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FÖRSTA PETRUSBREVET 4:12–19 49

1 PET 4:12–19  ELDPROV OCH HÄRLIGHET

Varje vinter vaknar kämpaglöden hos tiotusentals mer eller mindre väl-
tränade skidåkare som antagit utmaningen att åka Vasaloppet och kämpa 
sig fram mil efter mil mellan Sälen och Mora. Motionslopp som Vasa-
loppet, fjällvandringar och lumpen är prövningar som många av oss är 
glada över att ha stått pall för, är det inte så? Men det är inte roligt varje 
stund när man står mitt i dessa saker.

När vår tro prövas är det en utmaning väl så tuff som ett vasalopp 
att försöka hålla ut i. Precis som för brevets första mottagare prövas 
vår tro när människor i vår vardag utsätter oss för hån, hat, förtal och 
ryktesspridning. Aposteln Jakob uppmuntrar med att det väntar oss en 
storslagen belöning vid målet: ”Salig är den som håller ut då han prövas; 
när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som 
Gud har lovat dem som älskar honom”, Jakobsbrevet 1:12. Den dagen 
vi står där hos Gud och pustar ut, med det eviga livets segerkrans som 
en krona på huvudet, kan vi jubla över att ha stått pall för utmaningen. 

Petrus tar ny sats inför sista delen av de som utgör Första Petrus-
brevet: Mina kära, v 12. Han fortsätter: Bli inte överraskade av det eldprov 
ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. För många av 
oss bekväma svenska kristna kan det vara överraskande och oväntat att 
Petrus skriver så. För nog är det utmanande att vara beredd att gå igenom 
prövningar som kristen. Detta är en vers som kan skaka liv i oss, hjälpa 
oss att inse att vår kristna tro i högsta grad är verklig och betydelsefull. 
Är Gud värd att kämpa för? Särskilt för de hednakristna verkar lidandet 
för tron ha kommit som en överraskning, v 12. För oss som lever i ett 
samhälle präglat av kristen tro sedan cirka tusen år kanske det också 
kommer som en överraskning. Men de kristna som kom ur det judiska 
folket hade med sig flertusenårig erfarenhet av lidande för sin tro. 

Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds 
ande, vilar över er, v 14. Petrus för här vidare något han själv hört Jesus 
undervisa om, se Matteusevangeliet 5:11–12. Härlighet är den särskilda 
glans, den ära och makt som omger Gud. Men där Gud är särskilt när-
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varande bland oss kan vi ibland se något av hans härlighet glimma till 
även i vanliga människor. Det kan hända särskilt när vi lider för vår tro, 
som när Stefanos den förste kristne martyren stenades, Apostlagärning-
arna 7:55. 

Ett annat ställe där vi tydligt kan se att Gud är med dem som lider 
för sin tro är när Jesus uppenbarade sig för Saul (senare Paulus) på vägen 
till Damaskus. Saul såg det som sin tjänst för Gud att förfölja och stena 
Jesu efterföljare. Men Jesus sa: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?” Saul 
frågade: ”Vem är du, herre?” Jesus svarade ”Jag är Jesus, den som du 
förföljer”, Apostlagärningarna 9:4–5. Jesus är så djupt förbunden med 
oss, och vi med honom, att när vi förföljs och lider för vår tro lider Jesus 
själv. Och i gemenskapen med honom händer det att han ärar oss genom 
att låta något av sin gudomliga härlighet lysa fram i oss. 

Petrus hjärta flödar över av sprudlande glädje. Vi ska få dela Guds 
härlighet, v 13 och 14! Det är som när ett barn får veta att på lördag 
ska familjen åka till Liseberg. För oss som blivit vana vid Bibelns ord 
är det lätt att missa storheten i vad som faktiskt står: Gud ska en gång 
låta oss som tillhör honom dela hans ära, glans och upphöjelse. Det är 
en stor sak. Långt mer än att här på jorden ha ett anrikt efternamn eller 
framgångsrika föräldrar.

Vad ska vi då göra medan vi lever våra liv här och Gud låter oss 
prövas av människor vi möter i vår vardag? Två saker ligger alldeles 
under ytan i texten: Lita på Gud och ha tålamod. Vi ska inte ta domen 
i egna händer, för den kommer när tiden är inne. Gud ska utmäta den. 

När Gud dömer börjar han inte med dem som helt uppenbart är 
ogudaktiga, utan han börjar med sina egna, v 17. Vi ska alla träda fram 
inför Kristi domstol och där helt och fullt ta ansvar för de stora och små 
val vi har gjort, Andra Korinthierbrevet 5:10. Redan nu på förhand vet 
vi att vi är förlåtna. Men sanningen måste fram. Vi måste stå för vad vi 
gjort, även när vi inte blir straffade. För sanningen ärar Gud. Och Jesus 
är sanningen, Johannesevangeliet 14:6. 

Efter tiden med apartheid i Sydafrika lät president Nelson Mandela 
upprätta en sanningskommission där alla som öppet bekände våldsbrott 








