
Avsnitt 34:
Prövas i eld

1 Petr 1:5-7
Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning 
som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför 
glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. 
Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt 
men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att 
sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.

2 Kor 4:7
Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska 
vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda 
men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa.

1 Joh 3:2
Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu 
inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer 
vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Jak 1:2-3
Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut 
för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, 
så gör prövningen er uthålliga.

Matt 3:11-12
Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer 
efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av 
honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande 
och i eld. Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin 
tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han 
bränna upp i en eld som aldrig släcks.

Rom 16:25-26
Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min 
förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet 
som under oändliga tider har varit dold men nu har 
uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige 
Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall föras till 
trons lydnad.
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1 Pet 1:1
Från Petrus, Jesu Kristi apostel. Till de utvalda som lever 
utspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, 
Asien och Bitynien.

1 Pet 4:13
Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få 
jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet.

Matt 24:30
Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens 
alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på 
himlens moln med stor makt och härlighet.

Mark 13:3
Jesus satt på Olivberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, 
Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade 
de:

Mark 13:19-20
För i de dagarna ska det bli en sådan nöd att något liknande 
aldrig förekommit från det att Gud i begynnelsen skapade 
världen och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Om 
Herren inte hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli 
frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden.
Mark 13:24-27
Men i de dagarna, efter den nöden, ska solen förmörkas och 
månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen 
och himlens makter ska skakas. Då ska man se 
Människosonen komma bland molnen med stor makt och 
härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina 
utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta gräns 
till himlens ände.

Dan 12:10
Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de 
ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet. Ingen ogudaktig ska 
förstå detta, men de förståndiga ska förstå det.

2 Tess 1:6-7
Gud är rättfärdig: han straffar med plågor dem som plågar er 
och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det 
sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina 
mäktiga änglar.
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Mark 13:13
Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den 
som håller ut till slutet ska bli frälst.
Matt 24:9
Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni 
kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

Joh 15:20
Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. 
Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat 
mitt ord, ska de också bevara ert ord.

Jak 1:12
Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har 
bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem 
som älskar honom.

1 Petr 4:17-19
Tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men 
om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte 
lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige knappt blir 
frälst, hur går det då för den gudlöse och syndaren? Därför 
ska de som får lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt sin 
trofaste Skapare och göra det som är gott.

Luk 6:27-28
Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör 
gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er 
och be för dem som förorättar er.

Jak 5:7-9
Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur 
bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått 
höstregn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era 
hjärtan, för Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, 
bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren.

Jak 5:10-11
Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till 
föredömen i att lida och vara tåliga. Vi kallar dem saliga som 
håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren 
till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och 
barmhärtighet.
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Hebr 12:2-3
Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och 
fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför 
honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen 
och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på 
honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, 
annars tröttnar ni och tappar modet.
(jfr. Hebr 11:26 ”Han räknade Kristi smälek som en större 
rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad 
på lönen.”)

2 Kor 4:18
Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty 
det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Hebr 10:36
Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han 
har lovat.
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