
 

 

 

 

DYREBAR 
DEN PRØVEDE TRO – mere værd end guld 

1. Peters brev kapitel 1 vers 1-9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblegroups.today anbefaler, at I bruger halvdelen af jeres tid på tekstarbejdet og halvdelen 

af jeres tid på tekstanvendelsen med ”Søren og Mette”. Afsæt gerne 50-60 minutter i alt. Del 

eventuelt i to samlinger. 

1 

Forfatterens «signatur»:  

Udgangspunktet for dette bibelstudiemateriale er Peters to breve i Det Nye Testamente 

(NT). I mit arbejde med disse to korte breve har jeg lagt mærke til, at udtrykkene 

”dyrebar”, ”kostbar” og ”mere værd” anvendes flere gange. Når noget beskrives som 

dyrebart, tænker jeg, at det rummer noget værdifuldt, noget der er værd at lægge mærke 

til og arbejde videre med. Denne observation ligger til grund for den måde, jeg har 

arbejdet mig gennem teksterne. Det betyder, at alle kapitler og vers ikke bliver 

gennemgået, og at der er mange gode og vigtige afsnit, som jeg ikke har fokuseret på. 

Men du er velkommen til at være med i jagten på det «dyrebare», vi finder i disse to korte 

breve i NT.  

Aud Karin Kjølvik Ringvoll, Kristiansand 

 



 

  

1. Peter 1,1-9 

2 Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, missionshus, fællesskab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 1. Peter 1,1-9 - https://www.youtube.com/watch?v=SySU4b6cjbI&t=5s  

 

1. Apostelen Peter står som brevets afsender. Snak sammen om, hvad I husker om denne 

farverige discipel og apostel af Jesus. I den videre gennemlæsning af brevet vil I opdage 

henvisninger til erfaringer, Peter havde i livet sammen med Jesus. 

 

2. De landskaber, som beskrives (v.1), findes i det nuværende vestlige og nordlige Tyrkiet. 

Modtagerne (v.2) beskrives som udlændinge, og det var oftest jødekristne, som boede udenfor 

Israel. At være udlænding er at være fremmed i et andet land, og ofte er man mere eller 

mindre forskellig fra dem, man opholder sig iblandt. Kan I finde nogle lighedspunkter i 

forhold til det at være kristen i verden? 

 

3. Et tydelig tema i brevene er opmuntring og vejledning til de kristne, som oplever lidelse. 

Myndighederne udøvede endnu ikke systematisk forfølgelse af de kristne på dette tidspunkt, 

men de kristne i Lilleasien oplevede alligevel at blive hånet og forfulgt af stærke modstandere. 

Hvordan forstår I det udtryk, Peter bruger om disse prøvelser; «... for at jeres tro, der er mere 

værd end det forgængelige guld … kan stå sin prøve...» (v.7). Hvad tænker I, der ligger i 

udtrykket «den prøvede tro»? 

 

4. Peter formidler et ekko af Jesu ord i Joh. 15,18-21, når han skriver til de kristne, som 

oplever prøvelser (1.Pet. 4,12-14). Jesus forbereder sine efterfølgere på, at de vil blive forfulgt. 

Hvad fortæller dette om at leve som kristne i verden? Hvad fokuserer Peter på for at 

opmuntre dem, som er i prøvelser (1.Pet. 5,7-11)? 

 

5. Husker I noget om Peters egne prøvelser? Hvad tænker I om Jesu bønneemne for Peter i 

Luk. 22,31-32? Hvad er «en tro, som ikke svigter»? 

Det antages, at brevet blev skrevet i Rom ca. år 60. Det var få år før, 

Peter blev dræbt som martyr. Peter skriver sit brev til de kristne i 

Lilleasien (en del af Tyrkiet). Disse kristne oplevede modstand og 

lidelse, fordi de troede på Jesus. I det første brev optræder ordene «at 

lide» og «lidelse» 15 gange. Peter opmuntrer ved at fokusere på håbet, 
og han giver vejledning i forhold til at leve som kristen. 

Den prøvede tro sammenlignes med «det forgængelige guld». Guld forædles gennem kraftig 

opvarmning. I denne proces udskilles mindre værdifulde stoffer. Op gennem kirkehistorien 

findes eksempler på, at forfølgelse af kristne førte til fremgang for kristendommen. Dette er 

blandt andet tilfældet i den første kristne tid, som Peter var vidne til. Det samme oplevede 

missionærer, som kom tilbage til Kina efter Maos kulturrevolution. De kristne var langt flere 

på trods af år med modstand, forfølgelse, fængsel, tortur og dødsdomme. Noget af det 

samme gør sig gældende i Åb kap 2 og 3. To menigheder får kun opmuntring og trøst fra 

Gud. Det er dem, som oplever forfølgelse. 

TEKSTEN

N 

https://www.youtube.com/watch?v=SySU4b6cjbI&t=5s
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Ud fra det I har talt om i arbejdet med teksten, hvordan vil I så rådgive og hjælpe Søren og 
Mette?  

Her kan I dele erfaringer med hinanden, men tag også bibeltekstens vinkler med ind i 

drøftelserne, sådan at bibeltekst og hverdagsliv smelter sammen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Søren er kommet til at tænke på Kristian gennem det at læse og tale om at møde 

modstand som kristne. Kristian er aktiv i ”Åbne Døre”, og det er utrolig 

fascinerende, når han fortæller om sine rejser, og om møderne med forfulgte 

kristne. Han fortæller om kirker, som vokser og om mennesker, der er villige til 

at miste deres arbejde, opleve tortur eller blive henrettet, fordi de er kristne. 

Hvad er årsagen til, at de er så frimodige? Hvad er hemmeligheden? 

 

Snak om dette i gruppen. Hvad tror I? 

3. Selvom der ikke er tale om egentlig forfølgelse hos os, kan det alligevel være 

vanskeligt at bekende sig som kristen i Danmark. Særligt hvis vi hævder, at Jesus 

er den eneste vej til frelse, samt påpeger, hvad Bibelen siger om forskellige etiske 

spørgsmål. 

 

Hvordan kan vi støtte hinanden som kristne? Kan vi på nogen måde hjælpe 

kristne i den forfulgte kirke? 

SØREN OG METTE 

1. Mette bliver provokeret af temaet ”Den prøvede tro – mere være end guld”. 

Hvordan i alverden kan Peter omtale det så positivt, når livssituationen er så 

krævende? Er modstand og forfølgelse da ikke bare destruktivt? Mette har 

mange gange overvejet, hvad der ville være sket med hende, hvis hun for alvor 

havde oplevet forfølgelse, fordi hun tror på Jesus. Hun synes, det er vanskelig 

nok, når hun mærker de overbærende blikke fra kollegaerne på jobbet. 

 

Mette sætter ord på denne frustration overfor jer. Er det genkendeligt for 

jer? Hvad vil I sige til Mette?  

 
Kan det værdifulde handle om, at troen forædles gennem modstand? Når livet er 

svært og gør ondt, får man så endnu mere brug for Jesus og andre kristne? 
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Anvendt bibeludgave: Bibeltekst bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab og er fra 

den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992. © Det Danske Bibelselskab 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materialet består af 8 oplæg om Petersbrevene. 
Første oplæg (Kapitel 1,1-9) er gratis, mens man skal betale for de øvrige 7 oplæg. 
Køb resten af materialet til Petersbrevene (7 oplæg) via www.Biblegroups.today. 
Send også gerne en kommentar på materialet. Vi lytter til brugernes input. 
 
 

 Indhold Petersbrevene:  Dyrebar 

 Oplæg 1: 1.Pet. 1,1-9 DEN PRØVEDE TRO – mere værd end guld 

 Oplæg 2: 1.Pet. 1,18-25 FRELSEN – Kristi dyrebare blod  

 Oplæg 3: 1.Pet. 2,4-10 LEVENDE STEN – kostbar for Gud 

 Oplæg 4: 1.Pet. 3,1-9 EN MILD OG STILLE ÅND – meget værd for Gud  

 Oplæg 5: 2.Pet. 1,1-7 DEN DYREBARE TRO  

 Oplæg 6: 2.Pet. 1,1-11 DE DYREBARE LØFTER  

 Oplæg 7: 2.Pet. 1,16-21 GUDS ORD – den dyrebare vejviser  

 Oplæg 8: 2.Pet. 3,18 DEN DYREBARE OPFORDRING –    

 voks i nåde og erkendelse af Jesus  

INFO OM SERIEN 

Forfatter:  
Aud Karin Kjølvik Ringvoll, medarbejder i Flekkerøy Bedehusforsamling og 
personalechef ved Indremisjonsforbundet (ImF). 
Tidligere: Forkynder IMF, rektor IMF og familieterapeut. 
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Del gerne oplæg 1, 1. Petersbrev 1,1-9, med venner og bekendte.  
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