
Spørsmål til 1 Peter

Innledende spørsmål
1. Hva får du inntrykk av at brevet handler om?

2. Hva kan vi vite om mottakerne av brevet?

3. Hvor er Peter?

4. Kan vi finne ut når brevet ble skrevet? Tradisjonen sier at Peter døde i år 64, i begynnelsen av 
Neros forfølgelse av de kristne i årene 64-68.

Kapittel 1
1. Hva mener han med “fremmede”/”utlendinger” i v. 1?

2. v. 3: 
a. Hva er det som gjør håpet deres mulig?

b. Hva består håpet i?

c. Hvordan vil de nå fram til å motta dette?

3. v. 6:
a. Hvorfor jubler de?

b. Hvilken periode er denne “korte stunden”?

4. v. 7:
a. Hvorfor opplever de disse vanskelighetene?

b. Hva skal troen til slutt bli til?

c. Hvorfor bør vi ønske vanskeligheter velkommen?

5. Hva er en forskjell mellom Peter og leserne i v. 8?

6. Hva var det Peter ikke skjønte i Matt 16:22, men som han har skjønt i v. 11?

7. v. 12: 
a. Har Peter plantet disse menighetene han skriver til?

b. Hva lengter englene etter å se inn i? Hvorfor lengter de etter dette?

8. v. 14: 
a. Hvordan henger v. 2 sammen med dette verset?

b. På hvilken måte var de uvitende?

c. Hvorfor skal de ikke leve som før?

d. Hva er parallellen med 3 Mos 18:2-4?

9. Et tema går igjen i 1:15, 17, 18, 2:12, 3:1, 2 og 16.
a. Kan du summere opp hva disse versene sier om dette temaet? 



b. Hva har dette å si for lesernes situasjon i Romerriket?

10. v. 17: Av hvilke to grunner må de leve gudfryktig?

11. Hvilke fedre mener han i v. 18?

12. v. 22: Hva kommer kjærligheten av?

13.Sitatet i v. 24-25 
a. Hva betyr dette i sin opprinnelige kontekst? 

b. Hvordan bruker Peter dette sitatet?

Kapittel 2
14.v. 1: Hvorfor skal de legge bort all ondskap osv?

15.Hva vil det si å “vokse til frelse” i v. 2?

16.Hvorfor er det litt spesielt at akkurat Peter kaller Jesus “den levende stein” i v. 4?

17.Hvilke bilder hentes fram fra GT i v. 5?

18.Hvorfor er ofrene i v. 5 til behag for Gud?

19.Hvilken sammenheng settes ære/skam-begrepet inn i i v. 6-8?

20.Hvem er bygningsmennene i v. 7?

21.Hvordan henger v. 8a sammen med Matt 16:23?

22.Betyr v. 8b at Gud har forutbestemt noen til å gå fortapt?

23.v. 9:
a. Hvem er “dere” en kontrast til?

b. Hvor får Peter disse titlene fra?

c. Hva er de kristnes oppgave?

24.v. 10: Hvem er det snakk om i sitatets kontekst i GT?

25.Hvilken dag menes i v. 12 og hvordan kan de vantro hedningene prise Gud da?

26.v. 13:
a. Hva mener han med “for Herrens skyld”?

b. Hvem var trolig keiser på denne tida?

c. Fulgte Peter selv dette budet i Apg 5:27-29?

27.Hva er Guds vilje ifølge v. 15?

28.Er de “frie” i v. 16 alle leserne, eller er de en kontrast til tjenerne i v. 18?



29.v. 20: Hvorfor er urettferdig lidelse godt i Guds øyne?

30.Hvilken funksjon har sitatet i v. 22 i konteksten?

31.v. 24:
a. Hvorfor sier Peter “treet” og ikke “korset” i her, og i Apg 5:30 og 10:39?

b. Hvorfor bar Jesus våre synder opp på korset?

c. Hva slags legedom er det snakk om?

32.v. 25: Hva har dette verset å gjøre med Joh 21:15-17?

Kapittel 3
33.v. 1-6: 

a. I hvilken sammenheng sier han dette?

b. Hva er grunnen til at kvinnene skal underordne seg mennene sine?

c. Hvorfor bruker Peter seks vers på kvinnene og bare ett på mennene?

34.v. 7:
a. “På samme måte” som hva da?

b. Hvordan kan han kalle kvinnen “den svakere part”?

c. Hvorfor skal mannen vise kvinnen ære?

d. På hvilken måte er Peter banebrytende her i forhold til antikkens samfunn?

e. Hva kan hindre bønnene deres?

35.Hadde han egentlig tenkt til å avslutte brevet i v. 8?

36.v. 9: Hvorfor skal de velsigne andre?

37.Hvordan brukes GT-sitatet i v. 14?

38.v. 15: 
a. Hvorfor kan vi si at Peter kaller Jesus Gud her?

b. Når kan de bli krevet til regnskap?

39.Hvorfor begynner han v. 18 med “for”?

40.v. 19-20a:
a. Hvem forkynte han for?

b. Hvordan forkynte han for dem?

c. Hva forkynte/prekte han for dem?

d. Når gjorde han dette?



e. Hva har 1:11, 2 Pet 2:4-5, Jud 6 og 1 Mos 6:1-4 å gjøre med dette?

41.v. 21:
a. Hva mener han med “motbilde”?

b. Hvorfor er ikke dåpen å vaske kroppen ren/en avleggelse av kjødets urenhet?

c. I hvilken sammenheng nevnte han sist “en god samvittighet”?

d. Hva kommer vår gode samvittighet med Gud fra?

e. Hvordan kan det være frelse i dåpen?

Kapittel 4
42.v. 1:

a. Betyr dette at Jesus sluttet å synde da han døde?

b. Hvordan ble Jesus ferdig med synden?

c. Hva har da dette å si for kristne?

43.v. 6: 
a. Hvorfor ble evangeliet forkynt for de døde?

b. Betyr dette at vi får en sjanse til etter at vi har dødd?

c. Hvem er “de døde”?

44.Hvem sin kjærlighet er det snakk om i v. 8?

45.Hvorfor kaller han det en “ildprøve” i v. 12?

46.v. 14:
a. Hva betyr det at han bruker ord fra Jes 11:2?

b. Hvor hvilte Guds herlighet i GT?

47.v. 17: 
a. Skal ikke de kristne slippe dommen, slik Jesus sier i Joh 5:24?

b. Når begynner denne dommen over Guds hus?

48.v. 18:
a. Er det vanskelig for Gud å frelse?

b. Hva kan Peter mene her?

Kapittel 5
49.v. 2-3: Hvilke tre ting sier han en eldste må passe på i tjenesten sin?

50.Hvilken kontrast lager han i v. 10?


