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1 Pet 1,7 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.
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.
Disse reaksjoner taler om prøvelser angående vår tro, og vi ser at Gud gir oss disse
prøvelsene for å bli godkjent.
La meg lese teksten fra Wuest oversettelse for dere: ”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 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,
Derfor burde vi aldri frykte disse prøvelsene som vi skal gjennom, fordi disse forsøkene
blir gitt oss for et bestemt formål, og det er for å teste oss og korrigere oss i vår måte å
tenke på, og for å bringe frem i hver av oss denne Karaktertrekk som Gud har bestemt for
oss.
1 Pet 4,12-14 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. 14 Hvis dere blir hånet for Kristi navns skyld, er dere salige, for
herlighetens og Guds Ånd hviler over dere. Fra de andres side blir Han spottet, men på
deres side blir Han herliggjort.
Gud tester oss fordi han elsker oss ...
Hebr 12,6-8 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.
Vårt problem som mennesker er at vi må innse at Gud ikke tenker slik vi tenker, og hans
veier er høyere enn våre veier.
Jes 55,7-11 Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mann sine tanker. La
ham vende om til Herren, og Han skal forbarme Seg over ham, og til vår Gud, for Han
tilgir rikelig. 8 For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier, sier
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Herren. 9 For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn deres
veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker. 10 For som regnet kommer ned og snøen
kommer fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire
og skyte knopp, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som spiser, 11 slik skal Mitt
ord være, det som går ut fra Min munn. Det vender ikke tomt tilbake til Meg, men utfører
det Jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det Jeg sendte det til.
Enhver test som vår kjærlige Far legger pålegger oss, er for å frembringe et fremskritt i vår
karakter. Hver test vi tar har et formål. Og testen er ikke for å avvise/imøtegå det som blir
testet, men testene er skapt for å stadfeste det som blir testet. Derfor liker jeg så god Wuest
oversettelse av 1Peter 1:7 At vi er testet med det formål å bli godkjent. Og der er alltid en
belønning når vi har passert testen. Når vi er ferdig 1ste klasse blir vi testet, og når vi har
passert testen, blir vi bedt om å komme høyere opp. Vi gir ikke et barn i første klasse av
folkeskolen en inngangs eksamen til gymnaset. Vi venter på det til de har kommet seg
gjennom alle stadier av sin utdanning som forbereder dem til gymnas, før vi gir dem denne
test. Det er grunnen til at en test er utformet med et formål, og vår Fars tester er utformet
for å vise deg og meg hvilket stadium, av Veksten mot vår adopsjon, vi er kommet til. Vi
har et løfte om at vi ikke blir testet utover det som vi er forberedt på å kunne klare. Så når
vi er blitt testet kan vi forvente å motta en belønning for bestått prøve.
James 1:12 Salig er den mann som holder ut fristelsen, for når han er prøvd, skal han få
livets krone, som Herren har lovt dem som elsker ham.
Derfor, slik som Jakob forteller oss her, bør vår holdning være ett av glede når vi får
prøvelser, fordi det viser at Gud er vår Far og ser etter oss.
Dere vet at det ikke finnes noe som er tristere enn å se folk som er helt alene i denne
verden og har ingen å dele livet sitt med. Det som er verre er å vite at det finnes ingen som
bryr seg om de eller deres liv. Derfor, når vi er midt i vår prøvelsestid bør vi være mer enn
glad, fordi som Jakob sa skulle vi regne oss alt som glede når vi blir satt på prøve, fordi
testene er ordinert til å bygge Guds karakter inn i oss. Nå, ikke bare det, men bare at du blir
plassert under testen burde fortelle deg at Gud har Hans øyne på deg, fordi du er Hans.
Så prøvene er ment til å vise oss den virkelige tilstanden i våre hjerter som Gud sa i: Jak
3,14 Men hvis dere har bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, så ros dere ikke
av slikt og lyv ikke mot sannheten!
I 5. Mosebok 8: 2 hører vi at Gud sier til Israel: ”Du skal huske hele den veien som Herren
din Gud førte deg disse førti årene i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg, så Han
kunne kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde Hans bud eller ikke.”
Her ser vi at Gud forteller Israel at Han satte dem på prøve i førti år for å prøve deres
hjerter, setter deres hjerter på prøve, ikke for at Han skulle kunne vite hva som var i deres
hjerter, fordi han kjenner våre hjerter. Guds Ord skjelner tanker og hensikter i våre hjerter.
Men Gud satte Israel på prøve i 40 år, slik at de selv kunne vite hva som var i deres egne
hjerter. Se nå her, hvordan kan Gud forandre deg om du ikke tror at du trenger noen
forandring. Så Gud tillater at dere kan åpne munnen deres for å avsløre hva slags
råttenskap som finnes der dypt nede i ditt eget hjerte, for det hjertet flyter over av, det taler
munnen. Han ville ikke la bror Branham vente i alle disse årene, Han har tatt ham tidlig
hjem fordi han hadde bestått sine prøver. Men, de siste 40 årene siden Gud har tatt Hans
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lydige tjener hjem, har dere og jeg vandret gjennom syndens daler, og han bytter ut
menneskenes hjerter før Hans domstol.
Jesus sa i: Luk 6,45 Et godt menneske henter fram godt fra sitt gode hjertes skatt. Og et
ondt menneske henter fram ondt fra sitt onde hjertes skatt. For det hjertet flyter over av,
det taler munnen.
Dere ser at testen tillater oss å vite hva som er på innsiden av våre egne hjerter, slik at vi
kan ta hånd om det. Så følg nøye med hvordan du reagerer når du blir behandlet dårlig av
andre. Og bare husk, ethvert menneske må avlegge regnskap foran Guds domstol om hva
han har gjort i dette legeme. Sørg derfor at din Ja er Ja, fordi for ethvert unyttig ord du har
talt, må du avlegge regnskap for på den dag. Matteus 12:36 Men Jeg sier dere at hvert
unyttig ord menneskene taler, skal de avlegge regnskap for på dommens dag. Så mange
mennesker baktaler andre med følgende begrunnelse: "Vel, det var bare sannheten".
Sannhet eller ikke, sladder er sladder. De korsfestet Herren Jesus Kristus og trodde at de
gjorde Gud en tjeneste. Paulus trodde at han måtte beskytte Troen, og gikk rund omkring
og drepte troende helt til Gud slo ham av sin høye hest. Guds ord skjelner tanker og
hensikter i hjertet, således kjenner Gud dine motiver om hva du sier, så sørg for at også du
er klar over dine egne motiver. Og det spiller ingen rolle hva dine motiver er, har de en
snikmorders karakter er det fortsatt drap i Guds Book.
Vi har fått et mål av Guds Ord som vi blir målt med, slik at vår mål av Tro er den standart
som Gud har bestemt for oss.
I 1. Kor 4:12 blir oss lært hvordan vi skal forholde oss til forfølgelse og personlige angrep.
1 Kor 4,12 ”Vi strever og arbeider med våre egne hender. Når vi blir spottet, velsigner vi.
Når vi blir forfulgt, holder vi ut.” Dette er det målet vi har fått, og når vi gransker våre
egne hjerter ved å lytte til hva vi sier, da avslører det hvor vi trenger mest hjelp. Bare vær
ærlig og lytt til deg selv en gang. Snakker du i det vide og det brede og du synes det er ok
for deg å gjøre, men når du hører noen andre som gjør det samme, hva synes du om dem
da? Det vil vise deg om du har en hyklersk ånds salvelse over deg eller ikke. Og hvis Gud
viser det til deg så la den ånd gå. Du kan ikke kvitte deg med den djevel hvis du ikke vil bli
kvitt den.
Sak 13,9 Jeg skal føre den ene tredjedelen gjennom ilden, og Jeg skal lutre dem slik sølv
blir lutret, og prøve dem slik gull blir prøvd. De skal påkalle Mitt navn, og Jeg skal svare
dem. Jeg skal si: "Dette er Mitt folk." Hver av dem skal si: "Herren er min Gud."
Dan 12,10 Mange skal bli renset, gjort hvite og lutres, men de ugudelige skal gjøre
ugudelighet. Ingen av de ugudelige skal forstå, men de kloke skal forstå.
Sal 105,19 Inntil tiden da hans ord gikk i oppfyllelse, ble han prøvd av Herrens ord.
Sal 66,10 For Du, Gud, har prøvd oss. Du har lutret oss slik sølv blir lutret.
Sal 17,3 Du har prøvd mitt hjerte. Du har gransket meg om natten. Du har ransakt meg
uten å finne noe. Jeg har satt meg fore at min munn ikke skal synde.
Job 23,10 Men Han kjenner den veien jeg tar. Når Han prøver meg, skal min utgang bli
som gullet.
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1 Pet 4,12 Dere kjære! Dere skal ikke undre dere over den ildprøven som kommer over
dere, som om det hendte dere noe underlig.
Hebr 11,36 Andre igjen fikk prøvelser med spott og pisking, ja, og med lenker og fengsel.
Ordsp 17,3 Smeltedigelen er for sølv og smelteovnen for gull, men Herren prøver hjertene.
Sal 11,5 Herren prøver den rettferdige, men Hans sjel hater den ugudelige og den som
elsker vold.
Sal 7,10 O, la ondskapen til de onde ta slutt, men grunnfest den rettferdige; for den
rettferdige Gud prøver hjertene og sinnene.
Gud ønsket at Israel skulle kjenne sine egne hjerter, og derfor tok Han dem bort, i 40 år fra
resten av verden, og prøvde dem for å viste dem det. Ikke for å vise Seg Selv, Han kjente
deres hjerter, det er grunnen til at Han ville at de skulle vite hva som var inne i deres egne
hjerter, så han prøvde dem og testet dem slik at de ville være villige til å vende seg til Ham,
og gå fra sine onde veier.
Du vet at dette er av og til den beste medisin. Når du ser en eller annen som gjør noe som
ikke er riktig, ikke skjell dem ut, be for dem slik at Gud vil hjelpe dem til å se hva de gjør.
Når Gud tar den blinde ånd bort fra dem, fordi den er dominerende i Laodikea, då blir dine
øyne åpnet for å se nøyaktig hva som er inni deg. Og vet du hva? Disse Jødene fikk aldri se
sin egen tilstand. De slapp aldri taket på seg selv slik at Gud kunne overta. Således sa Gud
at de ikke skal komme inn i Hans Hvile. Og de døde i villmarken, evig adskilt fra Gud. Det
er det William Branham sa. De er alle døde. Evig atskilt fra Gud. Hva en slutt resultat det
er. Så neste gang du blir korrigert av Ordet, ta korreksjonen og si: ”Gud tilgi meg, jeg er en
synder bare frelst ved Din Nåde.
Og slik som David sa i Sal 139,23-24 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg, og
kjenn mine tanker! 24 Se om fortapelsens vei har inntatt meg, og led meg på evighetens
vei!
I kveld ser vi hvordan Gud tester oss for våre reaksjoner, slik at vi kan se hva som er inne i
oss. Jeg tror at prøvelsen av vår tro er bare små tester som Gud plasserer langs vår vei for å
teste våre reaksjoner, for så å se hva vi kommer til å gjøre med det eller hva vi kommer til
å si om det. Vi har et løfte fra Gud som sier: "Bruden vil ikke si noe hvis Hun ikke har Så
Sier Herren.” Og Gud ønsker å høre Hans egne ord som kommer frem fra leppene til sine
barn.
Bror Branham sa i talen:
REAKSJONEN PÅ EN AKSJON. 10-08-59. 3 Du kan ikke få noe av Gud inntil du
kommer nær Gud. Du vet, det står skrevet i Skriftene: "Kom nær til Meg og jeg vil komme
nær til deg." Og hvis vi er her nå for ett eneste formål, som er å trekke nær til Gud, la oss
gjøre det med alt som er inne i oss, kom nær til Gud.
4 Og jeg ønsker å si dette: ”Gud vil aldri høre din bønn så lenge du skjuler synd i ditt
hjerte. Han vil ikke gjøre det. Gud vil, ... Bibelen sier i: 1 Joh 3,21 ”Elskede! Hvis vårt
hjerte ikke fordømmer oss, har vi tillit for Gud.” Det er hvis vi har ingen fordømmelse i
våre hjerter. Jeg gikk gjennom en slik opplevelse for noen få dager siden. Og jeg kan bare
stoppe her for å fortelle dere om det, fordi vi aldri ønsker å være i noe hastverk. Nå, det er
en av de store ødeleggelsene av våre amerikanske arven i dag, og det er at vi forsøker å
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være større en alle andre. Se vi prøver å være større enn Gud, vi venter ikke på Ham. "De
som venter på Herren, skal få ny kraft."
5 Jeg har gått gjennom noen tester hjemme hos meg. Og jeg har blitt innkalt for å vitne, for
en rettssak. Og de hadde finkjemmet meg om igjen og om igjen etter bevis og jeg var bare
så sliten, til jeg, ... det så ut som at all verdens problemer var lagt på toppen av mitt hode.
Jeg kom hjem om morgenen og kona sa: "Vel, hvordan har du det?" Jeg sa: "Kjære, denne
saken driver en person til vanvidd." Og jeg satt meg ned for å spise middag, og telefonen
ringte. Vi har en svartjeneste, og dette var den private telefonen på prestegården. Så da det
ringte, gikk hun for å svare på telefonen. Hun la hånden over telefonrøret og sa: "Billy, det
er disse skatte fullmektige igjen." "Å du og du,” sa jeg, "Kjære, jeg er ikke i stand til å
klare mer i dag (dette hadde forgått i ca seks eller syv dager da). Så jeg sa: "Jeg orker
bare ikke mer. "Og jeg gikk fra bordet og forsvant ut døren. Jeg sa: ”Fortell dem at jeg
ikke er her nå, og gikk rundt og bak huset. Jeg følte meg virkelig ille. Og jeg gikk tilbake.
Og min kone er en mye bedre kvinne enn jeg er som mann. Så da hun kom til døren, ser
hun på meg, sa hun: ”Var det helt riktig, Billy? "Jeg sa:" Ja." Jeg visste at det var galt.
Men jeg ville at hunn skulle tro på min historie, så jeg sa: ”Ja, jeg var ikke inne, akkurat
da." Hun sa: ”Men du var her inne da de ringte.” Så jeg sa: "O, det er i orden. "
6 Og jeg gikk ut. Det var en mann som ventet med en syk baby. Jeg gikk hele veien ned ditt
for å be for denne babyen ... Jeg følte meg forferdelig. Så da jeg kom ned dit for å be for
barnet, sa Noe til meg: ”Hvorfor er du en løgner. Og du mener at du kan komme for å
legge hendene dine på dette barnet? Denne mannen har reist omkring seks hundre
kilometer for at du kan be for dette syke barn, og du har nettopp fortalt en løgn og fikk din
kone til å fortelle en løgn. "Så når våre hjerter fordømmer oss. Ser du? Det var galt. Så jeg
sa til mannen: "Hvis du bare blir her, vil jeg be for barnet ditt. Men jeg er ikke verdig til å
be for din baby, fordi jeg har noe som må rettes opp først før jeg kan be for barnet ditt. Jeg
har gjort noe som er galt, og mitt hjerte fordømmer meg. Og jeg må gå for å rette det opp
først.”
7 Og jeg gikk ned til skatte kontoret, og banket på døren hans, og han kom til døren, og sa:
"Jeg trodde at du var reist bort." Jeg sa: "Jeg var bare gått rundt bak huset mens du
ringte." Og jeg sa: "Jeg skal fortelle deg hva jeg gjorde." Og jeg forklarte ham det. Jeg sa:
"Dere fikk meg i en slik klemme,” sa jeg: " Jeg visste bare ikke hva jeg måtte gjøre.” Du
utspurte meg slik: ”Gjorde dere dette? Eller: ”Fikk dere se dette her?" Og jeg sa: "Jeg
fortalte deg alt jeg visste, om og om og om igjen." Men jeg sa ... Jeg fortalte ham at jeg
gikk ut for å be for en syk baby, og hva som skjedde. Og han sa ... gikk ... Kom opp av
stolen og gikk rundt bak skrivebordet hans, ser meg rett i øynene, la hånden over på
skulderen min, kom ned fikk den andre hånden min, og sa: "Bror Branham, jeg har alltid
hatt tillit til deg, men jeg fikk mer nå enn jeg hadde før."
8 Det gjorde meg godt. Så gikk jeg i bilen og gikk ut til min lille gamle hule der jeg går for
å be. Og jeg tenkte: "Nå, hvis du har gjort noe galt, gå og bekjenn dine feil først, og kom
deretter tilbake til Gud. "Så gikk jeg ut til min lille hule, og jeg ba hele ettermiddagen. Og
jeg fortalte Herren at jeg var lei for at jeg gjorde det. Jeg var ikke skikket til å be for Hans
folk lenger. Og jeg kunne ikke ha tro så lenge jeg visste at jeg hadde løyet. Og jeg sa:
”Tilgi meg Herre, og gi meg nåde, og jeg vil ikke gjøre det lenger." Jeg ba til solen gikk
ned. Det var langt ute i villmarken. Og det fantes en bekk, ned i en dal, tre eller fire
kvartaler fra der hulen er. Og jeg gikk ut, løvverket hang tungt på trærne nå. Og jeg stod
på en svær stein etter at jeg kom ut av hulen for ... Det er øst vent. Jeg har alltid gått ut
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etter at jeg har bedt en dag eller to, eller en time eller to, da står jeg på denne steinen, og
løfter opp mine hender, og priser Herren; for jeg håper en dag, selv om jeg er i graven, at
når han kommer, så skal jeg stå der oppe og se Ham komme fra Østen. 9 Og jeg stod på
denne enorme store steinen og hadde hendene mine opp og lovpriste Gud. Etter at jeg var
ferdig med å lovprise Ham, tok jeg hendene mine ned, og sa: "Herre, en dag, stod Moses i
kløften på et fjell og Du gikk forbi ham. Om Du tilgir meg min synd, og prøver meg igjen,
passer meg da en gang til, Herre, la meg vite at du har tilgitt meg og at alle mine
misgjerninger er borte, og da skal jeg gå for å be igjen for den syke." Du tror det kanskje
ikke, men i dommen må du og jeg bekjenne det igjen vet du, det er sant. Like stille som det
er her, ikke en vindpust, og rett over på min side fantes det en liten virvelvind i buskene, og
her kommer det, langs kanten av grotten og passerte meg, og gikk ned gjennom skogen.
Jeg gråt som en baby med begge hendene opp i luften. Om våre hjerter ikke fordømmer
oss, da har vi tillit til Gud. Men Gud vil ikke svare oss hvis det er noe vi gjemmer i våre
hjerter. Så la oss bekjenne våre synder og urett, og stole på Gud ved å utøse Hans Ånd i en
slik grad at det vil være en stor åndelig utgytelse i denne gamle leir møte her, hva det enn
er, at syke folk blir helbredet og syndere blir frelst. Jeg ber for deg, og du ber for meg, og
sammen vil Gud velsigne oss alle.
Vi ser da at Gud plasserer små ting i vår vei for å teste oss og prøver oss slik at vi kan se
hvor vi må fokusere våre bønner og våre ønsker om å rette opp våre feil. Nå vet vi at
omvendelsen er en forandring av sinnet, og når en person kommer ditt hen at han tror at
han kan gjøre noe feil eller si noe galt, og ikke er villig til å omvende seg eller endre sitt
sinn, da er det her at denne personen har sluttet å vokse i nåde og har begynt å vende seg til
unåde.
Jeg skjønner ikke hvorfor det er så vanskelig for noen mennesker å kunne innrømme at de
har tatt feil. De ordene er så små og likevel så forferdelig vanskelig for noen mennesker å
si. Så jeg skal spørre hver enkelt av dere her og gjentar etter meg, "Jeg var galt, vil du tilgi
min smålighet."
Bror Branham sa også i hans preken:
REAKSJON PÅ EN AKSJON. 10-08-59. P:2. Er det ikke underlig hvordan Gud gjør
ting? Han vil la oss gå helt ned til veis ende, til den siste meter. Du vet, Han liker å gjøre
det. Han gjorde det med de hebraiske barn. Han visste hvem han kunne stole på, så han lot
disse gutter gå rett opp til den brennende ovn, helt til de nesten kunne lukte brannen, uten
å gripe inn. Men når tiden er kommet, griper Han inn. Han vil gripe inn, men Han venter
til Hans egen tid er kommet. Han ønsket å se hva slags reaksjon de kommer med. Han
visste at de hadde gjort seg opp et standpunkt. Og når han vet at du gjør opp din mening ...
Da tillater Han at Satan tar deg nesten helt til veis ende. Men bare husk at Han er der
fortsatt. Han ønsker å se om du egentlig mener hva du snakker om. "Å, jeg tror at Gud er
en Helbreder. Ja, jeg er sikker på det. "Og neste dag, har du fremdeles dine smerter. "Vel,
kanskje hadde jeg det aldri." Sannelig har du det, han bare ønsker å se hvordan du
kommer til å reagere på det du sa. Du sier: ”Lovet være Gud, jeg tror på dåpen i Den
Hellige Ånd.” Og du kommer til å eksplodere med den første lille fristelse som kommer
til deg. Han prøver å se din reaksjon på din aksjon. Han prøver å teste deg. "Hver sønn
som kommer til Gud må først bli tuktet, testet." Hvert barn som kommer til Gud, tester
Han for å se hvordan han vil oppføre seg.
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VÆR SIKKER PÅ GUD. 12-04-59 P:19. Og Kvinnen, når hun så at denne avgjørende
time kom, sjekket hun uten tvil opp og sa: "Herre, jeg har gjort alt jeg vet om hva jeg skal
gjøre." Når du har gjort alt som du vet hva og hvordan du må gjøre det, og har gjort alt
det Gud har krevd, da er det her tro tar over. Det er her troen kommer inn. Hvis du
oppfyller alle krav som Gud har krevd av deg, da tester Gud din tro noen ganger, for å se
på din reaksjon på denne testen. Å, Han er flink til det. Det bare beviser om din tro er
ekte. Du skjønner, Han gjør det mange ganger.
20 En dag skulle noen hebraiske barn bli brent opp. Og de visste at de hadde gjort Guds
vilje. Og de sa: ”Vi er ikke redd for kongens bud. Vår Gud er i stand til å fri oss fra denne
glødende ovn. Likevel vil vi ikke bøye oss for hans bilde.” Nå skulle Gud gi dem en test, for
å se hva deres reaksjon på denne handling ville bli. Og han lot dem gå rett til ildovnen før
han grep inn. Men når alle Guds krav er oppfylt, og du er sikker på troen om Gud, at Gud
vil gjøre det, stå da stille, og Gud vil gjøre det. Hvis du sitter i disse møtene, og du ser
Herren Din Gud gå ut over publikum, og helbreder de syke og plagede, og ennå, synes du
at du fremdeles har din sykdom ... Og når jeg ber for dem om å legge hendene på
hverandre, og du har gjort opp dine synder med Gud; du har akseptert Ham, og du har
blitt døpt i den Kristne tro, og ditt hjerte er ren før Gud, da er det mange ganger slik at
Gud venter med å svare, fordi Han bare ønsker å se hva din reaksjon er. Bare sørg for at
du tror at det er Gud og fortsetter med å holde fast på det. Ikke forandre din mening.
VÆR SIKKER PÅ GUD. 25-01-59. P:21. Du skjønner, Han elsker å teste oss. Han
elsker å se reaksjonen av vår tro. Visste du dette? Gud liker å se hvordan du kommer til å
reagere. Når du sier: ”Å, Herre, jeg tror Deg, Du er min Frelser. Jeg tror at du er en
Helbreder, jeg tror at det er Deg som gir Den Hellige Ånd, og de tingene som jeg
trenger/krever, Du er den Gud som gir det." Og så, når du bekjenner alle dine synder, og
lover Gud de ting som du skal gjøre når Han helbreder deg, og når det så ikke skjer,
forsvinner du som en feiging, Gud kan ikke bruke deg. Det er umulig for Ham å bruke
deg. Det er umulig for Ham å svare deg, fordi Han bare svarer ved tro. Då går du
plutselig bort og Han kan ikke svare deg. Men virkelig sann tro står der, den er sikker på
at Gud er til. Være overbevist at Han er. Og hvis Gud ber deg å gjøre disse ting, bekjenn
da dine synder og så videre, og når du har gjort det, sier din tro at Han er til, da er det
sikkert at det kommer til å skje. Din bønn må bli oppfylt. Å du og du, jeg håper at du ikke
går glipp av det. Hvis du er sikker på Gud, da er Gud sikker på Hans Ord. Han bare venter
på å teste deg.
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.
Se på den døende Konge. Da han fant ut at han skulle dø, ropte han til Gud og ba om
femten år til og sa: ”Du vet Gud, jeg har levd hele mitt liv for å behage deg, og jeg har
virkelig prøvd å leve et liv som er Ordet verdig, så hør på min bønn og gi meg 15 år til, "
Og Gud gjorde det. Også denne kvinne som Elijah ba for og hun fikk en sønn skjønt hun
ikke kunne få barn.
Hebreerne 11: 17 Ved å tro Abraham, da han ble stilt for retten, ofret Isak, og han som
hadde fått løftene ofret sin enbårne sønn,
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Hebr 11,17 Ved tro bar Abraham fram Isak da han ble satt på prøve. Og han som hadde
fått løftene, ofret sin enbårne.
Og fra Branhams tale:
ELIJAH OG MATOFFERET. 10-03-60 P:25. Og hun hadde oppfylt alle behov. Hun
hadde levd rent, hun hadde levd anstendig; hun hadde levd, respektfull og hun hadde
oppfylt alle Guds krav. Men, det så ut som om Han var taus. Gud gjør det engang i blant
for å teste deg for å se hva slags reaksjon du kommer med. Ikke glem det. Hvis du går fram
til plattformen, og du blir bed for, hendene blir lagt på deg, og det ser ut som at ingenting
skjer, det stopper ikke troen i det hele tatt; du har oppfylt Guds krav. Nå, hvis du har
oppfylt dem ... Nå, hvis du holder noe tilbake for Gud, du kjenner at ditt hjerte fordømmer
deg. Og vi vet, "Hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi ..." Nå, hvis vårt hjerte
fordømmer oss, er det ikke nødvendig å komme på plattformen, det er ikke nødvendig å be
Gud om noe, fordi du ikke har tro til å motta det. Men når du har oppfylt alle krav som
Gud krever, da overtar troen og sier: "Gud er Gud. Jeg har oppfylt kravene.”
JEHOVA-JIREH. 09.03.57. P 39. Og en dag ønsket Gud å gjøre det ganske klart for
menneskene i Phoenix. Hvordan gjorde Han det, han gav denne Abraham en doble test.
Han sa: ”Abraham, ta din sønn, din eneste sønn og ta ham til en hvis fjell, den som Jeg
skal vise deg, og ofre ham der. Hva om Abraham ville ha betenkt seg? ”Hvordan skal jeg
bli en far til nasjoner, når jeg er så gammel og Du spør meg om å drepe og ødelegge det
eneste bevis som jeg har og som kan holde Deg til Ditt Ord og gjør meg til en far av
nasjoner?” Hvordan Gud elsker å teste Hans Folk. Ethvert barn som kommer til Gud må
bli testet og barn oppdratt; ingen unntak, alle sammen. Og dere er muligens syk i dag, da
er dere bare under barn oppdragelse, dere får bare en liten test. Ikke blir mismodig. Gud
sitter på tronen. Han vet om alle ting. Om vi virkelig er født på nytt av Guds Ånd, da
virker alle ting til vårt beste. Han gjør alt bra igjen. Han lovte oss å gjøre det. Han
sverget at Han skulle gjøre det. Og Han holder Ord. Han har hold Sitt Ord til alle troende
i flere tusen år. Tror du at du er en unntak? Nei du, vi er ingen unntak. Legg nå merke til
Ham nå.
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