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1 Kor 11,23-34 For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har overgitt til dere: At Herren
Jesus i den natt Han ble forrådt, tok et brød, 24 og da Han hadde takket, brøt Han det og sa:
«Ta, et! Dette er Mitt legeme som er brutt for dere. Gjør dette til minne om Meg!» 25 På
samme måte tok Han også kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i Mitt
blod. Gjør dette så ofte dere drikker den, til minne om Meg.» 26 For så ofte dere eter dette
brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil Han kommer. 27 Derfor skal
hver den som eter dette brød eller drikker denne Herrens kalk uverdig, være skyldig i
Herrens legeme og blod. 28 Men hvert menneske må prøve** seg selv, og så kan han ete av
brødet og drikke av kalken. 29 For den som eter og drikker uverdig, eter og drikker dom
over seg selv, fordi han ikke akter på Herrens legeme. 30 Av den grunn er det mange svake
og syke blant dere, og mange nok har sovnet inn. 31 For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke
blitt dømt. 32 Men når vi blir dømt, tuktes vi av Herren, slik at vi ikke skal bli fordømt
sammen med verden. 33 Derfor, mine brødre, skal dere vente på hverandre når dere
kommer sammen for å ete. 34 Men om noen er sulten, skal han spise hjemme, så dere ikke
kommer sammen til dom. Og det andre skal jeg ordne opp i når jeg kommer.
Jeg ønsker i kveld å ta en kort tale angående denne prøve/undersøkelse som vi må
underlegge oss for hver gang vi nærmere oss Herrens Bord. Han sa: ”Vi må prøve oss selv.”
**Prøve er ”dokimazo,” og dokamizo betyr: teste, prøve, godkjenne, innse, undersøke.
1. å teste, undersøke, bevise, saumfare, (for å se om det er ekt eller ikke.)
2. å kjenne igjen som ekt etter en undersøkelse, å godkjenne, å anse som verdig.
2 Kor 5,9-11 Derfor setter vi vår ære i å være til behag for Ham, enten vi er hjemme eller
borte. 10 For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen de ting som er
gjort ved legemet, etter det han har gjort, enten godt eller ondt. 11 Når vi da kjenner frykten
for Herren, overtaler vi mennesker. Men vi er åpent kjent av Gud, og jeg stoler også på at vi
er åpent kjent for samvittighetene deres.
Luk 12,56 Hyklere! Hvordan himmelen og jorden ser ut, kan dere tyde, men hvorfor kan
dere da ikke tyde tiden som er nå?
Luk 14,19 En annen sa: Jeg har kjøpt fem par okser, og jeg går nå for å prøve dem. Jeg ber
deg om å ha meg unnskyldt.
Rom 12,1-2 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller
deres legemer som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige
gudstjeneste. 2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av
deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds
vilje.
VÆR SIKKERT PÅ GUD. 25.01.59.
69. Ikke rart at Perronett sa da han døde: ”Jeg står på Kristus den solide Fjell, alt annet er
flyttende sand.” På Jobs solide bekjennelse … Til og med kone som han elsket gikk ut mot
ham, da hans helse var bort, og alle disse bulene fantes over hele hans kropp, og han satt
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seg ned for å skrape seg selv og sa da til ham: ”Forbann den dagen da du ble født.” Han sa
da: ”Om solen ikke skinner om månen ikke kommer opp om natten.” Han sa: ”Du snakker
som en dum kvinne.” Han var sikkert på at det fantes en Gud, og han hadde det som Gud
forlangte og det avgjør saken. Gud testet hans tro. Han kommer til å teste deres tro og min.
BOKEN EKSODUS.
E 14. Tenk, vi har et anker (Amen) som ligger bak forhenget. Noen ganger ser vi det ikke,
men vi vet at det finnes der. Det er som med den lille gutten som hadde en drage. De sa:
”Hvor er den?” Han sa: ”Jeg kan ikke se det, men jeg vet at han er der fortsatt, fordi jeg
kan føle det.” Slik er det. Vi er muligens ikke i stand til å se det, det blir mørkt noen ganger.
Skyene formørker Hans velsignede ansikt for en periode. Men husk, skyene skuler Hans
ansikt muligens, men det skuler ikke Ham. Det kan skule solen for deg, men den skinner
fortsatt bak solen. Og troen ser solen bak skyene. Og her var moren til Moses da hun ble
testet i troen. Og ethvert barn enhver sønn som kommer til Gud må først bli testet. Gud
tester din tro. Se nå her, det ser ut som om Gud ganske enkelt kan lage en snarvei slik at vi
kan slå over alt dette, men det er bedre at Han gir dere en test, for så å komme til deg når du
blir testet. Jeg liker dette, gjør dere ikke det? Den største erfaring i mitt liv er når jeg møter
en fjell som jeg ikke kan komme over, kan ikke komme rund den eller under den. Stå da bare
stille og Gud flytter den bakover. Og Han flytter … Det har ingenting å si hvor mørkt skyene
er, tro går forbi alt det satan kan sette foran øyene dine. Fordi Gud er vår seier.
1 Pet 1,3-13 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. (Wuest: hvilken tro ble undersøkt med den hensikt til å bli
godkjent.) 8 Selv om dere ikke har sett Ham, elsker dere Ham. Selv om dere nå ikke ser
Ham, tror dere likevel på Ham. Dere fryder dere med en usigelig glede full av herlighet, 9
når dere vinner fram til målet for deres tro, sjelenes frelse. 10 Om denne frelsen har
profetene grundig undersøkt og gransket, de som profeterte om den nåde som skulle komme
til dere, 11 idet de gransket etter hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste
til da Han på forhånd vitnet om Kristi lidelser og herlighetene som skulle følge deretter. 12
Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv, men oss de tjente med dette som nå er blitt
kunngjort for dere ved dem som har forkynt dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, Han som
ble sendt fra himmelen – alt dette som engler gjerne ønsker å se inn i. 13 Bind derfor opp om
deres sinns hofter, vær edrue og sett deres håp fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere
ved Jesu Kristi åpenbarelse.
Dette taler om en endetid rettergang angående vår tro som er ordinert til å bringe fram Heder
og en bestått prøve.
Rom 14,22-23 Har du tro? Ha den for deg selv framfor Gud. Salig er den som ikke dømmer
seg selv i det han velger. 23 Men den som tviler, er dømt hvis han spiser, for det er ikke av
tro. For det som ikke er av tro, er synd.
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Rom 5,1-6 Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre
Jesus Kristus. 2 Ved Ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og
vi roser oss ved håp om Guds herlighet. 3 Og ikke bare det, men vi roser oss også i
trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, 4 tålmodigheten virker et prøvet sinn,
og det prøvede sinn virker håp. 5 Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt
utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd, som ble gitt oss. 6 For da vi ennå var skrøpelige,
døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.
SMYRNA KIRKETIDS BOK. KAPITTEL 4.
Gud den allmektige sier: ”Jeg Vet.” Her vandrer Han i midten av Hans folk. Der er Han
Hyrden av flokken. Men holder Han forfølgelsen tilbake? Stopper Han den store trengsel??
Nei, Han gjør ikke det. Han sier bare: ”JEG VET om deres trengsel, Jeg er ikke uvitende om
deres lidelser.” Hva en snublestein dette er for mange mennesker. Slik var det i Israel, de
lurte på om Gud virkelig elsket dem. Hvordan kan Gud både være elskende og samtidlig se
på at Hans folk lider?
Det er hva de etterspurte i Mal 1,1-3 Byrden, Herrens ord til Israel ved Malaki.
2 «Jeg har elsket dere,» sier Herren. Likevel sier dere: «Hvordan har Du elsket oss?» «Er
ikke Esau Jakobs bror?» sier Herren. «Likevel elsket Jeg Jakob, 3 men Esau hatet Jeg, og
Jeg la hans fjell øde og hans arveland overlot Jeg til sjakalene i ødemarken.»
Ser dere at de ikke var i stand til å forstå Guds Kjærlighet? De trodde at kjærlighet var uten
lidelse. De trodde at kjærlighet betydde en baby med foreldrenes omsorg. Men Gud sa at
Hans kjærlighet var ”utvelgende” kjærlighet. Beviset for Hans kjærlighet er UTVELGELSE,
at uansett hva som skjer, ble Hans kjærlighet sannelig bevist ved det faktum at de var utvalgt
til frelse, fordi Gud har utvalgt dere til frelse gjennom, helliggjørelse ved ånden og ved
sannhetens tro. Han kan overlate deg til døden slik som det hente med Paulus. Han kan
overlate deg til lidelse slik som det hente med Job. Dette er Hans privilegium. Han er
suveren. Men alt har sin hensikt. Om Han ikke hadde en hensikt, da ville Han være opphavet
til frustrasjon og ikke til fred. Meningen Hans er etter vi har lidd en stund blir vi
perfeksjonert, oppbygget, styrket og overbevist. Det er det som Job sa: ”Han styrker oss.”
(Job 23:6.) Ser dere, Han Selv var under lidelse. Han lærte lydighet ved lidelse. Han ble
faktisk gjort perfekt ved det Han led.
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,
I klar tekst: selveste Jesus Kristi karakter ble fullkommengjort ved lidelse. Og ifølge Paulus
har Han etterlatt en del av lidelse til Menigheten, slik at også de, ved sin tro i Gud mens de
lider for Ham, kan komme til den grad av fullkommengjørelse. Hvorfor ønsket Han dette?
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.
SMYRNA KIRKETIDS BOK. KAPITTEL 4.
117.1 Hvorfor står Han der uten å gjøre noe? Grunnen er:
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Romerne 8,17-18 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi
medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med Ham.
18 For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å regne
sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss.
Om vi ikke lider sammen med Ham kan vi heller ikke regjere sammen med Ham. Du er nødt
til å lide for å være i stand til å regjere. Dette er begrunnet i at karakter ikke kan bli formet
uten lidelse. Karakter er en SEIER, ikke en gave. Et menneske uten karakter kan ikke
regjere, fordi makt uten karakter er Satanisk. Men makt med karakter er i stand til å regjere.
Og siden Han ønsker at vi deler Hans trone likt med oss og på samme betingelse som Han
fikk seier ved å sitte ned i Hans Fars Trone, da er vi nødt til å seire for å sitte sammen med
Ham. Og denne lille midlertidige lidelse som vi nå går gjennom kan ikke sammenlings med
den enorme herlighet og ære som vil bli åpenbart i oss når Han kommer. Å du og du, hvilken
skatter er lagt av til oss for de som er villig til å gå inn i Hans kongerike gjennom mye
trengsel.
117-2. Peter sa: ”Det er ikke merkelig med hensyn til de brennende prøver som kommer
over dere for å prøver dere.”
Er det merkelig at Gud ønsker at vi skal utfolde oss til en Kristi lignende karakter som
kommer gjennom lidelser? Neida. Vi alle sammen har prøvelser. Vi alle blir prøvd og tuktet
som sønner. Vi må alle gjennom dette. En menighet uten lidelser, og som ikke blir prøvd, har
det ikke; og er ikke av Gud.
Hebr 12,6 For den Herren elsker, den tukter Han, og Han hudstryker hver sønn Han tar seg
av.
1 Kor 3,13-23 skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for Dagen skal vise det, for den skal bli
åpenbart med ild. Og ilden skal prøve den enkeltes arbeid og finne ut hvilken kvalitet det er
av. 14 Hvis det verk han har bygd opp blir stående, skal han få lønn. 15 Hvis hans verk
brenner opp, skal han lide tap. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. 16 Vet
dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? 17 Hvis noen ødelegger Guds
tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dere er dette templet. 18
Ingen må bedra seg selv! Hvis noen blant dere synes å være vis i denne tidsalder, må han bli
en dåre, for at han kan bli vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er
skrevet: Han fanger de vise i deres egen list, 20 og dessuten: Herren kjenner de vises tanker,
at de er tomme. 21 Derfor må ingen rose seg av mennesker. For alt er deres, 22 enten det er
Paulus eller Apollos eller Kefas eller verden eller liv eller død, enten det er det nåværende
eller det som skal komme, alt er deres. 23 Men dere tilhører Kristus, og Kristus tilhører
Gud.
2 Kor 13,4-5 For selv om Han ble korsfestet i skrøpelighet, så lever Han likevel i Guds
kraft. For vi er også skrøpelige i Ham, men vi skal leve med Ham i Guds kraft hos dere. 5
Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Kjenner dere ikke dere selv, at Jesus
Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven.
Ransak betyr:
1. peirazo er prøve, bevise, analysere, undersøke.
2. å forsøke, å gjøre et forsøk eller en test med den hensikt å få rede på kvantiteten,
eller hva han tenker eller hvordan han vil oppføre seg selv.
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3. I en bedre betydning. I en bra betydning.
4. å prøve eller teste sin tro, dyd, karakter ved fristelse til å synde, med hensyn til
satans fristelser
5. Å tildele en person prøvelser med den hensikt å teste hans karakter og å undersøke
hans tro.
Gal 6,1-10 Brødre, hvis et menneske blir grepet i en overtredelse, skal dere som er åndelige
vise en slik til rette med en ydmyk ånd. Og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. 2 Bær
hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. 3 For om noen mener om seg selv at
han er noe, når han ikke er noen ting, bedrar han seg selv. 4 Men la hver enkelt prøve sitt
eget verk, og så skal han ha sin ros etter det han selv er, og ikke etter det andre er. 5 For
hver enkelt skal bære sin egen byrde. 6 Den som blir opplært i Ordet, skal ha del i alle goder
sammen med den som underviser ham. 7 La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. For
det et menneske sår, det skal han også høste. 8 For den som sår i sitt kjød, skal høste
fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. 9 Og la oss
ikke bli trette av å gjøre det gode, for i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet.
10 Mens vi har anledning, la oss gjøre det gode mot alle, særlig mot dem som er av troens
folk.
Ef 5,9-10 – for Åndens frukt består i all godhet, rettferdighet og sannhet –, 10 idet dere
prøver hva som er til behag for Herren.
Fil 1,9-14 Og dette ber jeg om, at kjærligheten deres stadig må bli rikere på erkjennelse og
på all evne til å skjelne. 10 På den måten kan dere dømme om smått og stort, så dere kan
være rene og uten anstøt til Kristi dag, 11 og slik være fylt av rettferdighets frukter, de som
kommer ved Jesus Kristus, til Guds ære og pris. 12 Men jeg vil dere skal vite, brødre, at det
som hendte meg, har snarere vist seg å være til fremme for evangeliet, 13 for det er nå blitt
tydelig for hele slottsvakten, og for alle de andre, at det er på grunn av Kristus jeg er i
lenker. 14 Og de fleste av brødrene i Herren er blitt så fortrolige med lenkene mine at de nå
er mye mer frimodige til å tale Ordet uten frykt.
1 Tess 2,1-13 For dere vet jo selv, brødre, at den inngangen vi fikk hos dere ikke var
forgjeves. 2 Men selv like etter at vi hadde lidd og blitt nedverdigende behandlet i Filippi,
slik dere vet, var vi frimodige i vår Gud til å tale Guds evangelium til dere under stor kamp.
3 For vår formaning kom ikke av villfarelse eller urenhet, og den var heller ikke preget av
svik. 4 Men ettersom vi var blitt prøvd av Gud for å bli betrodd evangeliet, så taler vi også,
ikke for å tekkes mennesker, men for Gud, som prøver våre hjerter. 5 For ikke på noe
tidspunkt brukte vi smigrende ord, som dere vet, og heller ikke brukte vi noe dekke for
grådighet – Gud er vårt vitne. 6 Vi søkte heller ikke ære av mennesker, verken fra dere eller
fra andre, selv om vi som Kristi apostler har rett til å opptre med tyngde. 7 Men vi var milde
blant dere, på samme måte som en mor nærer sine egne barn. 8 Siden vi lengtet så inderlig
etter dere, var vi meget glade, ikke bare for å kunne overgi Guds evangelium til dere, men
også for å kunne overgi våre egne liv, fordi dere var blitt oss så kjære. 9 For dere husker,
brødre, vårt strev og vår møye. For mens vi arbeidet natt og dag, for at vi ikke skulle være til
byrde for noen av dere, forkynte vi Guds evangelium for dere. 10 Dere er vitner, og Gud
også, om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi oppførte oss blant dere som tror. 11 For
dere vet hvordan vi formante, trøstet og vitnet hver eneste én av dere, slik en far gjør med
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sine egne barn, 12 for at dere skulle vandre verdig for Gud, Han som kaller dere inn i Sitt
eget rike og Sin herlighet. 13 Av denne grunn takker vi også Gud alltid, for da dere tok imot
det Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som menneskers ord, men som
det i sannhet er: Guds ord, det som også er virksomt i dere som tror.
1 Tess 5,21 Prøv alle ting! Hold fast på det som er godt!
VÆR SIKKER PÅ GUD. 12.04.
E 19. Og da kvinnen som så alle disse- denne forferdelige time som kom, uten tvil sjekket
hun dette og sa: ”Herre, jeg har gjort alt som jeg vet som måtte gjøres.” Når du har gjort
alt som du vet som må gjøres, og er på linje med Guds Krav som Gud har stilt oss, da er det
troen som får tak. Det er her troen kommer inn. Om du har gjort alt det som Gud forlanger
at du skal gjøre, da er det noen ganger slik at Gud tester din tro for å se hva slags reaksjon
du kommer med da. Å du og du, Han er meget flink med det. Det beviser om du virkelig tror
det du tenker det du tror. Du skjønner, Han gjør det mange ganger.
NEDTELLINGEN. 09.09.62.
126. Og vi ser at Jesus kunne gjøre alt dette som Han gjorde, alle typer av mirakler, og
allikevel ved veis ende ser vi at Han ble slått ned og spyttet på og alt mulig annet. Folkene
forstod ikke det. De realiserer at Gud gjør det for å stadfeste at det er riktig, og deretter
tester han folkets tro.
Hebr 11,17 Ved tro bar Abraham fram Isak da han ble satt på prøve. Og han som hadde fått
løftene, ofret sin enbårne.
Jak 1,12 Salig er den mann som holder ut fristelse. For når han har bestått prøven, skal han
få livets krone, som Herren har lovt dem som elsker Ham.
Hebr 12,1-8 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. 7 Når dere må holde ut tukt, så er det Gud som
behandler dere som sønner. For hvilken sønn er det som en far ikke tukter? 8 Men hvis dere
er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner.
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