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Guds Ord kom till profeten
William Marrion Branham

”Förledande andar som står emot Guds Ord”

Fördöm inte syndaren! Ha barmhärtighet med
honom! Låt honom fortsätta att röka sin pipa, låt
honom dricka sin sprit, låt honom ha sitt parti
kortspel. Det där är hans nöje. Klandra honom inte!
Då han kommer hem, trött och utsliten och allting,
vill han ha något nöje. Det Du skall göra, är att leva
ett sådant gudaktigt liv att Du kan bevisa för honom
att evangeliet innehåller tiotusen gånger mer än det
där roliga. Och om han dör i det tillståndet, kommer
han att gå till helvetet, med sin sprit. Det är
djävulens berusning. Om han dör medan han suger
på den där gamla pipan, är Gud hans domare. Om
han dör, medan han går ut och dansar här och
springer omkring med omoraliska kläder på sig, är
Gud deras domare.

Men det finns en sak, om man dör under Den
Helige Andes smörjelsekraft, liksom Stefanus gjorde
då han såg upp i Guds ansikte och sade: ”Jag ser
himmelen öppen och Jesus stående på högra sidan,”
då är man på väg till Himmelen, som en svala till sitt
bo. Amen.

Förledande andar som står emot Guds Ord!
Släpp, släpp taget! ”Hur gör man det, broder
Branham?” Släpp taget, bara. Det är allt Du behöver
göra. Ta Guds Ord! Försök inte arbeta upp
någonting! Inte gå fram till altaret, slå på det, ropa:
”Herre, ge mig Den Helige Ande! Herre, ge mig Den
Helige Ande!” Han kommer inte att komma till Dig,
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där Du slår på det där altaret. Det tjänar ingenting
till. Nej. Det är inte på det sättet det kommer. Det är
bara att ta Honom på orden!

Se på Petrus! Petrus var i en fruktansvärd knipa,
det såg ut som om han skulle dö. Och han såg Herren
komma gående på vattnet. Och han sade: ”Herre, om
det där är Du, så bjud mig att komma!”

Herren sade: ”Kom bara!”

Sade nu Petrus: ”Vänta nu litet, Herre, låt mig ta
en fyrtio dagars fasta, för att se om jag kan gå på det
där vattnet eller inte! Å, Herre, låt mig få tillräckligt
med Ande över mig, så att jag kan dansa i Anden och
tala i tungor, här i båten, sedan kan jag kliva ur”?
Nej, Du! Han tog Gud på Orden, släppte taget och
gick. Gud ledde honom igenom.

Tänk om Gud mötte Moses, och Han sade: ”Moses,
gå ner till Egypten och säg till Farao: ’Släpp mitt
folk!’” Tänk om Moses sade: ”Låt mig ta en fyrtio
dagars fasta, först, och se efter om jag har tillräckligt
med tro för att lyda Dig, Gud. Ge mig någonting,
någonting annat, Herre! Låt mig säga Dig en sak, låt
mig se om jag kommer i Anden, först!” Moses ställde
aldrig några frågor, han bara tog Gud på Orden och
gav sig iväg. Det är på det viset Du måste göra det, ta
Gud på Orden. Då vet Du att Du kommer att kunna
göra det. Han väntade inte tills någonting annat ägde
rum, han bara gick åstad och gjorde det.

Hur var det med Elia, då han kom ner från berget
Karmel, där han varit länge. Och han mötte en
stackars gammal änka, hon var... hon var främling,
en hedning. Och då han mötte henne där nere, höll
hon på att plocka några pinnar, ute på gården. Och
Gud sade till honom: ”Gå ner till den där änkans
hus!” Vilken plats för predikanten att gå till!
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Här går han ner till änkans hus. Och då hade hon
två pinnar. Han sade: ”Vad gör Du?”

Hon sade: ”Plockar några vedpinnar. Jag har
precis så mycket mjöl att jag kan baka ett par kakor.
Det är allt jag har kvar. Det är tre år sedan vi fick
något regn.” Och så sade hon: ”Så jag skall baka de
här kakorna. Och jag och min pojke skall äta dem
och sedan dö.”

Han sade: ”Gör en åt mig, först!” Halleluja! Å, jag
jag vet att jag är litet rubbad, men jag är på Herrens
sida, i alla fall. Han sade: ”Gör en åt mig, först! För
SÅ SÄGER HERREN!” Var så god!

Vad är det? ”Söken först Guds Rike och Hans
rättfärdighet!” Inte Guds Rike och ”litet oväsen,”
inte Guds Rike och ”litet känslor,” inte Guds Rike
och ”litet av det ena eller det andra.” Utan: ”Gud, i
Hans rättfärdighet, så skall allt detta andra tillfalla
Eder.” Sätt det först!

Det där skulle vi nu ha hört. Tron kommer av att
man hör, hörandet genom Ordet. Hon sade: ”Det där
är Herrens Ord, för det där är en helig gudsman. Det
där är Guds profet, och jag vet att det är sanningen.
Och det är Guds Ord.”

Hon sprang inte och frågade grannarna hur hon
skulle göra det. Hon ville inte gå och... och säga till
grannarna: ”Vad tror Ni? Predikanten hemma hos
mig säger så här. Susie, vad tror Du om detta?”

Hon gick in, började hälla ur. Hon släppte taget.
Hon gav upp det hon hade, så att hon skulle få mer.
Det är vad världen behöver idag, det är ett gott
gammaldags uppgivande av vad man har. Halleluja!
Hon gav upp, så att hon kunde bli ifylld. Hon hällde
all den olja hon hade, och all olja hon hade och allt
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det mjöl hon hade, åt predikanten, åt Guds Rike. Och
då hon hällde upp alltsammans där, då kom Gud ner,
fyllde mjölkrukan, fyllde oljekruset. Hon hällde ut
det igen, på predikantens tallrik, och Han kom ner,
fyllde det igen. Han hällde på. Varje gång hon hällde
ur, fyllde Han på.

Jag skall säga idag, att om människorna ville
hälla ut allt detta nonsens, då man håller på och
imiterar kristendom, och låter Den Helige Ande få
Sin plats, då skulle det bryta ut en väckelse på
Åttonde och Penn Street, som kommer att svepa över
hela landet. Sluta med allt nonsens, kom tillbaka till
Guds Ord. Häll ut, så att Du kan bli ifylld! Släpp
taget, så kommer Gud att låta något komma. Om Du
häller ut, så fyller Gud på. Alla de där struntsakerna:
”Man måste göra det ena och man måste göra det
andra, man borde göra si, man borde göra så.” Glöm
det! Häll ut det ur Din själ!

Säg: ”Låt mig från och med denna…denna dag
helt och hållet vara Din. Herre, jag kommer med ett
förkrossat hjärta. Jag kommer med en botfärdig
ande. Jag älskar Dig, och Du vet, att jag älskar Dig.
Och jag vill glömma all denna dåraktighet med alla
dessa fyrtio dagars fastor och se om jag kan komma
närmare Gud, och allt det här, det där, det andra,
allt detta nonsens.”

Sluta med det! Det finns ingenting i Ordet, som
säger att Du behöver en fyrtio dagars fasta.
Ingenting. Det finns ingenting i världen, som säger
att Du skall fasta, såvida inte Gud säger till Dig. Om
Du då fastar, blir Du inte hungrig och så vidare. Då
Du fastar, broder, kommer Du att vara glad och
lycklig hela tiden. Det står: ”Uppträd inte inför
människorna som hycklarna gör, med långa, sorgsna
ansikten. ’Jag fastar i fyrtio dagar, mina löständer
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passar mig inte längre. Jag har tappat femton kilo,
och de har sagt mig att jag kommer att se bättre ut
då det här är över.’” Å, nonsens! Det är djävulens
förledande andar.

Att gå fram till altaret och säga: ”Glory, glory,
glory” tills man knappt kan säga någonting annat,
och säga: ”Man måste tala i tungor innan man får
Den Helige Ande.” Nonsens! Släpp det!

Få ut det där ur Ditt system och kom på Guds
Ord! Han sade: ”Gören bättring och låten eder alla
döpas i Jesu Kristi Namn till edra synders förlåtelse,
så skolen I såsom gåva undfå Den Helige Ande.” Om
inte Gud håller Sitt Ord, är Han inte Gud. Amen!
Häll ut! Bli uppfylld! Amen. Oj! Jag älskar det där,
det är Hans Ord. Gud sade så. Det är riktigt. Och då
Gud sade det, tar Gud hand om det. Det är bra. Alla
förberedelser man gör, allt gående i kyrkan man kan
göra...

Det är precis som här nere på vagnfabriken där de
bygger en hel massa lastvagnar, eller en hel massa
personvagnar. Jag arbetade där. Och de tar och
bygger sina stora turistvagnar och allting, och sätter
hårt trä, mahognyinläggningar, överallt, och allting
är så vackert, ställer ut den på spåret och den är
stendöd. Där sitter ångmaskinen, ingen ånga i den,
den bara sitter där.

Vad som behövs idag är eld i ångpannan. Vad den
behöver idag är ånga. Vad den behöver idag,
församlingen, för att koka... Det hetaste som finns,
som kan koka, för att koka ut synden ur ens liv, är
kärlek. Och om Ni inte kan älska varandra, hur ska
Ni då kunna älska Gud, som Ni inte har sett?
Kärleken överskyler en myckenhet av synder. Bli kär
i Gud, då älskar Ni varandra, då älskar Ni
församlingen, Ni kommer att älska Saken, Ni



6

kommer att älska allting, som är gudfruktigt, och Ni
kommer att hålla Er borta från det som tillhör
världen.

Förledande andar, som går omkring och säger det
här, det där eller något annat till folk: ”De måste
göra detta, de måste göra detta.” Det är därför
trossamfunden har uppstått, och de har en liten
uppenbarelse så de säger: ”Nå, ja, jag tror att en
människa... Jag tror på sådant som att ropa, i
Bibeln.” Det är riktigt, det är sanningen. De skapade
ett samfund av det: ”Då man ropar, då har man
Det.” Men det har man inte.

Nästa uppstod och sade: ”Tungotal.” Det är
riktigt, det finns i Bibeln. ”Men då man talar i
tungor, då har man Det”. Men många av dem talade i
tungor och hade Det inte. Förstår Ni? Det är inte
Det. Nej, Du!

Många av dem sade: ”Nå, vi måste profetera.”

Se på de här profeterna här med horn på sina
huvuden, som hoppade upp och ner och profeterade!
Och Mika sade: ”Ni ljuger, allesammans.” Amen.
Rätt. Gud tycker inte om det där. Gud kommer till
det uppriktiga hjärtat, som kommer med en
botfärdig, förkrossad ande. ”Den som går åstad och
sår med tårar skall utan tvivel återvända med fröjd
och ha med sig dyrbara kärvar.” Amen. Rätta till det
där, min vän!

(Från Förledande andar, den 24 juli 1955)
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