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Guds Ord kom till profeten
William Marrion Branham:

”Ta upp Din penna och skriv!”

En kväll, då jag sökte Herren, sade Den Helige Ande till
mig att ta upp min penna och skriva. Då jag grep pennan för
att skriva, gav Hans Ande mig ett budskap till församlingen.
Jag vill förmedla det till Er. Det har att göra med Ordet och
bruden.

Här är vad jag försöker säga Er: Fortplantningens lag är
att varje art fortplantar sig efter sin egen sort, just som det står
i 1. Mos. 1:11: ”Och Gud sade: ’Frambringe jorden grönska,
fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bära frukt,
vari de hava sitt frö, på jorden.’ Och det skedde så;”. Vilket liv,
som än var i fröet, utvecklades det till en planta och vidare till
frukt. Precis samma lag gäller för församlingen idag. Vad det
än var för säd, som startade församlingen, kommer den att
komma fram och bli lik den ursprungliga säden, för det är
samma säd. I denna yttersta tid kommer den sanna
Brudeförsamlingen (Kristi säd) att komma till Huvudstenen,
och hon kommer att vara superförsamlingen, en superras, då
hon närmar sig Honom. De, som är i bruden, kommer att vara
så lika Honom att de till och med kommer att vara Hans
avbild. Detta är för att de skall kunna förena sig med Honom.
De kommer att vara ett. De kommer att vara själva
uppenbarelsen av den levande Gudens Ord. Samfund kan inte
åstadkomma detta (fel säd). De kommer att framställa sina
trosbekännelser och dogmer, blandade med Ordet. Denna
korsning frambringar en hybridprodukt.

Den förste sonen (Adam) var Guds uttalade säd-Ord. Han
fick en brud för att kunna föröka sig. Det var därför bruden
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gavs åt honom, för att föröka honom, för att skapa ännu en
Guds son. Men hon föll. Hon föll genom att beblanda sig. Hon
förorsakade hans död.

Den andre Sonen (Jesus), likaså ett av Gud uttalat säd-
Ord, fick en brud liksom Adam fick. Men innan Han kunde
gifta sig med henne, hade hon också fallit. Hon, liksom Adams
hustru, sattes på prov, om hon skulle tro på Guds Ord och leva
eller tvivla på Ordet och dö. Hon tvivlade. Hon lämnade Ordet.
Hon dog.

Från en liten grupp av Ordets sanna säd kommer Gud att
ge Kristus en älskad brud. Hon är en Hans Ords jungfru. Hon
är jungfru, därför att hon inte känner några av människor
gjorda trosbekännelser eller dogmer. Av och genom brudens
lemmar kommer allt, som Gud hade lovat skulle uppenbaras i
jungfrun, att uppfyllas.

Löftesordet kom till jungfru Maria. Men det löftesordet
var att Han, Han själv, skulle uppenbaras. Gud uppenbarades.
Han, Han själv, uppträdde vid den tiden och fullbordade Sitt
eget Löftesord i jungfrun. Det var en ängel, som hade bringat
henne budskapet. Men ängelns budskap var Guds Ord. Jes. 9:6.
Han uppfyllde vid den tiden allt, som var skrivet om Honom
för att hon tog emot Hans Ord till henne.

Den jungfruliga brudens lemmar kommer att älska
Honom, och de kommer att ha Hans möjligheter, för Han är
deras huvud, och all makt tillhör Honom. De lyder Honom
liksom våra kroppars lemmar lyder våra huvuden.

Lägg märke till harmonin mellan Fadern och Sonen! Jesus
gjorde aldrig någonting förrän det först hade visats Honom av
Fadern. Joh. 5:19. Denna harmoni skall nu existera mellan
Brudgummen och Hans brud. Han visar henne Sitt livs-Ord.
Hon tar emot det. Hon tvivlar aldrig på det. Därför kan
ingenting skada henne, inte ens döden. För om fröet planteras,
kommer vattnet att få det att uppstå igen. Här är hemligheten



3

med detta. Ordet är i bruden (liksom det var i Maria). Bruden
har Kristi sinne för hon vet vad Han vill ha gjort med Ordet.
Hon utför Ordets bud i Hans namn för hon har ”så säger
Herren”. Så väcks Ordet till liv genom Anden och det går i
uppfyllelse. Liksom ett frö som planteras och vattnas kommer
det att mogna till skörd och tjäna sitt ändamål.

De som är i bruden gör bara Hans vilja. Ingen kan få dem
att göra annorlunda. De har ”så säger Herren” annars håller de
sig i stillhet. De vet att det måste vara Gud i dem, som gör
gärningarna och låter Sitt eget Ord gå i uppfyllelse. Han
fullbordade inte allt Sitt verk under sin jordiska verksamhet,
så nu arbetar Han i och genom bruden. Hon vet det, för tiden
var inte inne för Honom att göra vissa saker, som Han måste
göra nu. Men nu kommer Han genom bruden att fullborda det
verk Han lämnade till denna särskilda tid.

Låt oss nu stå liksom Josua och Kaleb! Vårt löftesland
kommer till synes precis som deras gjorde. Josua betyder
”Jehova-Frälsare” och han representerar den yttersta tidens
ledare som skall komma till församlingen precis som Paulus
kom som den ursprunglige ledaren. Kaleb representerar dessa,
som stod trogna tillsammans med Josua. Kom ihåg att Gud
hade satt igång Israel som en jungfru med Sitt Ord. Men de
ville ha någonting annorlunda. Det ville församlingen i den
yttersta tiden också. Lägg märke till hur Gud inte flyttade på
Israel, eller lät henne gå in i löfteslandet förrän vid den tid Han
själv hade bestämt. Folket kanske utsatte Josua, ledaren, för
påtryckningar och sade: ”Landet är ju vårt, låt oss gå och inta
det! Josua, det är färdigt med Dig, Du måste ha förlorat Din
fullmakt, Du har inte den kraft Du brukade ha. Du brukade
höra från Gud och känna Guds vilja och handla snabbt.
Någonting är fel med Dig.” Men Josua var en gudasänd profet
och han kände till Guds löften, så han väntade på dem. Han
väntade på ett klart beslut från Gud, och då tiden att röra på
sig kom, lade Gud det fulla ledarskapet i Josuas händer för han
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hade stannat kvar hos Ordet. Gud kunde lita på Josua men inte
på de andra. Så kommer det att upprepas i denna yttersta tid.
Samma problem, samma påtryckningar.

Ta exemplet vi ser i Moses! Denne mäktigt smorde Guds
profet föddes på ett ovanligt sätt, då han föddes vid rätta tiden
för att befria Abrahams säd från Egypten. Han stannade aldrig
i Egypten för att diskutera Skriften med dem eller gräla med
prästerna. Han gick ut i öknen tills folket var redo att ta emot
honom. Gud kallade Moses till öknen. Väntan var inte för Mose
skull utan för att folket inte var redo att ta emot honom. Moses
trodde att folket skulle förstå, men det gjorde de inte.

Sedan är det Elia, som Herrens Ord kom till. Då han var
färdig med att predika sanningen och gruppen på den tiden,
som är förelöparen till den amerikanska Isebel-gruppen, inte
ville ta emot Ordet, kallade Gud honom bort från fältet och
hemsökte det släktet för att de avvisade profeten och det
budskap, som Gud hade gett. Gud kallade honom ut i öknen
och han kom inte ut därifrån ens för kungens skull. De, som
försökte övertala honom att göra det, dog. Men Gud talade till
Sin trofaste profet genom syner. Ut ur gömstället kom han och
förde Ordet tillbaka till Israel.

Sedan kom Johannes Döparen. Kristi trofaste förelöpare,
den mäktige profeten för sin tid. Han gick inte i sin fars skola,
inte heller fariséernas skola _ han gick inte till något samfund
utan ut i öknen, ditkallad av Gud. Där stannade han tills
Herren sände ut honom med budskapet, ropande: ”Messias är
nära.”

Låt oss nu ta en varning från Skriften här! Var det inte på
Mose tid, hans som Gud hade bekräftat, som Kora uppstod och
stod den mäktige profeten emot? Han diskuterade med Moses
och påstod att han hade lika mycket ifrån Gud till att leda
folket med och att andra hade del i den Gudomliga
uppenbarelsen lika väl som Moses. Han förnekade Mose
auktoritet. Människorna på den tiden, sedan de hade hört det
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sanna Ordet och var väl förtrogna med det faktum, att en sann
profet bekräftades av Gud, jag säger att dessa människor föll
för Kora och hans gensägelser. Kora var inte en biblisk profet
men folk i stora skaror med sina ledare föll för honom. Så likt
evangelisterna idag med deras guldkalvsarrangemang liknande
Koras! De ser bra ut för människorna liksom Kora såg bra ut
då. De har blod på sina pannor, olja på sina händer och
eldkulor på plattformen. De tillåter kvinnliga predikanter,
låter kvinnorna klippa sitt hår, bära långbyxor och shorts och
går förbi Guds Ord för sina egna trosbekännelser och dogmer.
Det visar vad det är för slags säd i dem. Men det var inte allt
folket, som vände sig emot Moses och lämnade Guds Ord. Nej.
De utvalda stannade hos honom. Samma sak händer åter idag.
Många lämnar Ordet men somliga stannar hos Det. Men kom
ihåg liknelsen om vetet och ogräset! Ogräset måste buntas ihop
för att brännas. De här avfälliga kyrkorna binds tätare och
tätare ihop, redo för Guds domseldar. Men vetet kommer att
samlas in åt Mästaren.

Nu vill jag att Ni skall vara mycket noga här och förstå
detta. Gud har lovat att vid ändens tid skall Mal. 4 gå i
uppfyllelse. Det måste det för det är Guds Andeuppväckta Ord,
talat av profeten Malaki. Jesus hänvisade till det. Det är just
innan Kristus kommer för andra gången. Vid den tid Jesus
kommer måste hela Skriften ha gått i uppfyllelse. Hedningarnas
tid kommer att vara i sin sista församlingstidsålder då Malakis
budbärare kommer. Han kommer att hålla sig exakt till Ordet.
Han kommer att ta hela Bibeln från 1 Mosebok till
Uppenbarelseboken. Han kommer att börja med ormens säd
och fortsätta ända till budbäraren i särlaregnet. Men han
kommer att bli avvisad av samfunden.

Det måste han bli, för det är historien som upprepar sig
från Ahabs tid. Israels historia under Ahab händer just här i
Amerika där Malakis profet uppenbarar sig. Liksom Israel
lämnade Egypten för att tillbedja i frihet, drev ut infödingarna,



6

byggde upp en nation med stora ledare som David, etc., och
sedan satte en Ahab på tronen med en Isebel som styrde i
bakgrunden, så har vi gjort precis det samma i Amerika. Våra
förfäder for till detta land för att tillbedja och leva i frihet. De
slog tillbaka infödingarna och erövrade landet. Mäktiga män
som Washington och Lincoln uppstod men efter en tid
efterträddes dessa värdiga män av andra män av så klen kaliber
att en Ahab snart sattes i presidentstolen med en Isebel bakom
sig, som dirigerade honom. Det är vid en sådan tid som denna,
som Malakis budbärare måste komma. Sedan kommer en
Karmel-kraftmätning i särlaregnet. Titta noga på detta nu så
att Ni ser det i Ordet! Johannes var förelöparen i Mal. 3. Han
planterade arlaregnet och avvisades av sin tids organisationer.
Jesus kom och hade en kraftmätning på Förklaringsberget.
Den andre förelöparen till Kristus kommer att så för
särlaregnet. Jesus kommer att vara kraftmätningen mellan
trosbekännelserna och dogmerna, för Han kommer att komma
och försvara Sitt Ord och hämta Sin brud i bortryckelsen. Den
första kraftmätningen var på Karmel, den andra på
Förklaringsberget, och den tredje kommer att bli på Zions berg.

Mose, Elias och Johannes’ underliga uppförande då de
drog sig undan människorna till avskildheten lämnade många
förvirrade. De insåg inte att det var för att deras budskap hade
avvisats. Men säden hade såtts, planterandet var över. Domen
kom därnäst. De hade tjänat sitt ändamål som ett tecken till
människorna, så domen kom därnäst.

I enlighet med Upp. 13:16 tror jag att bruden kommer att
tvingas sluta predika för att vilddjuret kommer att kräva
märket på handen eller pannan för att tillstånd att predika
skall ges. Samfunden kommer att ta emot märket eller tvingas
sluta predika. Då kommer Lammet och hämtar Sin brud och
dömer den stora skökan.

Kom nu ihåg att Moses föddes för att utföra ett visst
arbete, men han kunde inte göra det arbetet förrän han hade
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undfått de gåvor, som skulle sätta honom i stånd att utföra
verket. Han måste gå ut i öknen och vänta där. Gud hade
bestämt en tid. En viss Farao måste vara på tronen, och folket
måste ropa efter livets bröd, innan Gud kunde sända honom
tillbaka. Detta är sant för vår tid.

Men vad har vi i denna vår tid? Skaror gör tecken, så att vi
har en generation av teckensökare, som vet litet eller ingenting
om Ordet eller ett sant verk av Guds Ande. Om de ser blod, olja
och eld är de lyckliga, det betyder ingenting vad som finns i
Ordet. De ställer sig bakom vartenda tecken, till och med
obibliska sådana. Men Gud har varnat oss för detta. Han sade i
Matt. 24 att i den yttersta tiden skulle de två andarna vara så
nära varandra att bara just de utvalda skulle kunna skilja dem
åt, för endast dessa skulle inte bli förförda.

Hur kan man skilja andarna från varandra? Ge dem bara
Ord-provet! Om de inte talar Ordet, är de av den onde. Liksom
den onde förförde de första två brudarna, kommer han att
försöka förföra denna den yttersta tidens brud, genom att
försöka få henne att beblanda sig med trosbekännelser, eller
bara helt enkelt vända sig bort från Ordet till något tecken,
vilket som helst, som passar henne. Men Gud satte aldrig tecken
före Ordet. Tecken åtföljer Ordet, liksom då Elia bjöd kvinnan
att baka en kaka åt honom först, enligt Herrens Ord. Då hon
gjorde som Ordet sade, kom det rätta tecknet. Kom till Ordet
först och se sedan undret! Säd-Ordet får sin kraft ifrån Anden.

Hur kan någon budbärare, sänd av Gud, tro endast på en
del av Ordet och förneka en del av Det? Guds sanne profet i
den här tiden kommer att kungöra hela Ordet. Samfunden
kommer att hata honom. Hans ord kan vara lika stränga som
Johannes Döparen, som kallade dem huggormar. Men de
förutbestämda kommer att höra och vara redo för
bortryckelsen. Abrahams Kungliga Säd, med en tro lik
Abrahams, kommer att hålla sig till Ordet tillsammans med
honom, för de är förutbestämda tillsammans.
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Budbäraren till den yttersta tiden kommer att uppenbara
sig vid den tid Gud har bestämt. Ändens tid är nu, som alla vet,
för Israel är i hemlandet. När som helst nu kommer han enligt
Malaki. Då vi ser honom, kommer han att vara helgad åt Ordet.
Han kommer att anges (pekas ut i Ordet, Upp. 10:7) och Gud
kommer att bekräfta hans verksamhet. Han kommer att
predika sanningen liksom Elia gjorde och vara redo för
kraftmätningen på Zions berg.

Många kommer att missförstå honom för att de har blivit
undervisade i Skriften på ett visst sätt, som de anser vara
sanningen. Då han går emot det, kommer de inte att tro. Även
några sanna predikanter kommer att missförstå budbäraren
därför att så mycket har kallats för Guds sanning av
bedragare.

Men den här profeten kommer att komma, och liksom
förelöparen till den första tillkommelsen ropade: ”Se Guds
lamm, som borttager världens synd”, så kommer han utan
tvivel att ropa: ”Se Guds lamm, som kommer i härlighet”. Han
kommer att göra detta, för precis som Johannes var sanningens
budbärare till de utvalda, så är denne den siste budbäraren till
den utvalda och Ord-födda bruden.

(Från En utläggning om församlingstidsåldrarna)
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