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”I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som 
var det noget fremmed, der skete med jer; men glæd jer, når I 
deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans her-
lighed åbenbares“ (1 Pet 4,12-13).

I kemilaboratorier placerer man ofte forskellige ingredienser i små 
beholdere og varmer dem op til høje temperaturer. Når beholde-
ren bliver varmere, vil indholdet enten smelte, boble, sprøjte eller 
brænde, afhængigt af, hvad det består af. Beholderen kaldes en 
smeltedigel.

En smeltedigel defineres som (1) en beholder, hvori smeltning 
af stoffer, der kræver høj temperatur, foretages, (2) en vanskelig 
prøve, (3) et sted eller en situation, hvor koncentrerede kræfter 
indvirker på hinanden for at skabe eller fremme forandringer eller 
udvikling.

Disse definitioner giver os også en god indikation af, hvad der sker 
i vores åndelige liv. I denne uge kommer vi til at fremhæve nogle 
af årsagerne til, at vi pludselig befinder os under pres og oplever 
prøvelser. Det kan ske på adskillige områder i livet, og omstændig-
hederne kan få os til at forandres, udvikles og vokse. Vores over-
vejelser vil hjælpe os til at blive opmærksom på, hvad Gud gør i 
vores liv, så vi har en ide om, hvordan vi skal reagere, når vi havner 
i smeltediglen eller udsættes for en ildprøve.

Hvad er årsagerne til de vanskeligheder, vi møder i livet?

· 1 Pet 4,12-19
· 1 Pet 5,8-11
· Rom 1,21-32
· Jer 9,7-16
· 2 Kor 12,7-10
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SØNDAG

 1 Pet 4,12

 

 1 Pet 4,12-19

Til eftertanke

3. JULI 2022

OVERRASKELSER

Overraskelser, smertefulde overraskelser, kan ske på mange for-
skellige måder. En bil, der pludselig skifter retning og kører imod 
dig. Et pludseligt brev, der fortæller dig, at du mister dit arbejde. 
En lægeundersøgelse, som giver dig uventede dårlige nyheder. 
Svigt fra en person, som du elsker, og som du troede elskede dig. 
Hvor slem smerten end er, bliver den endnu værre, når den kom-
mer som en overraskelse.

I denne uge skal vi se på nogle få specifikke smertefulde situa- 
tioner eller ildprøver, som er typiske og ikke bør overraske os. Lad 
os begynde med at gå tilbage til 1 Pet 4,12. Det græske ord for 
”at undre sig“ i vers 12 betyder at ”være fremmed overfor“. Peter 
tilskynder sine læsere til ikke at forledes til at tro, at ildprøver og 
vanskeligheder er fremmede i den kristnes erfaring. Tværtimod, de 
skal snarere opfattes som normale. De både kan og skal forventes.

Ordet, der oversættes med ”ildprøve“, er sammensat af to 
græske ord, som betyder ”at brænde“ og ”prøvelse“. Andre steder 
oversættes det med ”ildovn“. Erfaringen med at lide på grund af 
vores tro kan derfor betragtes som en renselsesproces. Det er en 
proces, som sker i smeltediglen.

Hvad er Peters budskab?

Mange af os bliver overraskede over lidelser, fordi vi ofte har en 
for simpel opfattelse af det kristne liv. Vi ved, at der er to sider: 
Gud, som er god, og Satan, som er ond. Men ofte kommer vi auto-
matisk til at lægge alt det, der føles godt, i den kasse, der tilhører 
Gud, og alt, der føles dårligt, i Satans kasse. Men så enkelt er livet 
ikke. Vi kan ikke bruge vores følelser til at afgøre, hvad der er i 
Guds kasse eller Satans kasse. Nogle gange kan vores vandring 
med Gud være udfordrende og vanskelig. Og ofte giver det tilsy-
neladende stor belønning at følge Satan. Job, som var retfærdig, 
men alligevel blev udsat for store lidelser, illustrerer dette, da han 
spurgte Gud: ”Hvorfor får ugudelige lov til at leve? Selv når de bli-
ver gamle, er de stærke og sunde“ ( Job 21,7).

Peter henviste til prøvelser, som er en følge af, at vi står på Kristi 
side. Men der er også andre årsager til, at der kommer vanske-
ligheder. Hvordan kan 1 Pet 4,12-19 hjælpe dig til på en taktfuld 
måde at forklare over for en ven, hvorfor vedkommende ikke 
bør være overrasket over de smertefulde prøvelser, han eller 
hun gennemgår?
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MANDAG

 

 

 1 Pet 5,8-11

 1 Pet 5,10

Til eftertanke

4. JULI 2022

SATANS SMELTEDIGEL

”Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går  
omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge“  
(1 Pet 5,8).

Hvilket budskab er der for os i dette vers? Spørg dig selv: ”Hvor  
alvorligt tager jeg disse ord?“ Hvad gør du i dit liv, som viser, om 
du tager dem alvorligt eller ej?

Har du nogen sinde betragtet en sulten løve? Det er fascinerende, 
for du ved, at den kan fange og spise næsten hvad som helst, den 
ønsker. Peter siger, at Satan går omkring på samme måde. Når 
vi ser omkring os, kan vi se følgerne af hans ønske om at dræbe. 
Død, lidelse, fordrejning og forkvakling af moral og værdier alle-
vegne. Vi kan ikke undgå at se, hvordan Satan arbejder.

Hvordan bør de kristne reagere på Satans angreb?

Hvad lover Gud til dem, der lider?

Peter skriver disse vers i forbindelse med, hvordan man skal re-
agere på Satans angreb på den kristne tro. Men som vi har sagt, 
arbejder Satan på mange forskellige måder. Og selv om vi skal 
være klar over fjendens virkelighed og styrke, må vi aldrig blive 
modløse. Vi må altid huske, at Jesus har besejret Satan. Han er en 
slået fjende, og så længe vi er forbundet med Jesus, så længe vi i 
tro holder fast ved ham, kan vi heller aldrig blive overvundet. På 
grund af korset er Kristi sejr vores sejr.

Tænk over, hvilke andre måder Satan kan forårsage smerte på? 
Hvordan kan det at læse 1 Pet 5,8-11 hjælpe os at klare de van-
skeligheder, vi møder som en følge af vores tro, når vi lever i en 
syndig verden, hvor Satan forvolder så meget ødelæggelse?



19

 Rom 1,21-32

Til eftertanke

5. JULI 2022

SYNDENS SMELTEDIGEL

”For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og  
uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med 
uretfærdighed“ (Rom 1,18).

Alt, vi gør, har konsekvenser. Hvis du står i solen med en is, vil den 
smelte. Årsag og virkning følges altid. Og uanset hvor desperat vi 
måtte ønske, at det var anderledes, gælder det samme princip for 
synd. Der er altid konsekvenser. Det er ikke, fordi Gud i himlen ud-
tænker, hvilke forfærdelige ting han kan gøre mod folk, der synder. 
Synden i sig selv har indbyggede konsekvenser.

Problemet er, at vi mange gange tror, at vi kan snyde Gud. Det sker 
aldrig. Paulus gør det klart, at synd har konsekvenser, ikke kun for 
evigheden, men smertefulde og alvorlige konsekvenser her og nu.

Her beskriver Paulus processen med at falde i synd og følgerne 
af disse synder. Læs disse vers og sammenfat hovedsagen i det, 
Paulus siger. Læg specielt mærke til syndens forskellige stadier 
og følgerne deraf.

Nogle få vers tidligere beskriver Paulus disse følger som ”Guds 
vrede“ (Rom 1,18). Guds vrede i dette afsnit er ganske enkelt, at Gud 
tillader menneskene at høste følgerne af, hvad de sår. Selv over 
for kristne griber Gud ikke med det samme ind for at fjerne den 
smerte, som er en følge af vores syndige handlinger. Mange gange 
lader han os erfare konsekvenserne af vores handlinger, for at vi 
skal forstå, hvor alvorlig, ødelæggende og afskyelig vores synd er.

Vi har set på følgerne af at bryde Guds morallove. Men hvad med 
at bryde Guds sundhedslove? Vores krop er Guds hjem. Hvis vi 
misbruger vores krop ved ikke at spise sundt eller undlade at moti-
onere, eller hvis vi regelmæssigt arbejder for meget, er det også en 
synd imod Gud. Og det har følger, som kan føre til en ildprøve.

Hvordan har du i dit eget liv høstet følgerne af dine egne synder? 
Hvad har du lært af det? Hvilke ændringer skal du foretage for 
ikke at begå de samme synder igen?

TIRSDAG
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 Jer 9,6-15

Til eftertanke

6. JULI 2022

RENSELSENS SMELTEDIGLER

”Derfor siger Hærskarers Herre: Jeg vil prøve dem i smeltediglen; 
hvordan skulle jeg ellers behandle mit folks datter?“ ( Jer 9,6).

”Hvis Helligånden minder dig om et ord fra Gud, som sårer dig, 
kan du være overbevist om, at der er noget i dig, som han ønsker 
at såre så meget, at det dør“ (Oswald Chambers, My Utmost for His 
Highest (Uhrichsville, OH: Barbour & Company, Inc., 1963), s. 271).

Hvordan opfatter du citatet og bibelverset ovenfor? Hvad har  
du selv oplevet mht. den smerte, som renselsesprocessen med-
fører?

Gud siger, at han vil ”prøve“ Juda og Jerusalem. Hvilke to begrun-
delser giver Gud? Hvordan vil renselsen ske? 

Renselse og prøvelser fra Gud indbefattede drastiske handlinger. 
Der er måske tre årsager til, hvorfor renselse og prøvelser kan 
føles som en smeltedigel. For det første oplever vi smerte, når 
Gud tillader omstændigheder, der gør os opmærksomme på vores 
synd. Lidt tidligere i sin bog skriver Jeremias ulykkeligt: ”Bælgen 
blæser, men ud af ilden kommer kun bly; afsmeltningen er forgæ-
ves, de onde bliver ikke udskilt“ ( Jer 6,29). Nogle gange er det altså 
nødvendigt med drastiske handlinger for at fange vores opmærk-
somhed. For det andet oplever vi sjælekval, når vi bliver kede af 
den synd, vi nu ser tydeligt. For det tredje bliver vi frustreret, når 
vi forsøger at leve anderledes. Det kan være temmelig ubehageligt 
og vanskeligt at blive ved med at vælge at opgive det, der har væ-
ret en så stor del af os.

Tænk over de synder, du kæmper med. Hvordan ville Gud mon 
gøre det, hvis han skulle rense og prøve dig i dag? Hvad kan du 
gøre nu for at undgå, at Gud bliver nødt til at tage mere drasti-
ske midler i brug, ligesom han gjorde med Israel?

ONSDAG
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 2 Kor 12,7

 

 2 Kor 12,7-10

Til eftertanke

7. JULI 2022

MODENHEDENS SMELTEDIGLER

Der er stor forskel på at blive fældet og at blive beskåret. Vi fjer-
ner planter, vi ikke længere ønsker at have, men vi beskærer de 
planter, vi ønsker skal udvikle sig og bære mere frugt. Men begge 
disse processer indbefatter en skarp kniv. At beskære kræver, 
at nogle dele af planten skæres af. For en ukyndig kan det se ud, 
som om man ødelægger planten. I åndelig forstand skriver Bruce 
Wilkinson: ”Beder du om Guds rige velsignelser og trygler ham om 
at gøre dig mere lig hans søn? Hvis dit svar er ja, beder du om be-
skæringskniven“ (Bruce Wilkinson, Secrets of the Vine, Sisters, OR: 
Multhomah Publishers, Inc., 2001, s. 60).

Mange har undret sig over, hvad Paulus egentlig mente med ”en 
torn i kødet“ (2 Kor 12,7). Forslagene strækker sig fra, at Paulus 
hele tiden blev angrebet af fjender, til at han havde en talefejl. 
Det lader til, at det faktisk handlede om et problem med hans syn 
(se Ellen White kommentarer, The SDA Bible Commentary, 6. bd., s. 
1107). Det interessante er, at Paulus troede, at denne ”torn“ var 
blevet ”givet“ ham.

Hvad tror du, Paulus mente med ”blev givet mig“? Hvem gav 
ham den? Hvordan var Gud i stand til at bruge det til Paulus’ 
fordel?

Læg mærke til, at Paulus’ ”torn“ havde en bestemt hensigt: ”at jeg 
ikke skulle blive hovmodig“ (2 Kor 12,7). Det var ikke på grund af 
en bestemt synd, han havde begået, men for at forhindre ham i at 
synde i fremtiden. Paulus indså, at han af naturen havde en svag-
hed for at synde, og at denne ”torn“ kunne beskytte ham imod det.

Hvordan forholdt Paulus sig til denne ”torn“? Tror du, at Paulus’ 
svaghed gav ham andre åndelige fordele? Hvordan kan Paulus’ 
måde at reagere på hjælpe dig til at acceptere de ”torne“, som 
du måske skal bære?

Hvordan kan Guds ideer om din åndelige udvikling være ander-
ledes end dine egne? Tænk over områder af dit liv, hvor du har 
brug for at bære mere af Åndens frugt. Hvilke åndelige egenska-
ber kunne du tænke dig at bede Gud om at udvikle i dig gennem 
hans ”beskæring“?

TORSDAG
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8. JULI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

”Gud kan se, hvad der bor i menneskenes hjerte. Han kender de-
res karakter bedre, end de selv gør. Han ser, at nogle mennesker 
har anlæg og evner, som kan benyttes til at fremme hans værk, 
hvis de bliver anvendt rigtigt. Gud sørger for, at disse mennesker 
kommer til at leve under forskellige forhold i livet. Det giver dem 
mulighed for at opdage de fejl ved deres karakter, som har været 
skjult for dem. De får anledning til at rette disse fejl, så de kan 
blive skikkede til at træde i hans tjeneste. Han tillader ofte, at de 
bliver prøvet i lidelsens ovn, for at de kan blive lutret“ (Ellen White, 
Vejen til et bedre liv, s. 302).

1. Det kan virkelig være svært, når vi må bære følgerne af vores 
synd. Vi spørger måske: ”Kan jeg nogensinde få det rette for-
hold til Gud igen?“ Hvilke løfter giver Gud, som kan opmuntre 
os til at holde ud i sådanne situationer og ikke give op? Se 
hvad Paulus skriver senere i Rom 5,1-11. Hvad kan du sige til 
nogen, som stiller dette spørgsmål?

2. Hvad mener Ellen White med, at ”Gud sørger for“? Hvordan 
kan vi vide, når noget sker, at det er Gud, der sørger for det? 
Har Gud ”sørget for“ noget, der har ført til prøvelser i dit liv? 
Drøft i klassen, hvad vi kan lære i sådanne situationer. Hvor-
dan kan du hjælpe andre, som undrer sig over, om hændelser 
i deres liv er noget, Gud har ”sørget for“?

3. Hvis du kender nogen, som lige nu oplever en ildprøve, bety-
der det så noget, hvad årsagen er? Hvordan bør din reaktion 
over for denne person være uanset årsagen til ildprøven?

4. En ung kristen mand i Sydamerika gennemgik en hård prøve. 
Efter at den var overstået, flyttede han til Europa og kom-
menterede over for en bekendt: ”Jeg efterlod mit liv i Syd-
amerika.“ Hvad betyder det? Hvorfor har vi alle på en måde 
brug for at efterlade vores liv et eller andet sted? Hvilken 
rolle spiller prøvelser i den proces?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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