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FRIMODIGHET.
Talen: ”PARRESIA”
En tale av Brian Kocourek.

FORORD:
Sitat av oversetteren:
PARRÉSIA betyr egentlig: å si alt, d.v.s. frimodighet til å tale fritt ut, si hva en
vil. Derfor ble parrésia gjerne brukt om frimodighet i det hele, men ble også
brukt om å tale åpent, uten omsvøp og omskrivninger, som f.eks. i Mark 8:32.
+ Joh. 16:23, 29.
I DET NYE TESTAMENTET er det ellers først og fremst i betydningen
frimodighet, i motsetning til frykt og feighet eller vond samvittighet at parrésia
blir brukt, således ofte i Apostelgjerningene. Også ovenfor Gud, som er en
fortærende ild mot all synd og urenhet, kan vi likevel nærme oss med parrésia,
dersom vi møter ham på forsoningens grunn, - ”i Jesu blod" som Heb 10:19
uttrykker det. Dette gir oss glad trygghet, fordi vi har intet å frykte. Denne
frimodigheten er av den aller største betydning, og derfor må vi ikke kaste den
bort, for "den har stor lønn". Heb. 10:35. Mister frimodigheten, blir troen
forkrøplet, gleden og freden blir borte, bønnelivet lammes, mens frimodigheten
på den annen side hjelper oss nettopp på disse livsviktige områdene så den har i
sannhet "stor lønn"! Sitat slutt

FRIMODIGHET (PARRÉSIA)
VISSHET, ÅPEN TILLIT, FRAVÆR AV FRYKT I TALE.)
Dette ordet <parrésia> er et Gresk ord som blir brukt i Skriften for å vise
visshet, åpen tillit og et fravær av frykt. Jeg plasserer dette Skriftsted blant de
som henviser til endetids tilstanden for de Utvalgte. Denne tilstanden av visshet
(trygghet)}, tillit og fravær av frykt, er et direkte resultat av Nærværet til
Kristus, og Hans manifestering / fremvisning i Hans sanne karakter. Og ved
den kjensgjerning at når Han åpent åpenbarer Hvem Han er og Hvorfor Han er
her, så bringer det de Utvalgte til område hvor de nå kjenner og forstår sin
posisjon i Kristus. Dette gjør dem frimodige, og uten skam fremfor Ham. Og
derfor skal vi dette avsnittet granske dette ordet parrésia, hvordan det er
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tilknyttet åpenbaringen av Kristus i denne time.
l Joh. 2:28 «Og nå, barn: Bli i Ham, for at vi kan ha frimodighet / parrésia når
Han blir fremvist / fanero (Ved å bli Manifestert / Fremvist i Sin Sanne
Karakter), og ikke bli til skamme fremfor Ham ved Hans nærvær / parousia.»
Dette får dere til å vite, at Guds Barn skal komme til en tilstand av frimodighet
/ parrésia, eller et fravær av frykt når Kristi store Nærvær eller avdekking (Hans
Fremvisning i Sin sanne karakter) finner sted. Ved denne tid skal vi komme inn
i en tilstand av uhemmet sikkerhet visshet og åpen tillit. Denne tilstand er et
resultat av avdekkingen av Kristus, Han kommer ikke bare som en Ektemann,
men også som vår Advokat og Dommer. Som Ektemann er Han ikke nødt til å
vitne mot oss, og som vår Advokat er Han vår Forsvarsadvokat, og som vår
Dommer er saken oppgjort. Vi er forutbestemt til ikke å falle.
(Fil 1:6)) «Han som begynte en god gjerning i deg, skal fullføre den.»
(Heb.l2:2)) «Han Som Er Opphavsmann Og Fullender Av Vår Tro.»
(Brian) Som Peter sa i Galaterne:
(Gal 2:20)) «Vi lever Ved Troen Til Guds Sønn, »» (K.J.V. og gresk))
(Brian) Det er Hans Tro vi lever ved, ikke vår egen. Derfor:
Joh. 8:36 «Den som Sønnen skal gjøre fri, blir virkelig fri.» (k.j.v.)
(Brian) Hva annet kunne vi be om. Dette frembringer en tillit som vi aldri før
har kjent til, når ««Han som ga Ordet er her for å stadfeste Det.
Joh. 4:17 I dette er vår kjærligheten blitt gjort fullkommen, for at vi kan ha
Frimodighet / Parrésia på dommens dag. Fordi slik som Han er, slik er også vi i
denne verden. (k.j.v.)
(Brian) På den dag når Dommeren er nærværende, Jakob 5: 9, Åpenb. 3: 20 og
Johannes 12:48 skal vi ha frimodighet /parrésia, som er fravær av frykt. Det lar
oss også få vite, at denne Frimodighet / Parrésia kommer som et resultat av å se
Ham som Ham i sannhet er, --Fordi:-- ..slik som Han er, slik er også vi.»
Bare denne uttalelsen alene sikrer oss kolossale velsignelser og tillit, eller
fravær av frykt. Hvordan kan Gud fornekte noen del av Seg Selv. Han kan ikke
det. Derfor, hvordan kan Han fornekte Sin Sæd? Han kan ikke det. Så hva har
vi å frykte? Han er her for å forvisse Seg om at vi ikke faller på denne tid.
(Ef 3:12) «« Ved Troen til Ham har vi frimodighet / parrésia og adgang med
tillit.» (k.j.v.)
(Brian) Legg merke til at, denne uhemmede tillit eller fravær av frykt kommer
ved å motta Hans Tro. Det er ikke vår tro, men Hans TRO som gjør dette. Jesus
var den første som fremviste denne uhemmede frimodighet (djervhet) fordi Han
visste hvem Han var og Hvem som sendte Ham, slik det er omtalt i Johannes
7:14-28.
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Heb4:16 (k.j.v.)
16 «La oss derfor med Frimodighet / Parrésia, komme til nådens trone, for at vi
kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i den tid når det er behov for det.»
(Brian) Gud ønsker at vi skal komme inn i Hans Nærvær ved åpenbaring med
full visshet, og Han har forsikret oss om at:
Ved å gjøre det skal vi ikke bare motta Hans miskunn, men også Hans Nåde,
som vil imøtekomme hva enn vi måtte ha behov for.
Heb 11:6 «For den som kommer til Gud, må tro at Han er til, og at Han er Den
som belønner dem som søker Ham med iver.» (Bibelen Guds Ord))
(Brian) Vi må komme i tillit til at Han hører oss. Selveste det faktum at Han har
kommet ned i denne time og har avdekket Seg Selv for Sin Sæd og har latt oss
få kjenne Ham på et vis som de aldri gjorde før, og at Han har etablert frieriforhold til Sin Brud, lar oss få se hvor mye Han elsker oss og ønsker å ha
fellesskap med oss. Derfor, ved at vi gjennom det åpenbarte
Ordet for denne time ser vår plass i Kristus, og vårt forhold til Ham som vår
Kjæreste (Elsker)) og Ektemann, (dette dreier seg ikke bare en enetale eller
psykologi) men et sant forhold begynte i Ham før verdens grunnvoll, i Hans
tanker og ble til sist fremvist i denne time. Hvilken tillit det bringer oss.
Heb 10:19 (K.J.V) Derfor, Brødre, har vi frimodighet / parrésia ved Jesu blod
til å gå inn i Det Aller Helligste.
(Brian) Husk nå på, at Det Aller Helligste var stedet hvor selveste Guds
Nærvær bodde. Dette Skriftstedet forteller oss at Blodet har laget en vei for oss
hvorved vi kan komme uten frykt inn i selveste Guds Nærvær. I (l Johannes
l:7,) ser vi at Blodet er bare virksomt hvis vi vandrer i Lyset. Derfor, ved å
vandrer i Lyset blir vi ført inn i denne tilstand av frimodighet / parrésia, for å
bli i stand til å vandre inn i Hans Nærvær.
(Heb 10:35) «Kast derfor ikke bort Din frimodighet / parrésia, som har en stor
tilbakebetaling som belønning.» (K.J.V. og Gresk))
«« Han som har ((allerede)) velsignet oss med alle åndelige velsignelser i det
himmelske i Kristus.» (Efl:3) (K.J.V. og Gresk)
(Brian) Men vi feiler i å motta hva Han allerede har forsikret oss om ved løftet.
Vi må motta denne frimodighet / parrésia først, om vi skal kunne motta et
eneste annet av de forutbestemte løftene. Og da i særdeleshet de løftene som
har å gjøre med plasseringen i vår oppgave og (vår) arv. Og husk på!
”Frimodighet / Parrésia har en stor kompensasjon (tilbakebetaling)) som
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belønning.” (K.J.V.)”
(Brian) Ordet kompensasjon (i King James Bibel)) betyr: En belønning som
blir gitt som tilbakebetaling (gjenoppretting)) for skade og ødeleggelse. Gud
vet at «alle som lever Gudelig i Kristus Jesus skal lide forfølgelse.» Så Han gir
oss frimodighet (djervhet)) til å stå når vi har gjort alt vi kan for å bli stående.
«Og gjennom tro og tålmodighet skal vi arve løftene.»
Vi ser også i (2. Tess l: 4-5, 7, 10-12), at vi mottar et fremvist tegn på at Gud
dømmer oss verdige. Vi mottar selveste Hans tankegang / sinnelag. Hans
Herlighet, Hans Doksa (herlighet på gresk)).
(Johannes 16:25-29)
25 Dette har jeg talt til dere i lignelser. Men det kommer en tid da Jeg ikke
lenger skal tale til dere i lignelser, men Vise Dere Frimodighet av Faderen.
26 På den dag skal dere be i Mitt Navn. Og Jeg sier dere at Jeg skal be Faderen
for dere.
27 For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket Meg og trodd at Jeg er
utgått fra Gud.
28 Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen
og går til Faderen.
29 Hans disipler sa til Ham: Se, nå taler Du Frimodighet, og sier ingen lignelse!
Jesus Selv, er full av Frimodighet / Parrésia, og Han sier at på den dag Han
avdekker eller avslører den Mektige Gud fremfor oss, da vil vi også komme inn
i denne tilstand av Frimodighet / Parrésia og da vil vi ikke være hemmet i våre
bønner til Gud. Vi vil kjenne Guds vilje og Guds sinn. Han vil vise
Frimodighet / Parrésia til oss. dette lar oss få vite at vi får denne Frimodighet /
Parrésia fra noe som blir vist oss eller avdekket for oss.
l Johannes 3:21:
21. Mine elskede! Dersom vårt hjerte Ikke Fordømmer Oss, da har vi
Frimodighet/Parrésia For Gud,»
(Brian) Vårt hjertes tilstand, er den eneste uhemmede styrke i vår
frimodighet/parrésia mot Gud. Som vi så tidligere, vår frimodighet /parrésia
kommer ved Hans tro. Vi er forsikret om å motta Hans frimodighet/parrésia om
vi mottar Hans tro.
l Joh. 5:14
14. Og dette er den Frimodighet som vi har i Ham, at dersom vi ber om noe
etter Hans vilje, så hører Han oss.
(Brian) Hvilken uhemmet Frimodighet vi har i Ham, ved å være sikre på at Han
alltid vil høre oss. Han sa ikke at Han nødvendigvis ville gi alt vi ba om, men at
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Han i det minste ville høre oss.
Å Akseptere Guds Tilveiebrakte Vei. 15. l. 1963. Phoenix, Arizona
”Men tenk på det. Gud, Skaperen av Himmelen og jorden, venter på at vi skal
nærme oss, vi uverdige syndere. Han venter at vi skal nærme oss (Ham)) i den
Herre Jesu Navn, med den visshet at vi blir gitt hva vi ber om.”
Apg4:13. Men da de så Peters og Johannes' Frimodighet, og skjønte at de var
ulærde legmenn, undret de seg. Og de kjente dem igjen, at de hadde vært
sammen med Jesus.
(Brian) Noe hadde hendt med disse menn. Da Jesus ble tatt til fange og mens
han døde på korset holdt disse mennene seg skjult. Men noe hendte som ga
dem frimodighet og visshet til å komme frem fra skjulestedet, og til å stå
frimodig og kunngjøre åpenbaringen av Jesus Kristus. Det faktum at Jesus kom
tilbake Selv fra de døde og stadfestet Sitt Eget Nærvær for dem, ga dem alt
bevis de trengte på at dette Han hadde kunngjort, var det eneste sanne Livets
Ord. Deretter gikk de ut å kunngjorde fremfor alle hva Kristus hadde gjort i den
time.
Hvil eder. 9. 6. 1962 Southern Pines, Staten New York
”Men nå, hvordan vil du da kunne sette din lit til det, når det gjelder hvorvidt
Boka var rett? Om Boka er rett, og sier det, da skal du ta Ham på Hans Ord, og
da vil den Hellige Ånd stadfeste at det er sannheten. Gud sa noe, og så kommer
Gud å bevise noe. Ethvert menneske kan si det han ønsker å si, men det gjør det
ikke rett. Men når Gud bort dit og beviser at det er rett, da gjør det at det blir
rett. Amen.”
I Hans Nærvær. 9. 9. 1962 Jeffersonville, Indiana,
§ 91 ”Men en dag kom jeg inn i Guds Nærvær. Han forandret meg og gjorde
meg til en annen slags sønn. Hans nåde førte meg inn i Hans Nærvær. Jeg har
aldri ønsket å forlate Det. Jeg har vært inn i det her i noen og tretti år, jeg
ønsker ikke å forlate Det. Jeg har fått den forsikringen om at jeg vil alltid bli
her. Selv døden selv, vil aldri atskille meg fra Hans Nærvær. Nei, jeg skal være
sammen med Ham for evig. Da jeg så Hans Nærvær for første gang ropte jeg:
<Ve meg.> Så rørte Ham meg med Sin nåde. Jeg ble en forandret person.”
Apg4:31: Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle
fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med Frimodighet / Parrésia.
(Brian) Det er noe ved dette å komme inn i Guddommelig Nærvær som bringer
med seg uhemmet tillit og et fravær av frykt. Hva annet kunne gjøre det? Kun
ord alene vil aldri kunne gjøre dette. Men den virkelighet at Guds Ord blir gjort
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virkelig ved at Kristus stadfester Seg Selv ved at Han er levende og iblant oss,
inspirerer mennesker til stor frimodighet. Mens verden famler omkring i
«politisk korrekthet» og alle og enhver er redd for å si hva som er sant av frykt
at det kan «støte» den andre personen, har den velsignede Herren Jesus i løpet
av den samme perioden, kommet ned med et Ord som er et tveegget sverd som
skjærer igjennom helt til det kløver sjel og ånd. (Heb 4:12) Og Han har salvet
en gruppe mennesker med Sin frimodighet/ parrésia som ikke er redd for å
kunngjøre hele Kristi Evangelium.
Joh. 7:13 Men ingen talte frimodig om Ham av frykt for jødene.
(Brian) Dette viser helt klart at frimodighet / parrésia har å gjøre med dette å
ikke ha frykt. Og disse folkene kunne ikke ha frimodighet / parrésia (fravær av
frykt) og så ha frykt på samme tid. De var for bekymret for hva andre tenkte, og
ikke nok bekymret for hva Gud Selv tenkte. Her er det frimodighet / parrésia
kommer inn. Mens vi har blitt så fylt med en sans av ære for Gud, at vi har
ingen andre tanker enn Hans tanker som vi både ønsker og er villige til å
uttrykke. Men når folk er opptatt med å ha en posisjon fremfor mennesker, da
vil de pynte på sine ord for å behage menneskene. Men disse med frimodighet/
parrésia er disse, som fordi de vet hvem de er og vet Han er her, bare er villige
til å si hva Han sa, og til å gjøre hva Han sa de skulle gjøre. De har gitt den
aller største aktelse til det Stadfestede Ordet for timen, og andre ord har ingen
verdi for dem.
Guds Øye. 25. 2. 1958 Chattanooga, Tenn.
”Hans tilsynekomst her i kveld har brakt oss den vissheten (forsikringen)) om
at Han lever, og Han har salvet oss og Hans Nærvær er her nå.”
Jeg Vet Min Gjenløser Lever. 6.4. 1958> Jeffersonville, Indiana.
”Den Hellige Ånds Nærvær Som har gitt oss denne store vissheten om at vi har
gått fra døden til Livet.”
Marias Tro. 9. 4. 1959> Los Angeles, California
Jeg bare elsker å kjenne Nærværet av Den Hellige Ånd. Det bare gir den salige
vissheten.
Et Paradoks. 17. l. 1965 Phoenix, Arizona
§44 ”Idet vi er klar over at vi - vi avslutter tiden, tiden løper ut. Den blander
seg med Evigheten. Og vi er ved Vestkysten. Og som sivilisasjonen har vandret
fra Østen til Vesten, likeledes har også Evangeliet vandret med den. Og nå kan
den ikke forsette videre, den kan bare gå til Østen igjen.
Det har blitt fullstendiggjort. Og vi ber: Himmelske Fader, om at dette vil bli en
stor time for oss alle. Om at vi må merke Den Hellige Ånds Nærvær,
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Skribenten av denne Boken, som er tilbake i tabernakelbygningen av kjød. Og
fremviser Seg Selv for oss ved forlatelsen av våre synder, tilgivelsen av vår
misgjerning, og med den forsikring om at Han ikke vil tilregne den troende
synd, med forsikringen om det.”
Min Engel Skal Gå Fremfor Deg. 13.2. 1953
”… Den Hellige Ånd vil måtte gjøre noe for å få deg til å vite at Nærværet til
Hans Person (Vesen)) er her, da vil det få deg til å få mer tillit til at jeg fortalte
sannheten.”

