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Guds Ord kom til Profeten
William Marrion Branham

“Ta opp din penn og skriv” 

 En kveld da jeg søkte Herren, sa Den Hellige Ånd til meg at 
jeg skulle ta opp min penn og skrive. Da jeg grep pennen for å 
skrive, gav Hans Ånd meg et budskap til menigheten. Jeg ønsker 
å bringe det til dere. Det  har med Ordet og bruden å gjøre. 

 Her er hva jeg forsøker å  si til dere. Forplantningens lov 
er at enhver art bringer frem etter sitt eget slag, som ifølge 1. 
Mosebok 1,11: “Så sa Gud: jorden skal bære fram gress, planter 
som setter frø, og frukttrær som gir frukt etter sitt slag, og som 
har frø i seg, på jorden. Og slik ble det.” Hva enn slags liv som 
var i frøet kom frem som en plante og derifra til en frukt. Den 
nøyaktig samme lov gjelder for menigheten i dag. Hva enn slags 
frø det var som startet menigheten, vil komme frem og være lik 
det originale frøet, fordi det er det samme frøet. I disse siste dager 
vil den sanne Brudemenighet (Kristi sed) komme til toppstenen, 
og hun vil være supermenigheten, en superrase, idet hun nærmer 
seg Ham. De i bruden vil være så lik Ham at de til og med vil 
være i Hans eget bilde. Dette for å bli forenet med Ham. De vil 
være ett. De vil være selve manifestasjonen av den levende Guds 
Ord. Denominasjoner kan ikke produsere dette (feil sed). De vil 
produsere sine læresetninger og sine dogmer, blandet med Ordet. 
Denne blandingen frembringer et krysset produkt.

 Den første sønn (Adam) var Guds talte Ord-sed.  Han ble gitt 
en brud for å reprodusere seg selv. Det er grunnen til at bruden 
ble gitt til ham, for å reprodusere seg selv; for å frembringe enda 
en Guds sønn. Men hun falt. Hun falt på grunn av krysning. Hun 
fikk ham til å dø.

 Den andre sønn (Jesus), også  en talt Ord-sed av Gud ble gitt 
en brud slik som Adam ble. Men før Han kunne gifte seg med 
henne, hadde hun også falt. Hun, lik Adams kone, ble satt på 
prøven om hun ville tro Guds Ord og leve, eller tvile på Ordet og 
dø. Hun tvilte. Hun forlot Ordet. Hun døde.

 Fra en liten gruppe av den sanne Ordets sed, vil Gud 
presentere Kristus med en elsket brud. Hun er en jomfru av Hans 
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Ord. Hun er jomfru fordi hun ikke vet av noen menneskelagde 
trosbekjennelser eller dogmer. Ved og gjennom  medlemmene i 
bruden vil alt det som var lovet av Gud som skulle bli manifistert 
i jomfruen, bli oppfyllt.

 Løftesordet kom til jomfru Maria. Men Løftesordet var 
Ham, Ham selv, som skulle bli åpenbart. Gud ble åpenbart. Han, 
Ham selv, virket på den tiden og oppfylte Sitt eget Løftesord i 
jomfruen. Det var en engel som hadde bragt henne budskapet. 
Men engelens budskap var Guds Ord. Jesaja 9,6. Han oppfyllte på 
den tiden alt som var skrevet om Ham fordi hun aksepterte Hans 
Ord til henne. 

 Medlemmene i jomfrubruden vil elske Ham, og de vil ha Hans 
potensiale, for Han er deres hode, og all kraft tilhører Ham. De er 
underlagt Ham, slik som lemmene på våre kropper er underlagt 
våre hoder.

 Legg merke til harmonien til Faderen og Sønnen. Jesus gjorde 
aldri noe før det først ble vist Ham av Faderen. Johannes 5,19. 
Denne harmonien skal nå eksistere mellom Brudgommen og 
Hans brud. Han viser henne Sitt livets Ord. Hun tar imot det. 
Hun tviler aldri på det. Derfor kan ingenting skade henne, ikke 
engang døden. For hvis frøet er plantet, vil vannet reise det opp 
igjen. Her er hemmeligheten om dette. Ordet er i bruden (slik det 
var i Maria). Bruden har Kristi sinn for hun vet hva Han vil skal 
bli gjort med Ordet. Hun utfører Ordets befaling i Hans navn for 
hun har “så sier Herren.” Da blir Ordet gjort levende ved Ånden 
og det går i oppfyllelse. Lik et frø som er plantet og vannet, 
kommer det til full høst, og tjener sin hensikt.

 De som er i bruden gjør bare Hans vilje. Ingen kan få dem til 
å gjøre noe annet. De har ‘så sier Herren’ eller tier stille. De vet at 
det må være Gud i dem som gjør gjerningene, og oppfyller Hans 
eget Ord. Han gjorde ikke ferdig all Sin gjerning i Sin jordiske 
tjeneste, så nå arbeider Han i og gjennom bruden. Hun vet det, 
for tiden var enda ikke inne for Ham til å gjøre enkelte ting som 
Han nå må gjøre. Men Han vil nå oppfylle gjennom bruden den 
gjerning som Han etterlot til denne spesifikke tid. 

 Nå, la oss stå lik Josva og Kaleb. Vårt løftesland kommer til 
syne på samme måte som det  gjorde for dem. Nå, Josva betyr 
“Jehova-Frelser,” og han representerer endetidens leder som vil 
komme til menigheten slik som Paulus kom som den opprinnelige 
leder. Kaleb representerer de som stod trofast med Josva. Husk, 
Gud hadde begynt Israel som en jomfru med Sitt Ord. Men de 
ville ha noe annerledes. Det ville også menigheten i denne siste 
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tid. Legg merke til at Gud ikke flyttet Israel, eller lot henne gå 
inn i løfteslandet før den tid Han selv hadde bestemt. Nå kan 
det hende folket satte press på Josva, lederen, og sa: “Landet er 
vårt, lå oss gå og innta det. Josva, det er over med deg, du må 
ha mistet ditt oppdrag, du har ikke den kraften du pleide å ha. 
Du pleide å høre fra Gud og kjenne Guds vilje, og handle raskt. 
Noe er galt med deg.” Men Josva var en Gud-sendt profet og han 
kjente Guds løfter, så han ventet på dem. Han ventet på en klar 
beslutning fra Gud og da tiden var inne til å gå i gang, plasserte 
Gud det fulle lederskap i Josvas hender fordi han hadde holdt seg 
til Ordet. Gud kunne stole på Josva men ikke på de andre. Slik vil 
det gjenta seg i denne endens tid. Det samme problem, det samme 
press.

 Ta  eksempelet vi ser i Moses. Denne mektige salvede Guds 
profet hadde en underlig fødsel, ble født i rett tid for utfrielsen 
av Abrahams sed fra Egypt. Han ble aldri værende i Egypt for å 
argumentere Skriften med dem, eller krangle med prestene. Han 
gikk ut i ødemarken til folket var klare for å ta imot ham. Gud 
kalte Moses til ødemarken. Ventingen var ikke for Moses skyld, 
men for folket som ikke var klare for å ta imot ham. Moses trodde 
folket ville forstå, men det gjorde de ikke.

 Så er det Elias som Herrens Ord kom til. Da han var ferdig 
med å forkynne sannheten, og den gruppen der tilbake, som er 
forløperen til den amerikanske Jesabel-gruppen, som ikke ville 
ta imot Ordet, kalte Gud ham bort fra feltet og kastet en plage 
på den generasjonen for å ha forkastet profeten og budskapet 
som Gud hadde gitt. Gud kalte ham ut i ødemarken og han ville 
ikke komme ut selv for kongen. De som prøvde å overtale ham til 
å gjøre det, døde. Men Gud talte til sin trofaste profet gjennom 
visjoner. Han kom ut av skjulestedet og brakte Ordet tilbake til 
Israel.

 Siden kom Johannes Døperen, Kristi trofaste forløper, den 
mektige profet på sin tid. Han gikk ikke på sin fars skole eller 
på skolen til Fariserne — han dro ikke til noen denominasjon, 
men ut i ødemarken, kalt dit av Gud. Der ble han værende til 
Herren sendte ham ut med  budskapet, ropende: “Messias er for 
hånden.”

 Nå, la oss ta en Skriftmessig advarsel her. Var det ikke på 
Moses` tid, han som Gud hadde stadfestet,  at Kora reiste seg 
og stod imot denne mektige profet? Han trettet med Moses og 
påstod at han hadde like mye fra Gud til å lede folket og at andre 
var del i den Gudommelige åpenbaring likeså vel som Moses. 
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Han fornektet Moses` autoritet. Nå, folket der tilbake, etter at 
de hadde hørt det sanne Ord og var vel kjent med det faktum at 
en sann profet var stadfestet av Gud, sier jeg  at de menneskene 
falt for Kora og hans vinnende uttalelser. Kora var ikke en 
Skriftmessig profet, men folket fulgte ham i stort antall sammen 
med sine ledere. Så likt evangelistene i dag med sine gullkalv-
opplegg slik som Koras. De ser bra ut for folket slik Kora så bra 
ut da. De har blod på sine panner, olje på sine hender og ildkuler 
på plattformen. De tillater kvinnelige predikanter, lar kvinnene 
klippe håret sitt, gå med bukser og shorts, og går utenom Guds Ord 
på grunn av sine egne trosbekjennelser og dogmer. Det viser hva 
slags sed som er i dem. Men ikke alle menneskene vendte seg imot 
Moses og forlot Guds Ord. Nei. De utvalgte holdt seg til ham. Det 
samme skjer igjen i dag. Mange forlater Ordet men noen holder 
seg til det. Men husk lignelsen om hveten og ugresset. Ugresset 
må buntes sammen for å brennes. Disse frafalne menigheter blir 
bundet tettere og tettere sammen, klare for Guds domsild. Men 
hveten vil bli samlet inn til Mesteren.

 Nå, jeg ønsker at dere skal være veldig forsiktige her og 
forstå dette. Gud har lovet at i endetiden skal Malakias 4 gå i 
oppfyllelse. Det må det gjøre for det er Guds Ord levendegjort 
av Ånden talt av profeten Malakias. Jesus henviste til det. Det 
er rett før Kristus kommer for andre gang. Innen Jesus kommer 
må hele Skriften være oppfyllt. Hedningenes dispensasjon vil 
være i sin siste menighetstid når denne budbæreren i Malakias 
kommer. Han vil være helt med Ordet. Han vil ta hele Bibelen fra 
1. Mosebok til Åpenbaringsboken. Han vil begynne med slangens 
sed og fortsette videre fram til budbæreren i senregnet. Men han 
vil bli forkastet av denominasjonene.

 Han må bli det, for det er historien fra Akabs tid som gjentar 
seg. Israels historie under Akab skjer rett her i Amerika, hvor 
profeten i Malakias kommer til syne. Slik som Israel forlot 
Egypt for å tilbe i frihet, drev ut de innfødte, reiste opp en veldig 
nasjon med store ledere som David, etc., for så å sette en Akab 
på tronen med en Jesabel bak seg, for å styre, således har vi i 
Amerika gjort nøyaktig det samme. Våre forfedre reiste til dette 
landet for å tilbe og leve i frihet. De drev tilbake de innfødte og 
tok over landet. Mektige menn som Washington og Lincoln reiste 
seg, men etter en stund etterfulgte andre menn av et slikt dårlig 
kaliber disse aktverdige menn, at det snart var en Akab som satt i 
presidentstolen med en Jesabel bak  seg, for å styre ham. Det er i en 
tid som dette at budbæreren fra Malakias må komme. Da kommer 
et Karmelfjell-oppgjør i sen-regnet. Følg nøye med på dette nå så 
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dere ser det i Ordet. Johannes var forløperen i Malakias 3. Han 
plantet tidlig-regnet og ble forkastet av organisasjonene på sin 
tid. Jesus kom og hadde et oppgjør på Forklarelsens berg. Kristi 
andre forløper vil så for sen-regnet. Jesus vil være oppgjøret 
mellom denominasjonene og trosbekjennelsene, for Han vil 
komme og bakke opp Sitt Ord, og ta Sin brud i bortrykkelsen. Det 
første oppgjøret var Karmelfjellet, det andre var  Forklarelsens 
berg, og det tredje vil være Sionfjellet.

 Moses, Elias, og Johannes` sin merkelige oppførsel da de trakk 
seg bort fra folket i ensomhet gjorde mange forvirret. De forstod 
ikke at det var fordi deres budskap hadde blitt forkastet. Men 
frøet hadde blitt sådd, plantingen var over. Deretter fulgte dom. 
De hadde tjent sin hensikt som et tegn til folket, så dommen var 
det neste.

 Jeg tror ifølge Åpenbaringen 13,16 at bruden må slutte å 
forkynne, for dyret vil forlange merket i hånden eller pannen for 
at tillatelse til å forkynne skal bli gitt. Denominasjonene vil ta 
imot merket, eller tvinges til å slutte og forkynne. Da vil Lammet 
komme for å hente Sin brud, og dømme den store skjøgen.

 Husk nå på at Moses var født for en bestemt gjerning, men han 
kunne ikke utføre den gjerningen før han hadde mottatt gavene 
som skulle sette ham i stand til å gjøre verket. Han måtte gå ut 
i ødemarken og vente der; Gud hadde en fastsatt tid. Det skulle 
være en bestemt Farao på tronen, og folket måtte rope etter livets 
brød, før Gud kunne sende ham tilbake. Dette gjelder også for vår 
tid.

 Men hva har vi i denne vår tid? Mengder som utfører tegn, til 
vi har en generasjon av tegn-søkere som vet lite eller ingenting 
om Ordet, eller en sann bevegelse av Guds Ånd. Hvis de ser blod, 
olje og ild så er de lykkelige; hva som er i Ordet betyr ingenting. 
De vil støtte ethvert tegn, til og med ubibelske. Men Gud har 
advart oss om det. Han sa i Matteus 24 at de to åndene i de siste 
dager vil være så nærme hverandre at bare de sanne utvalgte kan 
skille dem fra hverandre, for de alene vil ikke bli forført.

 Hvordan kan du skille åndene fra hverandre? Bare gi dem 
Ord-prøven. Hvis de ikke taler dette Ordet, er de av den onde.  
Som den onde forførte de to første bruder, vil han forsøke å forføre 
denne endetidens brud ved å prøve og få henne til å blande seg 
med trosbekjennelser, eller bare helt enkelt vende seg bort fra 
Ordet til ethvert tegn som passer henne. Men Gud satte aldri tegn 
forut for Ordet. Tegn følger Ordet, som da Elias ba kvinnen om 
å bake en kake til ham først, ifølge Herrens Ord. Da hun gjorde 



som Ordet sa, kom det riktige tegnet. Kom først til Ordet og se så 
miraklet. Sed-Ordet får sin kraft av Ånden.

 Hvordan kan noen budbærer sendt fra Gud bare tro en del 
av Ordet og fornekte noe av det? Den sanne Guds profet i denne 
siste tid vil kunngjøre hele Ordet. Denominasjonene vil hate ham. 
Hans ord kan være like så strenge som Johannes døperen, som 
kalte dem ormeyngel. Men de forutbestemte vil høre og bli klare 
for bortrykkelsen. Abrahams Kongelige Sed, med samme tro som 
Abraham, vil med ham holde seg til Ordet, for de er forutbestemt 
sammen.

 Endetidens budbærer vil tre frem i Guds fastsatte tid. Som 
alle vet er endetiden nå, for Israel er i hjemlandet. Når som 
helst nå vil han komme i følge Malakias. Når vi ser ham, vil han 
være trofast til Ordet. Han vil være på sin plass (pekt ut i Ordet, 
Åpenbaringen 10,7) og Gud vil stadfeste hans tjeneste. Han 
vil forkynne sannheten slik som Elias gjorde og være klar for 
Sionfjellets oppgjør.

 Mange vil misforstå ham fordi de er blitt opplært i Skriften 
på en bestemt måte som de anser for å være sannheten. Når Han 
går imot det, vil de ikke tro. Til og med noen sanne forkynnere vil 
misforstå budbæreren fordi så mye er blitt kalt Guds sannhet av 
bedragere.

 Men denne profet vil komme, og slik som forløperen for det 
første komme ropte: “Se Guds lam som tar bort verdens synd,” så 
kommer han uten tvil til å rope ut: “Se Guds lam som kommer i 
herlighet.” Han vil gjøre dette, for så som Johannes var sannhetens 
budbærer til de utvalgte, så er denne den siste budbæreren til 
den utvalgte og Ord-fødte brud.
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