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Bibelstudie på Sommertræf 21.7.2021 
pastor Leif G. Jensen 

PETERS FØRSTE BREV, kapitel 5 (DBS 1992) 

Jeres ældste formaner jeg som medældste og som vidne om Kristi lidelser og 
som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares:  2 Vær hyrder for 
Guds hjord hos jer, vogt den, ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det, ikke 
for ussel vindings skyld, men glad og gerne. 3 Gør jer ikke til herskere over 
dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for hjorden; 4 og når hyrden over 
alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. 

 5 Ligeså skal I unge underordne jer under de ældste; I skal alle være klædt i 
ydmyghed over for hinanden, for Gud står de hovmodige imod, de ydmyge 
viser han nåde. 6 Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje 
jer, når tiden kommer, 7 og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg 
for jer. 8 Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring 
som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; 9 stå ham imod, faste i 
troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. 10 Og 
når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige 
herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. 11 
Magten er hans i al evighed! Amen.  

12 Med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig broder, har jeg nu i 
korthed skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande nåde; 
den skal I holde fast ved. 13 Jeres udvalgte søster i Babylon og min søn Markus 
hilser jer. 14 Hils hinanden med kærligt kys. Fred være med jer alle, som er i 
Kristus!  

FØRSTE PETERS BREV KAPITEL 5 på FARSI 

کنم، من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در  پیران را در میان شما نصیحت می 
 جاللی که مکشوف خواهد شد. 

در میان شماست بچرانید و نظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی، و نه بجهت  گلهٔ خدا را که   2
 سود قبیح بلکه به رغبت؛

 و نه چنانکه بر قسمتهای خود خداوندی بکنید، بلکه بجهت گله نمونه باشید،  3
 که رئیس شبانان ظاهر شود، تاج ناپژمردهٔ جالل را بیابید. تا در وقتی  4
جوانان، مطیع پیران باشید، بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید، زیرا خدا با متکبّران    همچنین ای  5

 بخشد. کند و فروتنان را فیض میمقاومت می
 پس زیِر دست زورآوِر خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معیّن سرافراز نماید.   6
 کند.ا که او برای شما فکر میو تمام اندیشهٔ خود را به وی وا گذارید، زیر  7
 طلبد تا ببلعد. کند و کسی را میهشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غّران گردش می  8
پس به ایمان استوار شده، با او مقاومت کنید، چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا    9

 آید. هستند، می
ی همهٔ فیضها که ما را به جالل ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن  و خدا  10

 زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت. 
 او را تا ابداآلباد جالل و توانایی باد. آمین.   11
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دهم که  شهادت می  شمارم، مختصری نوشتم و نصیحت وبه توّسط ِسلوانُس که او را برادر امین شما می  12
 همین است فیض حقیقی خدا که بر آن قائم هستید. 

 رسانند. خواهر برگزیده با شما که در بابِل است و پسر من مرقُس به شما سالم می  13
ٔٔ شما را که در مسیح عیسی هستید، سالم باد. آمین.   14  یکدیگر را به بوسهٔ محبّتانه سالم نمایید و همهٔ

FØRSTE PETERS BREV KAPITEL 5 på CANTONESE 

我這作長老、作基督 受苦的見證、同享後來所要顯現之榮耀的、勸你們中間與我

同作長老的人。2 務要牧養在你們中間 神的群羊、按著 神旨意照管他們．不

是出於勉強、乃是出於甘心．也不是因為貪財、乃是出於樂意。3 也不是轄制所

託付你們的、乃是作群羊的榜樣。4 到了牧長顯現的時候、你們必得那永不衰殘

的榮耀冠冕。5 你們年幼的、也要順服年長的。就是你們眾人、也都要以謙卑束

腰、彼此順服．因為 神阻擋驕傲的人、賜恩給謙卑的人。6 所以你們要自卑、

服在 神大能的手下、到了時候他必叫你們升高。7 你們要將一切的憂慮卸給 

神、因為他顧念你們。8 務要謹守、儆醒．因為你們的仇敵魔鬼、如同吼叫的獅

子、遍地游行、尋找可吞喫的人．9 你們要用堅固的信心抵擋他、因為知道你們

在世上的眾弟兄、也是經歷這樣的苦難。10 那賜諸般恩典的 神、曾在基督 裡

召你們、得享他永遠的榮耀、等你們暫受苦難之後、必要親自成全你們、堅固你

們、賜力量給你們。11 願權能歸給他、直到永永遠遠。阿們。12 我略略的寫了

這信、託我所看為忠心的兄弟西拉轉交你們、勸勉你們、又證明這恩是 神的真

恩．你們務要在這恩上站立得住。13 在巴比倫 與你們同蒙揀選的教會問你們安

．我兒子馬可也問你們安。14 你們要用愛心彼此親嘴問安。願平安歸與你們凡

在基督 裡的人。 

 

UDLÆGNING 

Jeres ”ældste”: 

ApG 14,23: udpegede ældste  

ApG 20,17: Paulus sendte bud efter ”menighedens ældste” i Efesus. Dansk Præst. 

Hvad kaldes de også? Ud fra deres tjeneste: ”Tilsynsmænd og hyrder”: Dansk: 

Biskop, Pastor  

Hvem var de? De var indsat af Helligånden i menighederne til at være hyrder for 

Guds kirke, som han havde vundet sig med sit blod (ApG 20,28). 

Har de brug for vejledning? Ja! De får det her.  

Og det er bemærkelsesværdigt, at de får formaningen offentligt; menigheden får at 

vide, hvad hyrderne skal.  

I skal vide, hvad jeres præst skal. Udtryk for, at I har medansvar for at præsterne 

gør det.  

 



3 
 

formaner jeg  

Formaning, irettesættelse, opmuntring. Alle tre betydninger ligger i ordet. Hvem 

kan det? Hvem har ret til det? Hvem har ret til at gå så tæt på andre? Det har 

apostlen! Og det har også dem, som er Ordets tjenere. Joh 20,23.  

 

som medældste  

Men før de får det, præsenterer Peter sig selv:  

Hvem er han? 1,1: Jesu Kristi apostel. Og han bruger det navn, han fik af Jesus. 

Peter. Udsending. Taler ikke på egne vegne, men som udsending, ambassadør, 

talerør.  

Men han nævner også, hvad han er i forhold til menighedens ældste: ”Medældste”. 

En af dem med samme opgave.   

 

og som vidne til Kristi lidelser:  

Hvad vidste Peter om Kristi lidelser? Øjenvidne. Havde selv bidraget aktivt (hørte 

det søndag aften); så tydeligt, at hans skyld blev lagt på Jesus.  

3,18: ”Kristus led én gang for synder, en retfærdig for uretfærdiges skyld for at 

føre jer til Gud”  

Han byttede med Peter og med dem, Peter taler til. Peter var PRIMÆR-VIDNET. 

Apostlene var øjenvidner.  

Kristi lidelser fører os ind i FÆLLESSKAB med Gud. Her knyttes vi tæt til Jesus 

Kristus. Og herfra kommer så takken og tjenesten. 

1,18-19: Kristi dyrebare blod som blodet af et lam. >> I lydighed mod den sandhed 

(at han elsker jer så højt) elsk hinanden!  

Så bæres Peter og menighedens ældste af det, som de giver videre. Det er deres 

vigtigste VIDNESBYRD – ALTID.  

Afgørende for alle tjenere i kirken – organist – kordegn – besøgsven – præst -   

 

og som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares: 

Har fået på forskud – del i den herlighed, der skal åbenbares. 

Har dette håb, venter, venter på Jesus: ”Herren er nær!” 

Hvad skal man da med løn? Jo, så man kan få mad. Men fyldt af denne herlighed. 

Ser frem til den. 
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Vær hyrder for Guds hjord hos jer:  

Hvad gør en hyrde: Han vogter. Ikke kun titel, men i praksis. Være på marken, 

være hos de syge, være hos de stærke, kalde på dem, når ulven kommer, sikre, at de 

kommer ind i folden om natten, bruge sin kæp og stav. Kalder dem ved navn. 

Kender dem.  

Jesus’ ord til Peter i Joh 21,15-17: ”Vogt mine lam! Vær hyrde for mine får! Vogt 
mine får!” Det begynder med de mindste. Ezekiel 34,16: De vildfarne vil jeg lede 

efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg 

styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde.  

 

Guds hjord hos jer  

Presbytere – ældste – præster - kan man jo få ejerfornemmelser. Men NEJ:  

Ikke ”jeres”, men ”Guds”. Menigheden tilhører Gud, den treenige Gud. I er bare 

hyrder. Men det er I også. ”Hos jer”. 

 

ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det, ikke for ussel vindings skyld, men 

glad og gerne. 

Hvad skal være jeres motivation til at stå op om morgenen, til at gå på besøg? at 

forberede prædiken? at forberede nye kristne til dåb? At give Jesu legeme og blod? 

At lytte til syndsbekendelse og tilgive? At udlægge ordet, så alle tjener med den 

nådegave, Gud har skænket?  

At hjælpe og vejlede, som apostlen lægger hen til menighedens præster i 1 Pet 4,7-

11?  

Det er allerede sagt: Kristi lidelser for os. Håbet om herligheden. Det er, hvad de 

skal vente på.  

Nu nævner han, hvad det ikke skal være:  

• Ikke tvang. Lad jer ikke tvinge af menigheden.  

• frivilligt (fordi I stoler på, at det er Guds vilje) (Filemon v14) – som Gud 

vil det. Din vilje er formet af Gud – du hænger ikke hele tiden i bremsen.   

• ikke for at få løn – det er usselt.  

• Glad og gerne (beredvillighed) 2 Kor 8,17 (stå ikke der søndag morgen og 

se sur ud, uoplagt ud. (”iver” 2 Kor 9,2)  

Hvordan får man sådan en indstilling? Fra Jesus. Men også fra menighedens 

opmuntring.  

Er der en grøft, hyrder kan falde i?  
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3 Gør jer ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for 

hjorden; 

JA: at de bliver herskere. Ordret: ”Herrer over”.  

Hvad er modsætningen: Være forbilleder. Se forbilledet i 2,21. 

 

4 og når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige 

sejrskrans. 

Og nu kommer så hyrden, JESUS ind i billedet. Han er den afgørende: Ham står I 

til ansvar for og han er også den egentlige hyrde. Han kaldes ikke ”overdommer”, 

men hyrden over alle hyrder”.  

Dvs. at han også er hyrde for menighedens ældste / tilsynsmænd / hyrder. Han er 

lige nu i gang med at vejlede dem gennem Apostlen Peter. Og vi har en udførlig 

vejledning i ApG 20,18-38. Og i 1 Tim 3 og Titus 1, ja de tre breve skrevet til 

præster. Hyrdebrevene.  

Og når han åbenbares, får de sejrskransen: uvisnelig. Se 1,4: Den arv, som vi har 

som Guds børn. Den får vi udbetalt, når arbejdsdagen er slut. Hvorfor? Pga Jesus. 

Og den er ”herlighedens sejrskrans”. Se også 10 Frygt ikke for, hvad du skal lide. 

Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel, så I prøves, og I får trængsel i ti dage. 

Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. (Rev. 2:10 D92) 

 Se også 1. Kor 9,25; Fil 4,1: 2 Tim 2,5; 4,8; Jak 1,12, Åb 3,11. 

 

5 Ligeså skal I unge underordne jer under de ældste; 

Hvorfor lige de unge? Vi hørte det i aftes: De unge er stærke, de unge i 

menigheden, behøver de ikke præster? Er de selvkørende? Nej, det er jo ikke, hvad 

han siger.  

1 Joh 2,13 og 14: Har overvundet den Onde.  

Den onde har et særligt godt øje til de unge – med livskraft – brug den på jer selv. I 

har overvundet ham! Og I er stærke.  

Men ikke i jer selv, men fordi Guds ord bliver i jer. Og menighedens presbytere har 

fået opgaven at prædike Guds ord for jer. Derfor må I underordne jer under dem – 

altså på grund af ordet, de prædiker og underviser.  

Tænk ikke, at når man er konfirmeret er man færdig med undervisning og er 

selvkørende. Det er I ikke.  

 

I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden, 
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Og han føjer til, at det også skal være sådan, de unge er indbyrdes: Unge, der 

ydmyger sig under andre unge. Men her er det nok også hele menigheden, der 

tiltales: ”I skal alle være klædt i …”  

Ydmyghed: Græsk: Tapeinos = fornedret, ubetydelig, fattig, ringe. Dernæst: 

beskeden, ydmyg.  Tapeifrosynæ = være beskeden, ydmyg.  

Det er ikke så vanskeligt at være det, hvis man er klar over, at man er ubetydelig, 

fattig og ringe. Men erkender man det ikke, kommer man som den stærke og sætter 

sig på den svage.  

Og det er godt, hvis du er stærk. Men hvorfor er du det? Fordi Guds ord er i jer (1 

Joh 2). Tag Guds ord bort, hvor er da din styrke? Er du stærk i dig selv uden 

Kristus, da er du virkelig et elendigt menneske. Vi må bede Gud om at vise os, at vi 

er ringe, fattige osv.  

Hvis vi mærker, at vi har svært ved det her, er vi i samme båd som disciplene. De 

havde svært ved det. Matt 18,1-5.  

 

for Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde. 

Er vi stærke i os selv, får vi intet fra Gud. 

DS 93v4. Er I fattige og arme, / ind kun stig, han er rig / og har hjerte-varme! / 

Fyldt af forråd er hans lade, / og han huld skifter guld, / som gør hjerter glade. 

 

6 Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden 

kommer, 7 og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. 

Her hører vi jo netop, hvad Gud vil gøre for dem, der er i nød. Ikke dem, som 

foregiver behov for hjælp, men som virkelig har brug for hjælp.  

Hvad kan vi gøre? Kaste bekymringen fra os. Men hvordan. Det er jo netop det, vi 

ikke magter. Den sidder fast. 

Jesus lærer os det i Matt 6. Jesus siger først v25. Vær derfor ikke bekymrede for 

jeres liv. FORDI Gud er jeres far, og lige har fået bønnen (v9-13). Har du bedt den 

bøn, bedt ham om at gøre det, hvorfor vil du da plage dig selv med det?  

Har du brug for flere argumenter, så kommer de her: v26: ”Se himlens fugle. Gud 

sørger for dem. Er I ikke langt mere værd end de?” V30: ”Klæder Gud markens 

græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I 

lidettroende” 

Og hvis du så indvender: Jamen min tro er så lille. Jeg kan ikke det her. Da har 

Jesus jo lige sagt, at det ved han godt! Det kan du ikke. Men din Far kan.  
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8 Vær årvågne og på vagt!  

Det har han sagt før:  1,13-14: 13 Vær derfor årvågne, gør sindet rede, bind op om 

lænderne, og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus 

åbenbares.  14 Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i 

jeres uvidenhed; 

Ikke tilpasse jer de lyster, som verden følger, og som stadig findes i jer, fordi I 

endnu ikke er hjemme hos Herren. 4,7:  7 Men alle tings ende er nær. Vær derfor 

besindige og årvågne, så I kan bede; 8 først og fremmest skal I holde fast ved den 

indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Årvågne, så I kan bede.  

 

Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter 

nogen at sluge; 9 stå ham imod, faste i troen, 

Hvem kan hamle op med et intelligent væsen, som hersker på jorden? Som kommer 

gennem medierne, andre mennesker, gennem kunst, litteratur, pornografi, terror, 

fristelser … og påstår, at du da bare skal sørge for at nyde dig selv og livet, så 

længe du lever. Alt andet ville være dumt.  

Når du bukker under for dette, bliver du slugt. Da er alt håb ude. Men du har et 

middel imod ham: TROEN, dvs. tilliden til din Frelser Jesus.  

 

I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. 

I er ikke alene. Det, som vi rammes af, rammes også andre af. De har brug for 

forbøn og hjælp. Og vi har. Vi har brug for hinanden.  

Derfor var vi på kirkemøde. Derfor samles vi til gudstjeneste. Derfor bøjer vi knæ 

sammen og beder for hinanden og med hinanden. Gør det i jeres familie. Bed!  

 

10 Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin 

evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. 

Undgår vi så lidelser, hvis vi gør, hvad her står. Nej. Det må ske. Det kan ikke være 

anderledes. Men I skal vide, at det er, som det skal være, når det sker.  

Men jeres Gud, som er nådig, vil gøre 4 ting:  

• Udruste (til det, I er kaldet til igennem dette brev) 

• Støtte (så du ikke falder) 

• Styrke (stærke i ham) 

• Grundfæste jer (ankerpunkterne) 
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11 Magten er hans i al evighed! Amen. 

Matt 28,18 og 20. Hvilken magt? Udfolder sig i magtesløshed.  

 

12 Med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig broder, har jeg nu i 

korthed skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande nåde; den 

skal I holde fast ved. 

Gennem Silvanus for Jer den trofaste bror, som jeg regner ham for, har jeg skrevet 

kortfattet 

Fortolkere diskuterer, om Silas er budbringer eller sekretær. Og ordlyden peger på, 

at han er budbringer. 

For at opmuntre/formane, at dette er Guds sande nåde; den skal I holde fast ved.  

Er der da fare for, at de ikke gøre det? Ja, hvis de ikke hører apostlens ord. Hvis vi 

ikke hører Evangeliet, da holder vi ikkke fast ved det. For det er evangeliet, der 

giver tro, så vi holder fast.  

 

13 Jeres udvalgte søster i Babylon og min søn Markus hilser jer. 

Babylon fandtes ikke på Peters tid. Se Åb 14,8; 16,19; 17,5; 18,2.10.21. 

Hvorfor skriver Peter ikke ”Rom”? Babylon betegner hedenskabet.  

Hvorfor ingen hilsen fra Silvanus? Måske fordi det er ham, der overbringer brevet.  

 

 14 Hils hinanden med kærligt kys. Fred være med jer alle, som er i Kristus! 

Husk at hilse på hinanden. Opmærksom. Vis det med ydre tegn.  

Og fredshilsnen lyder til alle som er i Kristus. I ham har vi fred. Uden ham er der 

ingen fred. Han er vor fred.  


