Det talte Ord 83.
Bestemt til Lovprisning Ære og Takksigelse ved Tilsynekomsten.
Pastor Brian Kocourek.
Sal 26,2 Prøv mig, Herre, og gransk mig, ransak mine nyrer og mitt hjerte!
Sal 139,23 Ransak mig, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv mig og kjenn mine mangehånde
tanker,
Bønn.
Jak 1,2-4 Mine brødre, regn alt bare som glede når dere blir utsatt for forskjellige
prøvelser, 3 for dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet. 4 Men
tålmodigheten må vise seg i moden gjerning, for at dere selv kan være modne og helstøpte
og ikke stå tilbake i noe.
I dag ønsker jeg å se på hvordan Gud, i alle tidsaldere, alltid har prøvd menneskene. Han
prøvde og undersøkte Hans egen Sønn for å se hvordan han ville håndtere Ord testen, og vi
vet at enhver sønn som kommer til Gud først må bli prøvd og testet. Men vi oppdaget også
at testen er for å bekrefte oss. Ikke for å avvise oss, men for å godkjenne oss, for å vise oss
fram. Ikke at vi har noe i oss selv som er verd noe, men fakta er at VI er en del av Gud for
å si det på denne måte, og Gud bare elsker å vise fram Sine Barn.
1 Pet 4,12-13 Dere kjære! Dere skal ikke undre dere over den ildprøven som kommer over
dere, som om det hendte dere noe underlig. 13 Men gled dere i samme grad som dere har
del i Kristi lidelser, slik at dere også kan glede dere med overstrømmende glede når Hans
herlighet blir åpenbart.
Han gjorde nøyaktig det samme i Job sine dager. Han testet Job fordi Han visste hva Job
skulle gjøre. Du tester ikke dine barn i algebra om de ikke har lært alfabetet enda. Først
underviser du dem i alfabetet og deretter fortsetter du med å undervise i neste pensum. Og
når du så blir testet, da skulle du være i stand til svare på disse ting. Gud har funnet velvilje
i dere og dere har funnet velvilje i Ham og han vil bare skryte av hans barn.
1 Pet 1,3-7 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike miskunn
har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, 4 til en arv
som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i himmelen for dere, 5
dere som ved Guds kraft blir bevart ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart
i den siste tid. 6 Over dette jubler dere, selv om dere nå, en liten stund, om så skal være,
opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser, 7 for at den prøvede ekthet i deres tro –
som er mye mer dyrebar enn gull som forgår, selv om det lutres ved ild – må bli funnet til
lov, pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.
La oss lese vers sju om igjen, fordi det er dette jeg ønsker å tale om denne formiddag: 7 for
at den prøvede ekthet i deres tro – som er mye mer dyrebar enn gull som forgår, selv om
det lutres ved ild – må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.
Jeg liker Wuest oversettelse best: ”In den siste tidsalder er dere til stadighet i jubel og
med glede som uttrykker seg selv i en seierrik begeistring, skjønt for en liten stund, i den
nåværende tid, selv om dere nå for en liten stund om nødvendig er full av sorg midt i de
mange forskjellige typer tester for å prøve din tro. Troen ble undersøkt ved å prøve den i
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den hensikt å bli godkjent. Denne godkjenning er mye mer verd en gullets anerkjennelse,
den forsvinner selv om gullet blir anerkjent ved ildtest, og blir åpenbart etter nøye
granskning og resultere in lovprisning, takksigelse og ære på den tid da Jesus Kristus blir
åpenbart,
Vi ser nå at Gud tester eller prøver oss kun med dette formål om å anerkjenne oss.
Å Tro Fra Hjerte. 23-06-57.
P 27. Og Jesus Kristus Guds Sønn, Han som er Arkitekten bak menigheten, kom til
jorden for å lage grunnvollen. Da Han møtte djevelen, ble Han testet ved Guds Ord og
Han sa: ”Det står skrevet, menneskene skal ikke leve av brød alleene.” Da han tok ham
med til tempelets Høyeste punkt sa Han: ”Det står skrevet.” Ser dere hva slags material
han legger inn i Hans Menighet? Han tok Ham med til fjellene og viste Ham alle de store
programmer Han kunne få. Han sa: ”Det står skrevet.” Hele Guds Ord ble testet på den
tiden. Han er den store Kapteinen som går foran oss med hans egen blodige kåpe som Han
vifter foran seg. Men til de gjenløste som ble frikjøpt ved Jesu Kristi Blod, har Han kjøpt
seg en Menighet ved Den hellige Ånd og som har testet hvert eneste spiker og hvert eneste
person som har funnet seg et ankersted i denne store Menighet til den Levende Gud. Det er
et materiale som er testet gjennom tidene, det er det som klarer saken.
1 Kor 10,13 Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er
trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen
også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det.
Reformasjons Bibelen: 1 Kor 10,13A. Prøvelse har ikke grepet tak i dere unntatt det som
er menneskelig.
Med andre ord. Det finnes visse prøver og fristelser som vi får bare på grunn av vår
menneskelige natur, men nøkkelen er neste avsnitt som sier:
Gud er trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med
fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det.
Dette ordet fristet er det greske ord: ”peirazo,” som betyr: å teste, eller å lage en prøvelse
eller test med den hensikt å få rede på personens kvalitet, eller hva han tenker eller hvordan
han reagerer under prøvelsen.
Vi ser her at Gud med vilje har en mening eller metode hvor han forsikrer seg selv om
framgangen som Han gjør på våre vegne. For å si det på en mer forståelig måte: Gud har
alt under kontroll. Han anvender tester for å gi en tilbakemelding til Seg Selv og for å gi
oss en tilbake melding om vår Åndelige vekst, akkurat på samme måte som vi gjør med
våre barn. Vi måler høyden på våre barn for å vise hvor stor våre barn er og vi la dem
hoppe og springe for å måle deres fysiske vekst. Vi underviser dem i et emne og vi gir dem
en prøve over disse emner for å se hvor god de har forstått det. Vel Gud er vår Far og
hvorfor skulle vi bli overrasket når vi blir prøvd. Skriften sier i 1. Peter at vi må glede oss
storlig når vi blir prøvd, fordi vi vet at vi ikke kan feile testen, og dessuten er prøven gitt
fordi vår Lærer og Privat Lærer, Guds Hellige Ånd tror at vi er rede for å komme oss litt
videre. På lik linje med din skole eksamen hvert år.
Lå oss gå til Skriften denne formiddag for å vise dere nøyaktig hva jeg taler om. Fordi vi
forsøker å hjelpe dere for å komme til dette stedet av Tilbedelse og for å føle dere vell i
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dette tilveiebrakte sted for Tilbedelse. La oss nå se om dette som vi forteller dere denne
formiddag er sann eller ei. La oss da gå til Absoluttet, Guds Ord og også det Stadfestet
Guds Ord.
Job 1,1-12 I landet Us var det en mann som hadde navnet Job. Denne mannen var
ulastelig og rettskaffen, han fryktet Gud og vendte seg bort fra det onde. 2 Det ble født ham
sju sønner og tre døtre. 3 Eiendommen hans bestod av sju tusen sauer, tre tusen kameler,
fem hundre par okser, fem hundre eselhopper og en meget stor mengde tjenere, så denne
mannen var den mektigste av alle Østens sønner*. 4 Hans sønner pleide å holde gjestebud
i husene sine, hver av dem på sin dag, og de pleide å sende bud og innby sine tre søstre til
å spise og drikke sammen med dem. 5 Det skjedde på denne måten: Da festdagene var
over, sendte Job bud på dem og helliget dem. Han stod tidlig opp om morgenen og ofret
like mange brennoffer som tallet på dem alle var. For Job sa: «Kanskje mine sønner har
syndet og spottet Gud i sine hjerter.» Slik gjorde Job alltid. 6 Det skjedde en dag at Guds
sønner kom for å stille seg fram for Herren, og sammen med dem kom også Satan. 7
Herren sa til Satan: «Hvor kommer du fra?» Da svarte Satan Herren og sa: «Fra å flakke
omkring på jorden, og fra å vandre fram og tilbake på den.» 8 Da sa Herren til Satan:
«Har du vendt ditt hjerte mot Min tjener Job? For det er ingen som ham på jorden, en
ulastelig og rettskaffen mann, en som frykter Gud og vender seg bort fra det onde.» 9 Da
svarte Satan Herren og sa: «Er det virkelig slik at Job frykter Gud for ingenting? 10 Har
Du ikke satt et vern rundt ham, hans hus, og alt det han har på alle kanter? Hans henders
gjerning har Du velsignet, og hans eiendom blir bare større i landet. 11 Men rekk bare ut
Din hånd og slå alt det han har, så vil han helt sikkert forbanne Deg rett framfor Ditt
åsyn!» 12 Herren sa til Satan: «Se, alt han har, er i din hånd. Bare mot ham selv får du
ikke rekke ut din hånd!» Så for Satan bort fra Herrens åsyn.
Satan gikk fram foran Herrens Åsyn. Legg nå merke til hvordan Gud skryter av Hans Sønn
Job. Han sier til Satan: ”Har du vendt ditt hjerte mot Min tjener Job?” Har du reflektert
over ham? Ordet ”å reflektere” betyr dette: har du gjort en nøysom overveiing, har du lagt
merke til dette, slik at du forstår ham bedre? Selvfølgelig gir Satan ikke etter for Guds
skryt angående Hans Sønn Job, det er grunnen til at han sier: ”Jada, men han tjener ikke
Deg for ingenting. Du gav til ham og du forsvarer ham og våker over ham, du la til og med
et forsvars gjerde rund omkring ham, hvem ville sannelig ikke frykte Deg med denne type
tilbakebetaling.” Deretter ser vi at Job plutselig blir utsatt for mange prøvelser som
kommer fra Satan, men det er Gud som tillater det. Og igjen ser vi at Gud skryter av Hans
Sønn Job. I kapittel 2.
Job 2,1-10 Dette skjedde en dag da Guds sønner igjen kom for å stille seg fram for Herren.
Sammen med dem kom også Satan for å stille seg fram for Herren. 2 Herren sa til Satan:
«Hvor kommer du fra?» Satan svarte Herren og sa: «Fra å flakke omkring på jorden, og
fra å vandre fram og tilbake på den.» 3 Da sa Herren til Satan: «Har du vendt ditt hjerte
mot Min tjener Job? For det er ingen som ham på jorden, en ulastelig og rettskaffen mann,
en som frykter Gud og vender seg bort fra det onde. Ennå står han fast i sin ulastelighet,
selv om du egget Meg til å ødelegge ham uten grunn.» 4 Da svarte Satan Herren og sa:
«Hud for hud! Men alt det en mann har, vil han gi for sitt liv. 5 Men rekk ut Din hånd og
rør ved hans bein og hans kjøtt, så vil han helt sikkert forbanne Deg rett framfor Ditt
åsyn.» 6 Herren sa til Satan: «Se, han er i din hånd, men spar hans liv.» 7 Så gikk Satan
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bort fra Herrens åsyn, og slo Job med smertefulle byller fra isse til fotsåle. 8 Han tok seg
et potteskår som han skrapte seg med, mens han satt midt i askehaugen. 9 Da sa hans
hustru til ham: «Står du fortsatt fast i din ulastelighet? Forbann Gud og dø!» 10 Men han
svarte henne: «Du taler som en av de dåraktige kvinnene. Er det bare det gode vi skal ta
imot fra Gud, og ikke også det onde?» I alt dette syndet ikke Job med sine lepper.
Nå blir prøvene mer personlig rettet, men Job fortsetter med å frykte Gud. Satan bruker til
og med hans kone til å kaste kritikk mot ham men han holder hodet over vannet. Nå ser vi
også at Jobs venner kommer forbi og også de kritiserer ham. Har dere noensinne vært
gjennom en prøve da du følte at alt som kunne gå feil gikk feil, for deretter å strø salt i
sårene ved at din mann eller hustru også kritiserer deg. Og på toppen av det hele kommer
dine venner for å føye seg i rekken av alle de som kritiserer. Det er da du føler deg totalt
forlatt i denne verden hvor det ikke finnes noen som forstår deg. Men hvilen var sikret.
Gud forstår deg og selveste formål med disse typer prøvelser er for at du skal vite at Han
forstår deg og Han bruker denne test eller prøvelse kun for å fortelle deg at du kom på et
høyere plan.
Hvorledes kan jeg seire? 25-08-63.
73 I Noahs tid var det åtte som seiret, og det var de som gikk inn. De ble tatt innenfor. Se
nå venner, jeg tror de tar dette opp på lydbånd, og om det er på televisjon eller ikke på
televisjon, unnskyld meg, på lydbånd, dere som lytter nå eller dere som senere kommer til
å lytte, hva dere enn gjør - det er meget sent og dine hensikter er gode, - men bli med
innenfor! Ikke slit. Ikke ham som vil eller ham som løper, men Gud. - Bare la Gud, bare
overgi deg til Ham og gå videre med en fullkomment fornøyd tro på at det Gud har lovet er
Han også i stand til å gjøre. Ikke å slutte seg til en eller annen konfesjon og prøve det,
dette eller hint. Bare overgi deg til Gud og vandre med Ham. Fredfullt, rolig, uavbrutt,
bare fortsett og gå med Ham. Det er rett.
74. Dette er det jeg fortalte vår bror som nylig hadde et sammenbrudd. Forstår dere?
"Bare overgi deg til Ham. Han er her. Han som vet hva du har gjort, som bevirket hva du
er og hva du gjør og alt dette. Han vet alt om deg, og nå fortalte Han deg hva du skal
gjøre. Det eneste du har å gjøre er å glemme alt som har vært, og i fremtiden leve i Guds
ære og nærværelse.
75. Åtte som seiret. I Daniels tid var det fire beseirere som stod fast i ildprøven og hos
løvene. Nå, er det vår tid til å bli prøvet. Det var også en god lekse for min broder der bak.
Den som kommer til Gud må først bli prøvet! Prøves med hva? Med Ordet. Det er Guds
prøve. Tror dere dette? De som kommer til Gud må prøves. Det at du blir prøvet, beviser
bare at du er et sant barn. Når prøvene kommer, kan du ikke seire uten at en prøve er
gitt til deg. Og når en prøve er gitt så er det for å se om du kan seire eller ikke. Jesus sa:
"Til den som seirer." Prøven, å bli prøvd er det største som noen gang er hendt deg. Jeg
tror det står i Skriften; Peter sier at våre prøvelser er mer verd enn det kostelige gull. Det
er en prøvingens tid og det at vi prøves er et godt bevis for oss at Gud er med oss, for alle
Guds barn blir testet og prøvet.
La oss se på en av Hans andre Sønner. Hans først fødte Sønn Jesus. Hebr. 5,8-9 Og selv
om Han var Sønn, lærte Han lydighet ved det Han led. 9 Og etter at Han var blitt fullendt,
ble Han opphavsmann til evig frelse for alle dem som lyder Ham,
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Hebr 12,1-6 Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av
enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som
er lagt foran oss, 2 mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av
den gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet ikke på skammen og har nå
satt seg ved høyre side av Guds trone. 3 For se på Ham som har holdt ut en slik motsigelse
fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. 4 Dere har ennå ikke
stått imot så det har ført til blodsutgytelse mens dere kjemper mot synden. 5 Og dere har
glemt formaningen som taler til dere som til sønner: Min sønn, forakt ikke Herrens tukt!
Bli heller ikke motløs når du refses av Ham. 6 For den Herren elsker, den tukter Han, og
Han hudstryker* hver sønn Han tar seg av.
* G3811 ”paideuô,” fra ordet ”pais” (G3816); å trene opp ett barn, dette er å utdanne eller
undervise eller dette antyder disiplin, tukt ved avstraffelser, instruere, lære.
Gud sendte hans egen Sønn inn i denne verden og testet Ham, prøvde Ham. Men legg
merke til at disse tester ikke kom i hans yngre dager. Du hører ingenting om Ham fra den
dag Han var tolv år og til han ble tretti år gammel. Men han lærte lydighet gjennom
lidelser. Vi hører ingenting om lidelser som Jesus gikk gjennom fra Han var 12 år gammel.
Han ble testet etter at Han lærte og vokste i nåde, han gjør det samme med oss. Vi ser at
Jesus ble salvet med Den Hellige Ånd i vandåpen hos Johannes. Himmelen åpnet seg og
Guds Hellige Ånd kom som en due ned og gikk inn i Jesus. Heretter gikk Han videre i en
mektig tjeneste for å vise verden hva som var kommet ned på denne jord og som var i
denne mannen. Om du legger merke til det; da Gud var ferdig med denne tjeneste; da Hans
Budskap var blitt forkastet og det så ut som om Budbæreren var beseiret, da er det da Gud
stepper in og avslutter eksamen for Ham.
Gud forlot Jesus i Getsemane slik at Han måtte lide alleene. Han bare ba sine nærmeste
venne for å komme til Ham for å be, og Han var fullstendig klar over hva som ventet på
Ham neste dag, allikevel kunne Hans venner ikke hjelpe ham, de kunne ikke engang våke
sammen med Ham. De sov inn. Derfor knelte Han ned helt alleene slik som en hvilken som
helst annet menneske.
Nattverden. 18-04-57.
14. Om Gud ikke sparte Sin Egen Sønn fra denne grusomme testen, da sparer Han ikke deg
eller meg heller fra denne grusomme test. Og Jesus var her for å bli stilt ovenfor den
største test som Han noensinne hadde opplevd. Getsemane, hvor den siste avsluttende og
avgjørende test måtte komme, la rett foran Ham, da hele verdens byrder la på Hans
velsignede skuldre. Det fantes ikke en i hele verden eller i Himmelen som kunne erstatte
ham. Og å vite at all synd fra fortiden, nåtiden og fremtiden hvilte på Hans beslutning. Det
var en av de største seier som Kristus noensinne vant eller beviste Han å være Den Store
Messias da Han sa til Gud: ”Ikke Min Vilje med Din Vilje skjer.” Dette var den største
seier som han noensinne vant. All verdens demoner var rund omkring Han for å friste og
torturere og teste Han. Og når vi kommer i rett skikk med Gud, når våre hjerter blir rene
og Den Hellige Ånd har inntatt Hans Plass i våre hjerter, da er det største ting å bli testet
i. Bibelen sier oss at våre tester og prøvelser blir mer kostbar for oss enn sølv og gull fra
denne verden. Vi skulle være takknemlig.
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Matt 26,36-50 Så kom Jesus sammen med dem til et sted som kalles Getsemane. Og Han
sier til disiplene: «Sett dere her mens Jeg går bort der og ber.» 37 Og Han tok med Seg
Peter og de to Sebedeus-sønnene, Han begynte å bli bedrøvet, og angst kom over Ham. 38
Da sa Han til dem: «Min sjel er dypt bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med Meg!» 39
Han gikk litt lenger fram og falt på Sitt ansikt, bad og sa: «Min Far, hvis det er mulig, så
la dette beger gå Meg forbi! Men ikke som Jeg vil, bare som Du vil!» 40 Så kommer Han
bort til disiplene og finner dem sovende. Og Han sier til Peter: «Så kunne dere da ikke
våke med Meg i én time? 41 Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden
er villig, men kjødet er skrøpelig.» 42 Igjen, for andre gang, gikk Han bort og bad og sa:
«Min Far, hvis dette begeret ikke kan gå Meg forbi uten at Jeg drikker det, så skje Din
vilje.» 43 Og Han kom og fant dem sovende igjen, for øynene deres var tunge. 44 Så forlot
Han dem, gikk igjen bort og bad for tredje gang, og Han sa de samme ord. 45 Så kommer
Han til disiplene Sine og sier til dem: «Sover dere ennå og hviler dere? Se, timen er nær,
og Menneskesønnen blir overgitt i synderes hender. 46 Stå opp, la oss gå! Se, han som
forråder Meg, er nær.» 47 Og mens Han ennå talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og
med ham en stor folkeskare med sverd og stokker fra yppersteprestene og folkets eldste. 48
Han som forrådte Ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: «Den jeg kysser, Han er det. Grip
Ham!» 49 Straks gikk han bort til Jesus og sa: «Vær hilset, Rabbi!» Og han kysset Ham.
50 Men Jesus sa til ham: «Venn, hvorfor er du kommet hit?» Så kom de fram, grep Jesus
og tok Ham til fange.
Omgitt av venner og allikevel så alleene. Han måtte gå helt alleene gjennom denne testen.
Og vet du hva? Testene kom hard og bitter over en periode av noen få dager, og da når alt
så ut til å være ferdig sa Gud: ”Min Sønn du har passert testen, kom opp hitt.” Og Han
reiste Ham opp fra graven. Denne formiddag sitter Han i Himmelske steder og lever i alle
evigheter og gjør forsoning for våre tilståelser. Og Han sier til dere: ”Kom opp høyre. Dere
har passert deres eksamen. Dere har passert deres tester.”
La oss be.
Eksodus. 2 06-10-55.
P 14. Tenk, vi har et anker (Amen.) som er bak Forhenget. Noen ganger klarer vi ikke å se
det, men vi vet at det er der. Det er slik som med den gutten som hadde opp en drage. De
sa: ”Hvor er den? Jeg kan ikke se den.” Han sa: ”Jeg vet at den er der, fordi jeg kan føle
det.” Det stemmer. Vi er muligens ikke i stand til å se det, fordi det kommer mørke stunder.
Skyen kan komme i veien foran Hans Velsignede Ansikt en stund. Husk skyene kan gjemme
hans ansikt men det skjuler ikke Ham. De kan skjule solen fra deg, men den skinner fortsatt
bak skyene. Men troen ser solen bak skyene. Og her var Moses sin mor som kom i en
konflikt da hennes tro ble testet. Og ethvert barn, enhver sønn som kommer til Gud må
først bli testet. Gud tester din tro. Se nå her, Gud kunne bar finne en snar vei slik at vi
omgikk alt dette og ikke hadde noen … hensiktsmessig vei, og bare kutte ut disse ting, men
det er bedre at Han gir dere en test og deretter komme han til deg når du er i denne testen.
Jeg liker det, ikke sant? Den største opplevelse i mitt liv er når jeg kommer til et fjell som
jeg ikke klarer å komme over, rund eller under den. Og da bare står stille og Gud vill
flytte dette fjellet bakover. Og Han gjør det … Uansett hvor mørkt den sky er, tro går
gjennom den og ser bak alt som Satan kan kaste foran deg. Fordi Gud er vår seier. Amen.
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