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MESTERSTYKKET. # 7.
Overgangen fra Rettferdig til Hellig.

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.
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.
Her er det engelske ord ”trial” brukt som betyr:
1 (jus) rettslig behandling, rettergang, prosess, rettssak, domsforhandling,
prosedyre
2 2 prøve, prøving,

Jeg ønsker å fortsette med å utforske denne åpenings bønn til Br.
Branham, som han ba i denne fantastiske talen som han kalte
Mesterstykket.
Vi begynner med å lese § 3.
Legg merke til at etter Br. Branham spurte Gud å hjelpe oss og rense oss
fra all synd og vantro og deretter fortsetter å si:
§ 3. Gi oss vårt hjertes ønske, fordi vi virkelig har dette ønske å tjene
Deg. Og i disse avkreftede omstendigheter og lidelser og slike verdslige
ting som er lagt på oss en eller annen gang for å gjøre oss fullkommen.
Oss er blitt sagt at Han sa i 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.
De kommer oss til gode og de gjør oss fullkommen og fører oss i dette stedet. Disse
fortjenstefulle erfaringer, hvor rettferdige mennesker blir formet til Hellige, vi
takker Deg for disse erfaringer Herre. Vi vill på ingen måte gjøre noe som er imot
Din Vilje, men Far vi ber at vi ved dette blir presset nærmere Deg.
Jeg ønsker å utforske hva han mener med disse ildprøver som br. Branham forteller
oss om her. Disse er gitt oss til å danne og fullkommengjøre vår karakter.
Legg merke til at han ber Gud i denne bønnen å gi oss våre hjertes ønske, og
deretter føyer han til; ” fordi vi virkelig har dette ønske å tjene Deg.” Og

husk at han taler til Gud Selv.
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Jeg ønsker å fokusere den formiddagen på den neste delen;
Og i disse avkreftede omstendigheter og lidelser og slike verdslige ting
som er lagt på oss en eller annen gang for å gjøre oss fullkommen. Oss er
blitt sagt at Han sa: ”Dere kjære! Dere skal ikke undre dere over den
ildprøven som kommer over dere, som om det hendte dere noe underlig”.
De kommer oss til gode og de gjør oss fullkommen og fører oss i dette stedet. Disse
fortjenstfulle erfaringer, hvor rettferdige mennesker blir formet til Hellige, vi takker
Deg for disse erfaringer Herre. Vi vill på ingen måte gjøre noe som er imot Din
Vilje, men Far vi ber at vi ved dette blir presset nærmere Deg.
Det er tre ting som jeg ønsker å undersøke nærmere:
1. Han sier at disse avkreftede omstendigheter og lidelser og slike

verdslige ting som er lagt på oss for å fullkommengjøre oss.
2. Disse fortjenstfulle erfaringer, hvor rettferdige mennesker blir formet til
Hellige,
3. Han sier at grunnen til alle disse prøvelser er, for å bringe oss nærmere Gud.
La oss begynne med punkt 1. Han sier her: ”disse avkreftede omstendigheter

og lidelser og slike verdslige ting som er lagt på oss for å
fullkommengjøre oss.”
Jeg ønsker at dere legger merke til hans ordvalg. Han sier ikke at disse saker og
ting kommer og vi blir fullkomne når de kommer vilkårlig og på et eller annet vis
bringer oss i en fullkommen tilstand. Men han sier at de blir lagt på oss, som betyr
en annen En og ikke oss selv har en hand i dette ved valg av disse brennende
domsforhandlinger, som vi blir tvunget til å gå gjennom.
Det er viktig at man forstår det, dersom vi forstår at Gud er suveren. Når Gud er
suveren, da er Gud ikke bare allmektig, men også allvitende. Ikke alle forstår
forutbestemmelsen og utvelgelsen. De tror at vi kommer inn i denne verden ved en
akt mellom en mann og en kvinne og slik kom vi hit ved en tilfelle. Jeg tror ikke at
noe er tilfeldig.
Gud kaster ikke terninger for å bestemme hvilken retning Han skal gå. Guds Ord
sier i Salme 37,23 Mannens skritt er fastlagt av Herren, og Han har behag i hans
vei.
Dette betyr at de er fastlagt av Herren. Og igjen i: Ordsp 16,9 Et menneskes hjerte
planlegger sin vei, men Herren styrer hans skritt.
Om Herren styrer våre skritt da deltar Han aktivt den vei tar.
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Skjønt et menneske kan fundere og til og med planlegge veien, har Gud det siste
ord og dirigere mannens skritt. Jonas var et klassisk eksempel om dette. Herren sa
til ham å gjøre det og det, og da Jonas gikk sin vei og trodde at det var bedre slikt,
tok Gud kontroll over situasjonen og fikk gjennomført Sin Vilje. Jonas hadde ikke
noe valg, eller bedre sagt, Gud tok ikke hensyn til hans valg og gjennomførte Hans
plan.
Og vi hører her Br. Branham i hans åpenings bønn til Gud at han forteller oss om
disse avkreftede omstendigheter og lidelser som vi må gjennom og som er lagt på
oss med et hensyn. Med andre ord spesielt skapt for hver person. Og deretter siterer
han Peter når han sier: ”Det er oss fortalt at Han sa: ”Dere kjære! Dere skal ikke
undre dere over den ildprøven som kommer over dere, som om det hendte dere noe
underlig.” Og Br. Branham forklarer det ved å si: ”De er for å fremme vårt beste og
til fullkommengjørelse og fører oss inn i dette stedet.”
Br. Branham siterer her 1. Peter 4:12,13. Her ser han i 1 Pet 4,12 Dere kjære! Dere
skal ikke undre dere over den ildprøven blant dere, den kommer for å prøve dere.
(Ord rett oversatt.)
Der står ikke ”den kommer for muligens å prøve dere, men en brennende prøve for
å prøve dere. Han snakker ikke om noe som kan hende, men han snakker om hva
som absolutt er forutbestemt til å skje.
1 Pet 4,13 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.
Dette ordet Herlighet taler om Guds herlighet (DOXA) som kommer gjennom en
Åpenbaring. Dette betyr å gjøre kjent ved å avsløre seg selv. Peter lover oss her i
Guds Ord at vi kommer inn i en lidelse eller inn i Jesus Krist lidelse i den tiden da
Den Store Åpenbaringen kommer ved en bekjentgjøring og denne bekjentgjøring
fører oss inn i en Åpenbaringen av Guds Herlighet, som er Hans Mening,
Vurdering og Dom, og ved den tiden skal vår fokus være på Guds herlighet, skjønt
vi blir dømt til å lide for det, og allikevel gleder vi oss med overstrømmende glede.
Legg nå merke til at Peter sa til oss: ”ikke undre dere over den ildprøve.” Hvorfor?
Fordi disse prøvelser skal produsere noe i oss.
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.
1 Pet 1,13 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.
Legg nå merke til at disse prøvelser må til for å forme oss som Br. Branham sa fra
et rettferdig menneske til et hellig menneske. Og Peter sa oss her at disse prøvelser
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må betraktes mer dyrebar enn gull som forgår. Jeg tror ikke at noen er glad i selve
prøvelser, så det er noe med disse prøvelser som blir betraktet som mer verd enn
kostbart gull.
Jeg kjenner ikke et menneske som ville ta lidelse om de kunne velge mellom gull
og lidelser. Dette er bare den menneskelige natur. Men det er ikke disse prøvelser
dreier seg om. Ikke et normalt menneske ville foretrekke prøvelser istedenfor gull.
Det finnes ikke et menneske som liker lidelser. Du måtte i dette tilfelle være
psykisk syk for å kunne velge slik. Det er grunnen til at det er ikke prøvelsene som
er så dyrebare, men det som prøvelsene framskaffer i oss som er så dyrebare. Det er
resultatet til prøvelsene, hva som på grunn av dette blir produsert i oss.
Br. Bosthworth som engang kommenterte begynnelsene til pinsebevegelser og
hvordan de måtte knuse mais på jernbanelinjene, bare for å skaffe seg mat. Han sa
at det var et fantastisk tid, men føyde til: ”Men husk, jeg vil aldri gjøre det om
igjen.” Det er altså ikke prøvelsene i seg selv som er så dyrebar, men hva
prøvelsene produserer er dyrebart for oss.
Wuest oversettelse sier det slikt: ”In hvilken siste tidsalder er dere til stadighet i
jubel og med en glede som uttrykker seg selv i en seiersrikk begeistring, skjønt for
en liten stund, ved nå tiden, dersom det tilfeldigvis er behov for det, du er blitt full
av sorg i midten av mange forskjellige typer tester, med hensyn til å prøve din tro,
denne troen ble utforsket ved å eksaminere den i den hensikt å bli godkjent, denne
godkjenning er mye mer verd en gullets anerkjennelse, den forsvinner selv om
gullet ble anerkjent ved test gjennom ild, kan bli åpenbart etter nøye granskning in
lovprisning, takksigelse og ære på den tiden da Jesus Kristus blir åpenbart.
Boken om de syvmenighetstidene. Smyrna Menighetstid.
Hvorfor står Han stand by. Grunnen finner du i Rom 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 med Ham kan vi heller ikke regjere med Ham. Du må lide om du
skal regjere. Grunnen er ganske enkelt karakter blir formen gjennom lidelse.
Karakter er et SEIER ikke en gave. Et menneske uten karakter kan ikke regjere,
fordi makt uten karakter er djevelsk. Men makt med karakter kan regjere. Og siden
Han vil at vi skal dele Hans Trone på den samme måte som Han seiret og sitter i
Faderens Trone, da må vi seire for å kunne sitte sammen med Ham. Og den lite
tidsbegrensede lidelse som vi må gå gjennom nå, kan ikke sammenlignes med den
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enorme glede som skal bli åpenbart i oss når Han kommer. Å, hva slags skatter
ligger og venter på oss som er villig til å gå inn i Hans Kongedømme gjennom mye
trengsel.
Så ser man at det ikke er disse prøvelser som fyller oss med usigelige gleder, men
gleden over å ha bestått testen gjennom prøvelsene. Det er samtykke vi har fått som
et resultat av en bestått rettssak. Og legg merke til hva Peter forteller oss her. Han
sier: ”denne troen ble utforsket ved å eksaminere den i den hensikt å bli godkjent,”
Så skjønner dere at Gud gir oss vår tro, som er en Åpenbaring, Åpenbaringen om
Jesus Kristus. Og deretter tester Gud denne Åpenbaringen i oss for å se om denne
Åpenbaringen holder stand i oss eller ei. Og Han gjør dette, vel viten at vi holder
stand, fordi nå Gud åpenbarer deg noe, da blir det en slik realitet til deg at ikke et
menneske eller prøvelser som blir plasser på deg kan ta det bort fra deg, eller
resulterer i at du avviker fra denne Åpenbaring. Og denne Åpenbaring er:
”Åpenbaringen om Jesus Kristus.” Det er det som står der.
dersom det tilfeldigvis er behov for det, du er blitt full av sorg i midten av mange
forskjellige typer tester:
Du ser Gud vet hva vi trenger, og når du trenger det, kommer Han med prøvelsene
som producerer Hans Eget Karakter og denne karakteren forsterker Håpet som du
har som et resultat av Denne Åpenbaring.
med hensyn til å prøve din tro, denne troen ble utforsket ved å eksaminere den i den
hensikt å bli godkjent, denne godkjenning er mye mer verd en gullets
anerkjennelse, den som forsvinner selv om gullet ble anerkjent ved test gjennom ild,
kan bli åpenbart etter nøye granskning in lovprisning, takksigelse og ære på den
tiden da Jesus Kristus blir åpenbart.
Legg nå merke til at Apostel Paulus fortalte oss det samme i Romerne 5.
Rom 5,1-5 Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred* med Gud ved vår
Herre Jesus Kristus. (Husk at tro er en åpenbaring.)
2 Ved Ham har vi også ved troen (ved Jesu Kristi Åpenbaring) fått adgang til
denne nåde som vi står i, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet.
Legg nå merke til at denne Troen gir oss håp i å motta 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.
Dere skjønner at dette er årsaken til at Apostelen forteller oss i Rom 8:28-31
Rom 8,28 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud,
for dem som er kalt etter Hans rådslutning.
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29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til å bli
likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte blant mange
brødre.
30 Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også kalt. Og dem Han har
kalt, dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han har rettferdiggjort, dem har
Han også herliggjort.
31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss?
Man ser at prøvelsene er ikke imot på oss, tvert i mot, de er for vårt beste, og vi må
komme til det stedet hvor vi virkelig tror at Gud har vårt beste i Sinnet når vi går
gjennom disse prøvelser
Det er grunnen til at vi ser på disse tre punkter i hans åpening bønn. De er:
1. Han sier at disse avkreftede omstendigheter og lidelser og slike

verdslige ting som er lagt på oss for å fullkommengjøre oss.
Disse prøvelser produsere i oss lovprisning, ære og ærbødighet. Lovprisning er
fruktene fra vår lepper som lovpriser Hans Navn, med andre ord, vi sier det Han
sier. Dette er hva bekjennelse er for noe, det er å si det samme. Det fører oss til ære,
som er en verdi, vi begynner å verdsette Guds verdi, og til slutt fører det oss til
herlighet som er ”DOXA”, som er Guds Mening, Vurdering og Bedømmelse. Med
andre Ord, vi får samme sinn som Gud har, for å vite Hans Vilje og for å forstå hva
vi skal gjøre med det.
Det Talte Ord er det Originale Sæd. 180362.
Legg merke til harmonien. Jesus gjorde aldri noe før Han så det fra Faderen eller
når Faderen viste Ham Det først: (Harmoni mellom Gud og Kristus. Skjønner? Joh.
5:19) Slik gjør Bruden, og Han viser Henne Hans Livets Ord, og hun mottar Dette.
Hun tviler aldri på Dette. Hun tviler aldri. Ingenting kan skade henne, ikke døden
engang, for dersom Sæden er plantet, da reiser vannet det opp igjen. Amen. Her er
hemmeligheten: Ordet og Kristi Sinn er i Bruden for å vite hva Han ønsker å gjøre
med Ordet, og Hun gjør det i Jesus Navn. Hun har: ”SÅ SIER HERREN.”** Da
begynner det å spire; ***Den Hellige Ånd vanner det inntil det har vokst opp og
tjener hennes formål. De gjør bare Hans vilje. Ingen kan tvinge dem til å gjøre noe
annet. De har Så sier herren, enten de tier. Da gjør de Guds gjerninger. Fordi det er
Gud i dem, som fortsetter med å oppfulle Hans Ord slik som Han gjorde i Hans
dager. Da han var her oppfylte Han ikke alt sammen, fordi timen var ikke inne
enda.
**Budskapet tidlig regn. ***Læren er sen regnet.
2. Disse fortjenstfulle erfaringer, hvor rettferdige mennesker blir formet til
Hellige. (eller dåpen i Den Hellige Ånd.)
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Vi vet at ordet rettferdig kommer fra et gammelt engelsk or ”rightly wise.” (på rett
vis.) Med andre ord det er disse som har læren rett. Disse som har rett, men legg
merke til at formingen er til for å ta oss fra å vite hva som er rett til å være
helliggjort (døpt med Ånden) og satt til sides for tjeneste. Det er hva det betyr å
være en hellig person. En hellig person er ikke bare en som påstår at han tror
Budskapet. Br. Branham sier å tro ethvert ord i budskapet betyr bare at du kan lese
det. Men Gud tar denne personen som har det på rett vis (hellig gjort) og former
dem in i det stedet hvor de kan bli døpt i Ånden og gjøre dem klart til tjeneste.
Jeg tror at en av de mest misforståtte uttalelser som Br. Branham kom med er da
han sa at beviset at du har den Hellige Ånd er når du tror Ordet for Tidsalderen.
Menneskene i dette budskapet har misforstått denne uttalelse mer enn noen annen
uttalelse som Br. Branham noen sinne har sagt. Hvorfor? Fordi de ikke forstår
prosessen til den nye fødsel. Bror Branham sa også:
Tegnet 010963.
Ikke stopp opp ved å si: ”Jeg tror budskapet.” Du må adlyde budskapet. Du må
komme inn i Kristus. Du kan si: ”Å, Br. Branham, jeg tror alt du sier.” Det er bra,
men det er fordi du er i stand til å lese. Ta budskapet, ta det inn i dit hjerte, du må
ha Tegnet, det samme Livet som var i Kristus må være i deg.
Det største problemet som jeg ser i dette budskapet er det samme problemet som de
vanlige kirkesamfunn pleier å ha, og det er at både kirken og predikantene
fokuserer for mye på kirkens størrelse istedenfor karakteren til folket.
Bror Branham sa i hans tale: Overbevist og deretter engstelig. 180162.
Vi er så engasjert i dag med å fulle op våre kirker. Vi ønsker å se om vi ikke kan få
flere mennesker enn Baptistene. Baptistene ønsker flere medlemmer enn
Metodistene. Og de roper trøtt og jevnt ut at de får flere og flere hele tiden. Men
hva har de fått? De har ikke fått noen ting annet enn mobben fra gaten, som fyller
kirken, mens bare de hellige og Ånds døpte mennesker skulle komme inn i kirken
og deretter bli satt til siden. Ikke rart at synderen har et forferdelig tid. Hvorfor?
Fordi menneskene til og med våre pinsevenner, som tror at de er Kristne, og som
går rund om kring og flørter med verden, går til oppvisninger, fester, danse i
restaurantene etc. Kvinner som klipper håret sine og som har umoralske kler på seg.
Dere skjønner at Gud innsatte den femfoldige tjeneste i menigheten for å bygge opp
menneskene og for å føre dem igjennom Hans Ords Forvaltning for å komme inn i
en perfeksjon som er at Toppsteinen blir satt på plass, eller full modenhet. Men de
har ikke hold seg trofast til den kall. Istedenfor bruker de sine resurser til å bygge
opp en stor forsamling og ikke karakter.
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Ef 4,11-15 Og Han gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til
evangelister, noen til hyrder og lærere,
12 for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi
legeme,
13 inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds Sønn, til
manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde,
14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli
drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved listig kløkt i
villfarelsens kunster.
15 Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til Ham som er hodet
- Kristus.
Åpenbaringens kapittel 1. 041260.
Vi er av et Kongdømme, og vi har en Konge. Og Han er de Helliges Konge. Og
ordet Hellig stammer fra ordet ”de som er gjort hellig.” Da når en person er hellig
gjort, da kommer Kristus Den Hellige Ånd inn i hans hjerte og blir Konge over det.
Å du og du. Dette skulle gå inn. Kristus, Kongen går inn og som en Konge har Han
sin område, Amen. Og hele ditt jeg blir regjert av De Helliges Konge. Ethvert
kongedømme blir ristet og revet ned ved atom kraft. Men Bibelen sier: ”Vi mottar
et Kongerike som ikke kan bli rørt.” Amen. De Helliges Konge.
3. Bror Branham forteller oss at grunnen til alle disse prøvelser er, for å bringe
oss nærmere Gud. Og hvor mye nærmere Gud kan du komme, når Han
plasserer Sitt Eget Liv i deg. Da blir vi formet til Hellige, fordi Gud setter oss
tilside fra verden og får oss rede til å bli fylt, og slik kan vi bli rede for
tjeneste.
La oss be.
Kjære nådefulle Far, Du oppkommet av alt liv, vi takker Deg Fader, for å ha uttrykt
dit store plan for oss gjennom denne ydmyke bønnen av din tjener William
Branham. Vi er ydmyke Fader å tenke at alt som skjer til oss, og alle prøvelser som
vi må gå gjennom og den svakhet som vi lider under, er for å gjøre oss fullkommen
og fører oss fra en rett forståelse inn i en hellig tilstand slikt at du kan bli fylt med
Gud Livet, og at du kan bruke oss som et vitnesbyrd til denne fortapte og døende
verden. Bønnhør oss Far og gi oss det samme sinn som Du har, ved å plassere det
samme sinn som var i Kristus inn i våre dødelige kropper, slik at vi kan bli formet i
overensstemmelse med Din Eldste Sønns Bilde og bli betraktet til å være verdig til
å bli kalt Sønner av Den Aller Høyeste Gud. Vi ber Deg å velsigne oss med all
åndelig velsignelse i himmelske steder i Kristus Jesus, fordi vi spør om disse ting i
dette vidunderlige navn til Din Sønn, vår Herre Jesus Kristus, Amen.

