far.
G: Vi tilbeder dig. Du er hellig og kærlig. Du har skabt
os og alt andet. Du kender os, og du velsigner os
dagligt med dine gaver.
L: Vi bekender for dig, at vi er syndere.
G: Også i dag har vi gjort, hvad der er ondt i dine
øjne. Vi har ikke fortjent at være dine børn.
L: Jesus Kristus, tak for din frelse.
G: Tak, at du blev menneske og gik i døden for vores
synder. Din død og opstandelse er nok til vores
evige frelse. Tak, at du hører vores bøn og går i
forbøn for os.
L: Gode Helligånd, tak for genfødelsens under.
G: Tak, at du gav os troen og håbet med syndernes
forladelse og det evige liv. Tak at du holder os fast
og inspirerer os. Tak, at du har givet os det kristne
fællesskab, og at du udruster os til et liv i tjeneste.

Tema 1

En uvisnelig arv
TJ EK IND

Inden I går i gang med at læse oplægget, vil der hver
gang være anledning til, at I deler det med hinanden,
som lige nu har betydning i jeres liv. Måske har I også
noget at dele med hinanden her den første gang. Tag
eventuelt også en runde, hvor I sætter ord på jeres forventninger til læsningen af Peters breve.
TILEGNELSE

Indledning
Peter skriver til kristne, som er borgere her på jorden,
men også er borgere i Guds rige. Han giver konkrete
anvisninger på, hvordan en kristen bør leve her og nu,
og han understreger den herlighed, som venter dem
efter døden eller efter Jesu genkomst.
Læs 1 Pet 1,1-2 og 2 Pet 1,1-2. Brevene er fra Peter,
der var en af Jesu nærmeste disciple under hans vandring her på jorden. Han understreger sin autoritet og
værdighed som apostel, men i det andet brev tilføjer
han tjener, og han sætter det før apostel.
Det første brev er adresseret til en række navngivne
menigheder i det nuværende Tyrkiet. De unge menigheder var opstået ved Paulus’ og måske andres forkyndelse. Deres omvendelse havde medført et anderledes
liv, og det havde gjort dem fremmede i forhold til deres
tidligere omgangskreds. De var ikke fremmede i etnisk
eller borgerlig betydning.
Det andet brev har ingen »postadresse«, men det er
sandsynligvis til de samme kristne som det første.
De er udvalgt efter Gud Faders forudviden ved
Åndens helligelse til at blive bestænket med Jesu Kristi
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blod. Læg mærke til, hvor elegant Peter her præsenterer
treenigheden.
Udvælgelse og Guds forudviden handler ikke om, at
den enkeltes skæbne på forhånd er afgjort. Ingen tvinges ind i Guds rige, og ingen er på forhånd udelukket.
Som kendetegn på de kristne nævner Peter både tro
og lydighed. Hvis vi har fået del i den samme dyrebare
tro som apostlene og ønsker at følge Jesus i lydighed, så
kan vi regne os med blandt dem, brevet er henvendt til.
Peter antyder i 2 Pet 1,1 det tema, som dukker op
flere gange i brevene, at hedningerne med Jesu komme
har fået fuld adgang til frelsen, som indtil da havde
været forbeholdt jøderne.

Lovet være Gud
Læs 1 Pet 1,3-5. Peter begynder sit brev med en lovprisning af Gud, og så forkynder han, hvorfor det betyder
alt for os at kende Gud. Vers 3 har kirkegængere ofte
hørt. Det er en del af liturgien både ved dåb og begravelse. Vers 4-5 uddyber, hvad det levende håb rummer.
1. Undersøg de tre vers, og lav en liste over, hvad Gud
har gjort for os – og hvorfor. Overvej også, hvad vi
skal gøre for at få del i alt det.
Lidt teologisk baggrundsviden:
- Når Peter her bruger udtrykket »den sidste tid«,
tænker han på Jesu genkomst. I øvrigt bruges udtryk som »den sidste tid, »de sidste tider« eller »den
sidste time« forskelligt i NT. Ofte betegner de hele
tiden fra Jesu første komme til hans andet komme.
- Når noget »åbenbares« kan vi næsten altid læse
»bliver synligt«.
- Vers 4 er en forsikring om, at arven ikke forsvinder. Ingen bankboks kan være mere sikker. At den
er gemt i himlene, betyder ikke, at det også er der,
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vi skal nyde den. Mere om det til slut i det sidste
tema.

Helbredt ved hans sår
Vi har allerede læst, at håbet er baseret på Jesu Kristi
opstandelse fra de døde (1 Pet 1,3). Men det er også
baseret på Jesu død i vores sted. Det fremgår af et afsnit, hvor Peter er kraftigt inspireret af profeten Esajas’
evangelium (Es 53).
Læs 1 Pet 2,22-25. Her er et eksempel på det, som
vi skal se nærmere på i næste tema, nemlig at Gud gav
profeterne i GT nogle glimt af en fremtid, hvor Messias
skulle stå frem som frelser, og hvor frelsen skulle blive
for alle.
Som vi læser i Jesu lidelseshistorie, gav Jesus ikke
igen, da han blev udsat for uretfærdige beskyldninger. Ydmygt lod han sig føre til korset som et får, der
føres til slagtebænken. Han var selv uden synd. Derfor
kunne han tage vores synder på sig. »På sit legeme bar
han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra
synden, skal leve for retfærdigheden« (vers 24). Det er
evangeliet om frelse og efterfølgelse i kort form.
I vers 25 tager han et citat fra Esajas og bruger det
på brevets modtagere. Før var de vildfarne får blandt
syndige og ugudelige hedninger, men nu er de vendt
om til Jesus. Han kalder Jesus hyrde og tilsynsmand.
Hyrden leder en fåreflok, som er helt afhængig af ham.
Han går forrest, og de følger hans fodspor. Han værner
dem mod rovdyrene, og han anviser den sikre vej og
den sunde føde. Tilsynsmand kommer af det græske
ord, der er blevet til biskop på dansk. Fårenes forhold
til hyrden handler både om tillid (tro) og efterfølgelse
(lydighed).
Peters forkyndelse og undervisning er et holdbart
grundlag for den frelsesvished, Gud ønsker at give som
en gave til alle kristne. Jeg kan sige: »Jeg er frelst!«,
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fordi Jesus har gjort alt, hvad der skal til. Der mangler
intet. Jeg skal ikke føje noget til i form at præstationer
eller anden betaling.
2. Læs igen 1 Pet 2,24. Fra hvornår gælder Jesu død i
mit sted for mig? Er der synd i mit liv, som Gud vil
dømme mig for, når jeg tror på Jesus? Tal om, hvordan I har det med udtrykket: »Jeg er frelst!«
3. Læs igen 1 Pet 1,4. Hvornår blev/bliver denne arv vores? Langfredag? Ved dåben? Ved omvendelsen? Ved
opstandelsen?
Det skal lige nævnes, at hele Esajas-afsnittet (1 Pet
2,22-25) skrev Peter for at vise Jesus som et forbillede,
vi skal leve efter. Det vender vi tilbage til i Tema 4.
Lad os slutte dette afsnit med et enkelt vers, som
dukker op senere i brevet: »For også Kristus led én gang
for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud« (1 Pet 3,18).

Frelse i dåben
Det er med god grund, 1 Pet 1,3 er en del af dåbsliturgien i folkekirken. Vi bliver nemlig ved Guds barmhjertighed genfødt i dåben. Det betyder, at vi får del i
frelsen og dermed et levende håb. Peter nævner ikke
dåben direkte på dette sted. Det gør han senere.
Læs 1 Pet 3,20b-22 (begynd ved semikolon i vers 20.
Vi ser senere på vers 19-20a). Ligesom Gud ved hjælp
af arken frelste de otte om bord, sådan frelser han os
ved dåben.
Formålet med dåben er ikke at få legemet vasket.
Vandet er »en god samvittigheds pagt med Gud«. Efter
dåben har Gud ikke noget at bebrejde os, for vi er
rensede i Jesu blod. Jesus tog helt frivilligt den straf,
vi har fortjent. Påskemorgen godkendte Gud langfredags offer for vores synd, og Jesus er nu genindsat på
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hæderspladsen ved Guds højre hånd med guddommelig
myndighed.
4. Tag en runde, hvor I fortæller hinanden jeres dåbsdag.
Hvor meget betyder dåben for jer? Tænker I på jeres
egen dåb, når I overværer en dåb i kirken? Har dåben
givet en god samvittighed over for Gud?

Håb uden at se
Vi indledte med at læse 1 Pet 1,3-5. Vi slutter med
fortsættelsen. Vers 6 indledes med et »da«, som om det
handler om en dag i fremtiden. Den direkte oversættelse af det græske ord peger tilbage på det, som er sagt
forud. Når I om lidt læser det næste bibelcitat, kan I
passende skifte »da« ud med »derfor«. Det er nemlig allerede nu, vi kan juble.
Læs 1 Pet 1,6-9. Vi har noget stort i vente, men
indtil arven udbetales, må vi leve under de vilkår, som
gælder i verden efter syndefaldet. Det betyder, at vi
bliver udsat for prøvelser af mange slags. Det vender vi
tilbage til i Tema 5.
Jesu genkomst omtales her med ordet »åbenbares«
(bliver synlig). Faktisk er udtrykket »Jesu tilsynekomst«
lige så almindeligt i Bibelen som udtrykket »Jesu
genkomst«. Måske skulle vi bruge det noget mere, for
det giver ikke mulighed for den misforståelse, at Jesus
geografisk har forladt jorden. At han har taget sæde
ved Faderens højre hånd betyder ikke, at han er langt
fra os. Han er bare usynlig.
5. Læs 1 Pet 3,8-9. Prøv at sætte nogle ord på, hvad
disse vers betyder konkret for jer. Hvor er Jesus i jeres
liv? Hvordan kommer det til udtryk? Har I et billede
af, hvordan han ser ud, eller er han en kraft uden
form?
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TJENE S T E

Giv eventuelt hinanden en udfordring til, hvad jeres
arbejde med temaet skal resultere i inden næste gang, I
samles til bibelstudie. Måske et emne i jeres forbøn for
hinanden? Måske et tjek af dåbsdagen? Måske et vers, I
skal lære udenad? Eller ...?
TILBEDELSE

Aftal et fast indhold af dette punkt (se sidste punkt i
forordet).
Inspiration til lovprisning:
- Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som
i sin store barmhjertighed har genfødt os til et
levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde
(1 Pet 1,3).
- Ham elsker I uden at se ham, ham tror I på uden nu
at se ham (1 Pet 1,8).

