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EN PROFET?

I Bibeln gav Gud alltid Sitt Budskap till världens 
människor genom en profet till den tidsåldern. 
Han talade till Moses genom en brinnande buske 

och gav honom uppdraget att leda hebreerna ut ur 
Egypten. Den synliga Eldstoden och andra tecken 
gavs för att försvara hans verksamhet. Johannes 
Döparen kom med ett Budskap, som förberedde 
världen för den kommande Messias. Under det han 
döpte Jesus i Jordanfloden, bekräftade en Röst från 
Himmelen Johannes’ uppdrag att presentera Guds 
Lamm: “Denne är min älskade Son, i vilken jag har 
behag.” Åratal senare hördes Herrens Röst åter tala 
till en profet, då Han talade till Paulus genom ett 
bländande ljus och senare gav honom uppdraget att 
ställa församlingarna i ordning. Genom hela de Nya 
och Gamla Testamentena har Gud aldrig talat till 
Sitt folk genom ett samfundssystem eller en religiös 
organisation. Han har alltid talat till människorna 
genom en enda man, Hans profet. Och han försvarade 
de här profeterna genom övernaturliga tecken.  

Men hur är det idag? Uppenbarar Gud 
fortfarande Sitt Ord för profeterna? Finns det 
fortfarande övernaturliga tecken? Skulle Gud 
sända en nutidsprofet till världen? Svaret är ett 
det mest bestämda:

“Ja!”
Men hur ska vi veta, när en profet uppstår? Hur 

kommer han att se ut? Hur kommer han att uppföra sig? 
Vilket tecken kommer han att ge oss? Vilka Skriftställen 
kommer han att fullborda?
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De gamla profeterna var tappra gudsmän och var 

inte rädda för att stå emot religiösa organisationer. De 
blev faktiskt nästan alltid smädade av prästerskapet. 
Elia utmanade sin tids religiösa organisationer och 
frågade dem, om Gud skulle akta på deras offer eller 
hans. De skrek. De profeterade. De hoppade upp på 
altaret. De skar sig med knivar. Men Gud hörde inte 
på dem. Elia såg upp mot Himmelen och sa: “Låt det 
idag bli känt, att Du är Gud i Israel och att jag är Din 
tjänare och att jag har gjort alla de här sakerna på Ditt 
Ord!” Sedan kallade han ner eld från Himmelen till att 
förtära offret. Profeten Mika stod emot Israels kung och 
allt prästerskapet, då han tillrättavisade översteprästen 
Sidkia för att han profeterade lögn. Översteprästen slog 
honom i ansiktet och kungen satte honom i fängelse, för 
att han hade sagt sanningen. Även Herren Jesus var så 
hatad av sin tids religiösa organisationer, att de korsfäste 
Honom bredvid de uslaste brottslingar. Om historien 
kan hållas för sann, skulle en profet bli hatad av det 
moderna samfundssystemet och han skulle stämplas 
som kättare, falsk profet eller värre. Men Gud skulle stå 
vid Sin tjänares sida.

Om det fanns en profet i den här moderna 
tiden, hur skulle han kunna bli accepterad av 
den katolska kyrkan? Baptistförbundet? Den 
Lutherska kyrkan? Vilet samfund som helst? 

Herren Jesus gav uppdraget till alla, som tror på 
Honom: “Och dessa tecken ska följa dem, som tror: I 
mitt namn ska de kasta ut demoner. De ska tala med 
nya tungor, de ska ta upp ormar och om de dricker 
någonting dödligt, ska de inte skada dem. De ska lägga 
händerna på de sjuka och de ska tillfriskna.” (Mark. 
16:17-18). Är det här Skriftstället sant idag? Om det 
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inte är sant, när gick Herrens Ord till ända? Genom 
hela Bibeln kunde profeterna hela de sjuka, kasta 
ut demoner och utföra mirakler. Moses satte upp 
kopparormen framför Israels folk för att hela dem från 
giftormarnas bett (4 Mos. 21:9). Naaman, en mäktig 
syrian, kom till Elisa för att bli helad från spetälska. 
(2 Kon. 5:9). Då en ung man föll och slog ihjäl sig från 
fönstret i övre våningen, omfamnade aposteln Paulus 
honom och återkallade den döda kroppen till liv (Apg. 
20:10). Vi har bara upptecknat omkring 3½ år av vår 
Herres Jesu liv men under dessa få år helade Han hela 
tiden de sjuka. De blinda fick sin syn. Spetälska blev 
helade. De döva fick sin hörsel. De lama gick. Vartenda 
slags sjukdom helades. (Matt. 4:23).

Gud försvarade också Sina profeter på andra sätt 
utom helbrägdagörelser. Till och med hjärtats bäst 
bevarade hemligheter gavs tillkänna för dessa gudsmän. 
Kung Nebukadnessar hade en skrämmande dröm men 
han kunde inte komma ihåg, vad det var om. Profeten 
Daniel talade om både drömmen och profetian, som 
följde, för kungen (Dan. 2:28). Ingenting var fördolt 
för Salomo, då drottningen av Saba kom inför honom. 
Han var så fylld av Anden, att han talade om för henne 
hennes hjärtas frågor innan hon ställde dem (1 Kon. 
10:3). Elisa berättade för Israels kung alla kungens av 
Syrien planer, till och med de privata ord, som uttalades 
i hans sängkammare. (2 Kon. 6:12).

Genom Sina egna gärningar visade Herren Jesus ofta, 
att denna andebedömning är Kristi Ande. Han bedömde 
Natanaels natur, då Han sa: “Se, en rätt israelit, i vilken 
det inte finns något svek!” Och Jesus fortsatte att tala 
om för Natanael var han var, då Filippus berättade för 
honom om Messias (Joh. 1:48). Då Natanael såg, att 
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Jesus kände hans hjärta, kände han omedelbart igen 
Honom som Kristus. Första gången Jesus såg Petrus, 
talade Han om för honom hans fars namn, Jona (Joh. 
1:42). Då lämnade Petrus allt och följde Jesus för resten 
av sitt liv. Jesus mötte den samaritiska kvinnan vid 
brunnen och berättade för henne om hennes tidigare 
synder. Hennes första ord var: “Herre, jag förstår, att Du 
är en profet.” (Joh. 4:19). Alla dessa tre var från olika 
områden i livet, ändå kände de omedelbart igen Jesus, 
då Han visade andebedömningens gåva. 

Försvann den här gåvan, då Bibelns sista sida var 
skriven? Om de här undren är så klart skrivna i Bibeln, 
var är de idag? En nutidsprofet skulle säkert försvaras 
med under. 

Har Gud glömt Sitt folk? Kan Han fortfarande 
hela de sjuka? Talar Han fortfarande till 
oss genom Sina profeter? Förutsåg några av 
profeterna den här tiden? 

Finns det profetior, som 
forfarande inte har gått i 

uppfyllelse?



LÖFTET OM EN 
PROFET I DEN 

YTTERSTA TIDEN
De allra sista orden, som är skrivna i Gamla Testamentet 

ger det här löftet: “Se, jag ska sända Er profeten 
Elia innan HERRENS stora och förskräckliga dag 
kommer. Och han ska vända fädernas hjärtan till 
barnen och barnens hjärtan till sina fäder, så att jag 
inte kommer och slår jorden med en förbannelse.” 
(Mal. 4:5-6)

Herrens stora och förskräckliga dag har ännu inte 
kommit, så vi borde sannerligen leta efter profeten Elia. 
I Bibeln kom inte profeterna till de ledande religiösa 
organisationerna. De kom till några utvalda få. Föreställ 
Dig, att Malaki 4:s profet skulle komma och man 
missade honom! Tänk om han är lik profeterna fordom 
och bara en handfull människor känner igen honom! 
Om den här profeten ska komma tillbaka i den yttersta 
tiden, hur ska vi känna igen honom? Svaret syns klart 
i Skriften. Han kommer att ha en profets natur. Han 
kommer att veta hjärtats hemligheter. Han kommer att 
utföra under. De religiösa organisationerna kommer 
att försöka misskreditera honom. Men det kommer att 
finnas några få utvalda, som känner igen honom som 
den utlovade budbäraren för denna tid.

Hur ska vi veta, när Elia kommer tillbaka? Vilka 
karaktärsdrag kommer han att visa, så att vi kan känna 
igen honom? 
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Elia var en vildmarkens man. Stora tecken och under 

följde med hans verksamhet. Han predikade emot sin 
tids ondska. Han predikade särskilt emot drottning 
Jesabels omoral. Då Elia togs upp till Himmelen i en 
eldvagn, föll hans ande över Elisa. Stora tecken och 
under markerade sedan Elisas verksamhet och han 
predikade också emot världens synder. Båda profeterna 
stod ensamma emot den tidens religiösa organisationer. 
Hundratals år senare kom samma ande tillbaka till 
jorden i Johannes Döparen. Profeten Malaki förutsade, 
att Elia skulle komma tillbaka för att presentera Herren: 
“Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda 
vägen åt mig…” (Mal. 3:1). Johannes Döparen var trogen 
mönstret, då han manade till omvändelse bland Guds 
barn. Liksom Elia predikade han emot kungen och 
de moderna religiösa organisationerna. Herren Jesus 
bekräftade, att Johannes Döparen var Malaki 3:s profet 
i Matteus (11:10): “För det är om honom det är skrivet: 
Se, jag sänder min budbärare före Dig, han som ska 
bereda vägen framför Dig.” Lukas 1:17 säger, att Elias 
ande skulle vara i Johannes Döparen: “Och han ska gå 
före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas 
hjärtan till barnen.” Men lägg märke till, att den andra 
delen av Malaki 4 ännu inte hade gått i uppfyllelse: 
“…och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte 
kommer och slår jorden med en förbannelse.” Den delen 
av Skriftstället kommer att äga rum före Kristi andra 
Tillkommelse.  

Tvåtusen år efter Johannes Döparen är det åter tid för 
Elias ande att återvända till jorden.  

Den dagen har kommit! I den här tidsåldern har 
vi sett Elias ande komma tillbaka. Han trotsade det 
moderna samfundssystemet. Han stod emot världens 
synder. Han visade oräkneliga tecken och under. Han 
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predikade Bibeln ord-för-ord från 1 Mosebok till 
Uppenbarelseboken. Malaki 4:s profet kom som utlovat 
och han kom med ett Budskap från den allsmäktige 
Gudens Tron. Den profetens namn är William Marrion 
Branham. Vi kallar honom “broder Branham”. 

 “William Branham, som jag älskade och trodde vara en 
Guds profet.” Oral Roberts, världskänd evangelist och grundare 
av Oral Roberts University.

“William Branham kom till oss som Guds profet och 
visade oss på nittonhundratalet precis samma saker, 
som visades oss i Evangelierna… Gud har besökt Sitt 
folk, för en stor profet har uppstått ibland oss.” Dr. T L. 
Osborne, pingstevangelist och bildad författare.

“Innan han bad för en person, gav han noggranna 
detaljer om personens krämpor och även detaljer om 
deras liv — deras hemstad, aktiviteter, gärningar — till 
och med långt tillbaka i deras barndom. Branham 
begick aldrig ett enda misstag med kunskapens ord 
under alla de år jag var tillsammans med honom. Det 
täcker, i mitt fall, tusentals tillfällen.” Ern Baxter, evangelist, 
ledare för Branham Campaigns i sju år och en av ledarna i British New 
Church Movement.

Inte sedan Herren Jesus vandrade på jorden har en 
man påverkat världen på ett sådant djupt sätt. Från en 
ringa början i en enrumskoja på Kentuckys kullar till 
Amarillo i Texas, där Herren tog hem honom, markerades 
hans liv hela tiden av övernaturliga händelser. Under 
ledning av Herrens Ängel 1946 skapade broder Branhams 
verksamhet en gnista, som tände en period av stora 
helbrägdagörelseväckelser, som svepte över Amerika 
och runt hela världen. Än idag erkänns han av kristna 
historiker som “fadern” och “den som bestämde takten” 
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i den helbrägdagörelseväckelse 1950, som omdanade 
pingströrelsen och slutligen blev upphov till den 
karismatiska rörelsen, vilken idag påverkar nästan alla 
protestantiska samfund. Men som vanligt nedvärderar 
samfunden hans lära och förnekar hans uppdrag. 

Vart han än for, bevisade Gud, att broder Branham är 
profeten till den här generationen. Liksom till Job talade 
Herren till honom i en virvelvind. Liksom Moses sågs 
Eldstoden leda honom. Liksom Mika skymfades han av 
prästerskapet. Liksom Elia var han en vildmarkens man. 
Liksom Jeremia fick han sitt uppdrag av en ängel. Liksom 
Daniel såg han syner om framtiden. Liksom Herren 
Jesus visste han hjärtats hemligheter. Och liksom Paulus 
helade han de sjuka. 

Herren har åter besökt Sitt folk genom en profet. I 
historiens mörkaste tid, där moralen har sjunkit till 
hittills osedda djup och massförstörelsevapnen skymtar 
vid horisonten, sändes en ödmjuk man från Guds närhet 
för att mana ett döende släkte till omvändelse.  

Den älskade lärjungen Johannes skrev om Herren Jesus:

Och det var också många andra saker, som Jesus 
gjorde, vilka, om de alla skulle skrivas ner, antar 
jag, att inte ens hela världen skulle kunna rymma 
de böcker, som skulle skrivas. Amen. (Johannes 
Evangelium 21:25) 

Detsamma kan sägas om broder Branhams liv. Det 
finns mer än 1200 predikningar inspelade på band med 
tusentals berättelser om denne tappre mans liv. Ändå 
hör vi hela tiden nya vittnesbörd om hans inflytande 
på miljoner människors liv. Det här häftet skulle inte 
ens kunna skrapa på ytan av den effekt denne gudsman 
hade på världen. 



BEGYNNELSEN

“Då jag föddes i en liten koja där uppe i Kentucky, 
kom Herrens Ängel in genom fönstret och stod där. Där 
var en Eldstod.”

Gryningen höll just på att tränga igenom den mörka 
aprilhimlen. Det enda träfönstret öppnades för att 
släppa in morgonljuset i den lilla enrumskojan. En 
rödhake, som stod bredvid fönstret, verkade vara 
särskilt upphetsad den här morgonen och sjöng för full 
hals. Inne i kojan stack en ung Charles Branham sina 
händer i sin helt nya overall och såg ner på sin 15-åriga 
hustru. “Vi ska kalla honom William.”, sa fadern. 

In genom fönstret kom ett övernaturligt Ljus. Ljuset 
rörde sig genom rummet och svävade över sängen, där 
barnet just hade fötts. Det här var samma Ljus, som 
förde Hebreernas barn ut ur Egypten. Det var samma 
Ljus, som mötte Paulus på hans väg till Damaskus. 
Och det skulle fortsätta att leda det här lilla barnet att 
kalla en Kristi Brud ut ur världen. Det där Ljuset var 
ingenting annat än Herrens Ängel, Eldstoden, och det 
hade återigen uppenbarat Sig för människor. 

Och där inne, i den här lilla timmerkojan, den där 
morgonen den 6:e april, öppnade barnmorskan 
fönstret, så att ljuset kunde lysa in och låta 
Mamma och Pappa se, hur jag såg ut. Då kom 
ett ljus, ungefär så stort som en kudde, virvlande 
in genom fönstret. Det cirklade runt platsen, där 
jag var, och gick ner på sängen. Åtskilliga av 
bergsborna stod där. De grät.
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William Branhams födelseplats i Burkesville, Kentucky.

Det anspråkslösa hemmet låg på södra Kentuckys 
kullar, nära den lilla staden Burkesville. Det var den 6 
april 1909. Det lilla barnet var det första av tio barn, 
som skulle födas åt Charles och Ella Branham.

Det dröjde inte länge, innan Herrens Ängel besökte 
unge William Branham igen.

Då han var barn, talade Ängeln för första gången 
till honom och sade, att han skulle leva sitt liv nära en 
stad, som hette New Albany. Han gick in i huset och 
talade om för sin mor, vad som just hade hänt. Liksom 
vilken mor som helst tänkte hon inte så mycket på 
berättelsen och stoppade honom i säng för att lugna 
hans unga nerver. Två år senare flyttade hans familj till 
Jeffersonville i Indiana, bara några engelska mil från 
staden New Albany i södra Indiana.

Ängeln talade åter till den unge profeten några år 
senare. Det var en lugn septemberdag, då den varma 
solen sken genom de färgrika höstlöven. Gossen 
haltade, då han bar två hinkar vatten nedför stigen. En 
majskolv var bunden under hans skadade tå för att hålla 
undan den från smutsen. Han satte sig ner för att vila i 
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skuggan av en hög poppel. Tårarna rann ur hans ögon, 
då han grät över sin otur. Hans vänner roade sig vid det 
lokala metstället och han satt fast och måste bära vatten 
åt sin pappa. Plötsligt började en vind virvla i trädet 
ovanför honom. Han torkade sina ögon och ställde sig 
upp på sina fötter. Han hörde ljudet av löv, som blåste i 
vinden... Men det fanns ingen vind. Han tittade upp och 
ungefär halvvägs upp i poppeln var det någonting, som 
fick de torra löven att virvla. 

Plötsligt talade en Röst: “Drick eller rök eller förorena 
inte Din kropp på något sätt, det kommer att finnas 
ett arbete för Dig att göra, då Du blir äldre.” Den 
skräckslagne sjuårige pojken tappade sin hinkar och 
sprang till sin mor. 

Liksom med profeten Samuel hade Gud åter 
talat till ett barn. 

Några veckor senare spelade han kula med sin yngre 
bror. En underlig känsla kom över honom. Han såg ut 
över Ohiofloden och såg en vacker bro. Sexton män 
föll och dödades då bron gick över floden. Den unge 
profeten hade sett sin första syn. Han berättade det för 
sin mor och hon skrev ner hans berättelse. Åratal senare 
dödades 16 män, då Second Street-bron i Louisville i 
Kentucky byggdes över Ohiofloden. 

Herren visade honom syner om framtiden. 
Och liksom med profeterna före honom, 

klickade aldrig synerna. 



DE YNGRE ÅREN
Genom hela sitt liv längtade broder Branham att få 

vara i vildmarken. Vid 18 års ålder lämnade han Indiana 
för de klippiga bergen i västern. Hans besök i Arizona 
räckte inte så länge, innan han tvingades återvända. 

En dag bestämde jag mig för, att jag hade funnit 
ett sätt att göra mig kvitt den där kallelsen. Jag for 
västerut för att arbeta på en ranch. Min vän, Gud 
är precis lika stor där ute, som Han är var som helst. 
Må Du ha nytta av min erfarenhet! Då Han kallar på 
Dig, svara Honom!
En septembermorgon år 1927 sa jag till mor, att 
jag skulle på en campingtur till Tunnel Mill, som är 
ungefär fjorton engelska mil från Jeffersonville, där 
vi bodde vid den tiden. Jag hade redan planerat 
en resa till Arizona tillsammans med några vänner. 
Då mor hörde något från mig igen, var jag inte 
i Tunnel Mill utan i Phoenix i Arizona, på språng 
bort från Kärlekens Gud. Ranchlivet var mycket bra 
en tid, men det blev snart enahanda liksom varje 
annat världsligt nöje. Men får jag säga här, pris ske 
Gud, att upplevelsen med Jesus blir ljuvligare och 
ljuvligare hela tiden och aldrig blir enahanda. Jesus 
ger alltid fullkomlig frid och tröst.
Många gånger har jag hört vinden blåsa genom de 
höga furorna. Det verkade som om jag kunde höra 
Hans Röst ropa ute i skogen och säga: “Adam, var 
är Du?” Stjärnorna verkade vara så nära, att man 
skulle kunna plocka dem med sina händer. Gud 
verkade vara så nära.
En sak med det där landet är vägarna i öknen. Om 
man en gång kommer bort från vägen, går man 
så lätt vilse. Turisterna ser så många gånger små 
ökenblommor och lämnar den banade vägen för att 
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plocka dem. De går bort i öknen och går vilse och 
dör ibland av törst. Så är det också på den kristna 
vägen — Gud har en banad väg. Han talar om 
den i Jesajas 35:e kapitel. Den kallas “Helighetens 
banade väg”. Många gånger drar världens nöjen 
en från den banade vägen. Då har man förlorat sin 
upplevelse med Gud. Då man är vilse i öknen, visar 
sig ibland en hägring. För folk, som håller på att dö 
av törst, kommer hägringen att vara en flod eller 
en sjö. Många gånger springer folk efter dem och 
faller i dem bara för att finna, att de bara badar i 
het sand. Ibland visar djävulen en någonting, som 
han säger är så härligt. Det där är bara en hägring, 
det är någonting, som inte är verkligt. Om man 
lyssnar, kommer man bara att finna sig hopa sorg 
över sitt huvud. Lyssna inte till honom, käre läsare! 
Tro på Jesus, som ger Dig levande vatten åt dem, 
som hungrar och törstar.
En dag fick jag ett brev hemifrån, som sade mig, att 
en av mina bröder var mycket sjuk. Det var Edward, 
min närmaste. Naturligtvis trodde jag inte, att det 
var allvarligt, så jag trodde, att han skulle bli bra. 
Men en kväll några dagar senare, då jag kom ifrån 
staden, då jag gick genom matsalen på ranchen, 
såg jag ett papper på bordet. Jag tog upp det. Det 
stod: “Bill, kom ut till norra betesmarken! Mycket 
viktigt!” Sedan jag läst lappen gick jag och en vän 
ut till betesmarken. Den första personen jag mötte 
var en gammal Lone Star-arbetare, som arbetade 
på ranchen. Han hette Durfy, men vi kallade honom 
“Pop”. Han hade ett sorgset uttryck i sitt ansikte, då 
han sa: “Billy boy, jag har dåliga nyheter åt Dig.” 
Då kom förmannen fram till oss. De sa mig, att ett 
telegram just hade kommit, som meddelade, att 
min bror hade dött.
Käre vän, för ett ögonblick kunde jag inte röra mig. 
Det var det första dödsfallet i vår familj. Men jag 
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vill säga, att det första jag tänkte på, var om han 
var beredd att dö. Då jag vände mig och tittade 
över den gula prärien, rann tårarna nedför mina 
kinder. Hur kom jag inte ihåg, hur vi hade kämpat 
tillsammans, då vi var småpojkar, och hur svårt det 
hade varit för oss.
Vi gick till skolan med knappt nog att äta. Tårna stack 
ut ur våra skor och vi måste ha på oss gamla rockar, 
som var knäppta högt i halsen, för att vi inte hade 
några skjortor på oss. Hur mindes jag inte också en 
dag, då Mor hade i litet popcorn i en liten hink till 
lunch. Vi åt inte tillsammans med de andra barnen. 
Vi hade inte råd med sådan mat, som de hade. Vi 
smög oss alltid över kullen och åt. Jag kommer ihåg 
den dagen vi hade popcorn, vi tyckte det var en 
riktig begivenhet. Så för att vara säker på, att jag 
fick min del av det, gick jag ut före klockan tolv och 
tog en rejäl näve, innan min bror fick sin del.
Då jag så stod där och tittade på den där solsvedda 
prärien, tänkte jag på alla de där sakerna och 
undrade, om Gud hade hämtat honom till ett bättre 
ställe. Då kallade Gud mig igen, men som vanligt 
försökte jag slå bort det.
Jag gjorde mig i ordning för att komma hem till 
begravningen. Då pastor McKinny från Port Fulton 
Church, en man som är precis som en far för mig, 
förrättade jordfästningen, nämnde han att: “Det 
kanske finns någon här, som inte känner Gud, om 
så är, ta emot Honom nu!” Å, så jag klamrade mig 
fast vid min stol, Gud verkade igen. Käre läsare, 
då Han kallar, så svara Honom!
Jag ska aldrig glömma, hur stackars gamle Pappa 
och Mor grät efter begravningen. Jag ville fara 
tillbaka västerut men Mor tiggde mig så bevekande 
att stanna, att jag till sist gick med på att stanna, 
om jag kunde få arbete. Jag fick snart ett jobb hos 
Public Service Company of Indiana.
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Omkring två år senare, medan jag provade 
mätare vid Gas Works i New Albany, blev jag 
gasförgiftad och jag led av det i veckor. Jag gick 
till alla doktorer jag kände. Jag fick ingen lindring. 
Jag led av sur mage, som orsakades av gasens 
effekter. Det blev värre hela tiden. Jag togs till 
specialister i Louisville i Kentucky. De sa till slut, 
att det var min blindtarm och sa, att jag måste 
opereras. Jag kunde inte tro det, för jag hade 
aldrig haft ont i sidan. Doktorerna sa, att de inte 
kunde göra mer åt mig, förrän jag blivit opererad. 
Till sist gick jag med på att få det gjort men 
krävde, att de skulle använda lokalbedövning, så 
jag kunde se på operationen.

Å, jag ville ha någon hos 
mig, som kände Gud. Jag 
trodde på bön men kunde 
inte be. Så predikanten från 
First Baptist Church gick med 
mig till operationssalen.
Då de tog mig från bordet 
till min säng, kände jag, 
hur jag blev svagare och 
svagare hela tiden. Det var 
knappt, att mitt hjärta slog. 
Jag kände döden nalkas. 
Min andhämtning blev 
snabbare hela tiden. Jag 

visste, att jag hade nått slutet på min väg. Å, min 
vän, vänta tills Du kommer dit en gång, då kommer 
Du att tänka på en massa saker, du har gjort. Jag 
visste, att jag aldrig hade rökt, druckit eller haft 
några orena vanor men jag visste, att jag inte var 
redo att möta min Gud.
Min vän, om Du bara är en kall, formell 
församlingsmedlem, kommer Du att veta, då Du 
kommer fram till slutet, att Du inte är redo. Så om 
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det är allt Du vet om min Gud, ber jag Dig, att Du just 
här böjer knä och ber Jesus att ge Dig upplevelsen 
av att bli född på nytt, liksom Han sa till Nikodemus 
i Johannes 3:e kapitel och å, så glädjens klockor 
kommer att ringa! Pris ske Hans Namn!
Det började bli mörkare i sjukhussalen, som om 
det vore i en stor skog. Jag kunde höra vinden 
blåsa genom löven, fast det verkade vara långt 
bort i skogen. Du har troligen hört en vindfläkt, som 
blåser i löven komma närmare och närmare Dig. 
Jag tänkte: “Jaha, det här är döden, som kommer 
för att ta mig.” Å! Min själ måste möta Gud, jag 
försökte be men kunde inte.
Vinden kom närmare, ljöd högre och högre. Löven 
rasslade och plötsligt var jag borta.
Det verkade sedan, som om jag åter var en liten 
barfotapojke, som stod i gränden under samma 
träd. Jag hörde samma Röst, som sa: “Rök eller 
drick aldrig!” Och löven jag hörde var de samma, 
som blåste i det där trädet den där dagen.
Men den här gången sa Rösten: “Jag kallade Dig och 
Du ville inte gå.” Det upprepades för tredje gången.
Då sa jag: “Herre, om det där är Du, så låt mig 
komma tillbaka till jorden igen, så ska jag predika 
Ditt Evangelium från hustaken och gathörnen. Jag 
ska berätta för alla om det.”
Då den här synen hade passerat, fann jag, att jag 
aldrig hade känt mig bättre. Min kirurg var fortfarande 
kvar i byggnaden. Han kom och tittade till mig och 
blev förvånad. Han såg ut, som om han trodde, att 
jag skulle vara död, så sa han: “Jag är inte en man, 
som går i kyrkan, min praktik är så stor, men jag vet, 
att Gud har besökt den här pojken.” Varför han sa det, 
vet jag inte. Ingen hade sagt någonting om det. Om 
jag då hade vetat, vad jag vet nu, skulle jag ja stigit 
upp ur den där sängen och ropat Pris ske Hans Namn.
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Efter några dagar fick jag vända om hem men jag 
var fortfarande sjuk och måste bära glasögon på 
grund av astigmatism. Mitt huvud skakade, då jag 
tittade på någonting en stund.
Jag började söka och finna Gud. Jag gick från kyrka 
till kyrka och försökte finna ett ställe, där man hade 
en gammaldags inbjudan till altaret. Det sorgliga 
var, att jag inte kunde finna något.
Jag sa, att om jag någonsin blev en kristen, skulle 
jag verkligen vara en. En predikant, som hörde mig 
fälla det yttrandet sa: “Nu, Billy boy, går du ut i 
fanatism.” Jag sa, att om jag någonsin fick någon 
religion, ville jag känna, då den kom, precis liksom 
lärjungarna gjorde.
Å, pris ske Hans Namn. Jag fick en religion senare 
och den har jag fortfarande och med Hans hjälp 
kommer jag att alltid behålla den.
En kväll blev jag så hungrig efter Gud och en verklig 
upplevelse, att jag gick ut till det gamla skjulet 
bakom huset och försökte be. Jag visste inte, hur 
jag skulle be då, så jag började bara tala till Honom 
liksom jag skulle tala med vem som helst annan. 
Plötsligt kom det ett Ljus i skjulet och det bildade 
ett kors och Rösten från korset talade till mig på ett 
språk jag inte kunde förstå. Sedan försvann det. Jag 
var fascinerad. Då jag kom till besinning igen bad 
jag: “Herre, om det där var Du, så var snäll och kom 
och tala till mig igen!” Jag hade läst min Bibel, sedan 
jag kommit hem från sjukhuset och jag hade läst i 1 
Joh. 4: “Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva 
dem, om de är av Gud!”.
Jag visste, att en ande hade visat sig för mig och 
då jag bad, visade den sig igen. Då tycktes det 
mig, som om tusen pund hade lyfts från min själ. 
Jag hoppade upp och sprang till huset och det 
verkade, som om jag sprang på luft.
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Mor frågade: “Bill, vad har skett med Dig?” Jag 
svarade: “Jag vet inte men jag känner mig förvisso 
bra och lätt.” Jag kunde inte stanna i huset längre. 
Jag måste ut och springa.
Jag visste då, att om Gud ville, att jag skulle predika, 
skulle Han hela mig. Så jag gick till en församling, 
som trodde på att smörja med olja och jag blev 
ögonblickligen helad. Jag såg då, att lärjungarna 
hade någonting, som de flesta predikanterna idag 
inte har. Lärjungarna var döpta i Den Helige Ande 
och kunde så hela de sjuka och utföra mäktiga 
under i Hans Namn. Så jag började be om dopet i 
Den Helige Ande och fick det.
En dag omkring sex månader senare gav Gud mig 
mitt hjärtas begär. Han talade med mig i ett stort 
Ljus och sa till mig att gå och predika och att be för 
de sjuka, så skulle Han hela dem, oavsett vilken 
sjukdom de hade. Jag började predika och göra 
det, som Han sa till mig att göra. Å, min vän, jag 
kan inte börja tala om för Dig allt, som har skett: 
Bilindas ögon öppnades. De lama gick. Cancer har 
helats och alla slags under har gjorts.

En dag vid början av Spring Street i Jeffersonville, 
Indidana, efter en två veckors väckelsemötesserie, 
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döpte jag 130 människor. Det var en het augustidag 
och omkring 3000 människor var närvarande. Jag 
skulle just döpa den 17:e personen, då jag plötsligt 
hörde den där stillsamma, lilla Rösten igen och den 
sa: “Titta upp!” Himlen var som mässing den där 
heta augustidagen. Vi hade inte fått något regn på 
omkring tre veckor. Jag hörde Rösten igen och åter 
för tredje gången sa den: “Titta upp!”
Jag tittade upp och från himlen kom där en stor, 
lysande stjärna, som jag hade sett många gånger 
tidigare men som jag inte hade berättat för Er 
om. Många gånger har jag berättat för folk om 
att den har uppenbarat sig och de bara skrattade 
och sa: “Bill, du inbillar Dig bara det där. Eller 
kanske Du drömde.” Men pris ske Gud, den här 
gången visade Han Sig synlig för allesammans, 
för den kom så nära mig, att jag inte ens kunde 
tala. Sedan några sekunder hade gått, skrek jag 
och många människor tittade upp och såg stjärnan 
precis ovanför mig. En del svimmade, medan andra 
skrek och andra sprang därifrån. Så for stjärnan 
tillbaka mot himlen och platsen, där den hade 
försvunnit, var omkring femton kvadratfot och den 
här platsen fortsatte att röra sig och snurra runt 
eller liksom gick i vågor. På det här stället hade 
det bildats ett litet vitt moln och stjärnan togs upp 
i det här lilla molnet. 

Liksom Johannes Döparen försvarades profeten, då 
han döpte i vatten.

Synerna fortsatte. Hans predikantkolleger sa till 
honom, att hans syner inte var från Gud. De sa, att 
han var besatt av en ond ande. Detta bekymrade 
honom djupt. Bördan blev för tung att bära, så han 
gick ut i vildmarken, för att finna Guds Vilja. Han var 
så engagerad, att han svor på att inte komma tillbaka 
utan svar. Det var där, i en gammal pälsjägarkoja, som 
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Herrens Ängel gav honom hans uppdrag. Bland annat 
sa Ängeln så här till honom: “Om Du får människorna 
att tro Dig och är uppriktig, då Du ber, ska ingenting 
kunna hålla stånd mot Dina böner, inte ens cancer.”

Alla tvivel var försvunna. Han hade nu ett uppdrag och steg 
tappert framåt. Helbrägdagörelseväckelsen hade börjat.

Hundratusentals var med i Branhams kampanjer. 
Tusentals blev helade i Herrens Jesu Kristi Namn. Andra 
evangelister, som Oral Roberts, T. L. Osborne och A. A. 
Allen följde snart broder Branham och startade sina egna 
helbrägdagörelseväckelser. Herren lät Sina välsignelser 
regna ner som aldrig förr. Jesu Kristi helande hand hade 
åter en gång rört vid Hans folk. 

 “Jag har ofta gråtit av glädje över Guds senaste gåva 
till församlingen, vår älskade broder William Branham 
med hans förunderliga helbrägdagörelsegåva. Det här 
är ett fall, där Gud ytterst rikligt verkar utöver allt, som 
vi kan be eller tänka oss (Ef. 3:20), för jag har aldrig sett 
eller läst om någonting liknande William Branhams 
helbrägdagörelseverksamhet.” 

Pastor F. F. Bosworth, världskänd evangelist och en av de 
grundande fäderna till samfundet Assemblies Of God såväl som 
den moderna pingströrelsen. 

“Vid ett tillfälle såg vi, då han talade med en man, 
som låg på en bår. Först fanns inget tecken på något 
intellektuellt gensvar från mannen. Förklaringen kom 
från hustrun, som stod bredvid, att mannen inte bara 
var döende i cancer utan var döv och inte kunde höra, 
vad som sades. 
Broder Branham sa då, att det skulle vara nödvändigt 
för mannen att få sin hörsel, så han kunde undervisa 
honom om helbrägdagörelsen från hans cancer. Det 
blev en stunds bön. Plötsligt kunde mannen höra! 
Stora stora tårar rann nedför den mannens kinder, 
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vars ansikte hela kvällen hade varit så uttryckslöst 
och likgiltigt. Han lyssnade med djupt intresse, då han 
undervisades om sin befrielse från cancer.” 

Pastor Gordon Lindsay, bildad författare, predikant och 
grundare av Christ For The Nations Institute. 

“Broder Branham sa: ‘Kongressmannen är helad.’ Mitt 
hjärta rusade. Jag steg upp och tog emot Herren som 
min Helbrägdagörare. Jag la mina kryckor åt sidan... 
och Himmelens botten föll ut!” 

William D. Upshaw, kongressman i USA (1919-1927), USA:s 
presidentkandidat 1932. Förlamad sedan ett fall bröt hans rygg 
som barn. Han var 84, då han blev fullkomligt helad vid broder 
Branhams bön, sedan han hade varit förlamad i 66 år. Han behövde 
aldrig någon rullstol eller några kryckor i resten av sitt liv. 

“Jag hade varit liggande i åtta år och nio månader i 
tuberkulos och doktorerna hade gett upp hoppet om 
mig. Jag vägde knappt 25 kilo och det såg ut, som om 
allt hopp var ute. Då kom pastor William Branham från 
Jeffersonville i Indiana, vilken i en syn hade sett ett lamm, 
som hade fastnat i öknen och skrek ‘Milltown’, vilket är 
där jag bor. Broder Branham hade aldrig varit här eller 
känt någon härifrån. Då han kom in, la han händerna på 
mig och bad och åkallade vår käre Herres Jesu Namn 
över mig. Någonting verkade ta tag i mig och genast var 
jag uppe och tackade Gud för Hans helande kraft. Jag är 
nu pianist i baptistförsamlingen här.”

Georgia Carter, Milltown, Indiana, helades från obotlig 
tuberkulos 1940 och led aldrig av den sjukdomen en enda dag till 
i hela sitt liv. Hon representerar tiotusentals människor, som har 
blivit helade genom hans verksamhet och än idag är helade.



ELDSTODEN
Broder Branham beskriver ofta en Eldstod, som 

försvarade hans verksamhet. Den var närvarande vid hans 
födelse, sågs av tusentals på stranden av Ohiofloden och 
verkade följa honom vart han än gick. Det var 1950, som 
Herren gav såväl troende som otroende säkert bevis på, att 
denna Eldstod var tillsammans med profeten. 

Kvällen var höljd i polemik 
i Sam Houston Coliseum. 
Broder Branham ledde en 
helbrägdagörelseväckelse, 
som svepte över landet. 
Herren Jesu välsignelser 
strömmade som regn över 
de andliga veteåkrarna. 
Men de stora tecknen och 
undren kom inte utan kritik. 
Liksom alltid lät fienden en 
motståndare uppstå. De två 

styrkorna möttes i Houston i Texas och Herrens Ängel 
kom själv ner för att utkämpa striden.

Tusentals var redan närvarande för att bevittna de 
otaliga under, som följde den här gudsmannen. En dag 
tidigare utmanade en grupp lokala predikanter profeten 
på en debatt om gudomlig helbrägdagörelse, men 
utmaningen antogs av profetens lojale gamle kamrat, 
pastor F. F. Bosworth. De många skeptikernas förkämpe 
var en lokal baptistpredikant och högröstad kritiker av 
gudomlig helbrägdagörelse. Den kommande debatten 
hade läckt ut till tidningarna, som kvickt publicerade 
rubrikerna: “Den teologiska pälsen kommer att flängas 
klockan 19 idag i Sam Houston Coliseum.”
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Skeptikern lejde en professionell fotograf, Ted 

Kipperman vid Douglas Studios, till att dokumentera 
debatten. Den kvällen togs fotona med broder Bosworth 
stående helt anspråkslöst, då skeptikern poserade 
i skrämmande ställningar, en gång med sitt finger 
intryckt i den ödmjuke gamle mannens ansikte.

Då debatten började, bevisade pastor Bosworth 
snabbt vissheten om gudomlig helbrägdagörelse med 
Skriftens bevis och sedan, för att inte lämna några frågor 
obesvarade, bad han alla, som hade blivit helade från sina 
krämpor, att resa sig upp. Tusentals reste sig upp. Sedan 
de, som blivit helade hade satt sig, bad han att alla, som 
var medlemmar i den här mannens erkända samfund, 
skulle stå upp. Trehundra församlingsmedlem-mar 
reste sig för att stolt visa vilken barmhärtighet Herren 
Jesus hade visat dem. 

Då kom utmaningen från skeptikern. “Låt den där 
gudomlige helbrägdagöraren komma fram! Låt honom 
utföra det!” Broder Bosworth klargjorde, att Jesus var den 
ende gudomlige helbrägdagöraren men gormandet från 
skeptikern fortsatte. Till sist inbjöd broder Bosworth broder 
Branham till plattformen. Han tackade ja till inbjudan mitt i 
bifallsropen. 

Profeten, fylld av Den Helige Ande, gav följande svar: 
Jag kan inte hela någon. Det här säger jag. Då jag 
var baby, född uppe i staten Kentucky, enligt min 
egen kära mor, och det har bekräftats genom hela 
mitt liv, kom ett Ljus in i rummet i den där lilla hyddan 
där, där det var, inget golv i den, den hade inte ens 
ett fönster, den hade bara en gammal liten sak där 
som fönster, liksom en liten dörr och de öppnade den 
omkring klockan fem på morgonen och det här Ljuset 
virvlade in precis då dagen bräckte. Allt sedan den 
tiden har Det varit hos mig. Det är en Guds Ängel. 
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Han mötte mig personligen för några år sedan. 
Genom hela mitt liv har Han sagt mig saker, som har 
skett, och jag har berättat dem, precis liksom Han sa 
det till mig. Och jag uppmanar vem som helst var som 
helst att fara till staden, där jag uppfostrades, eller 
vart som helst annars, om ett uttalande någonsin har 
gjorts i Herrens Namn, som inte skedde exakt på det 
sätt det sades, att det skulle göra.
Efter att han hade sagt dessa ord, föll Den Helige Ande 

över plattformen och den upprörde fotografen knäppte en 
bild. Broder Branham lämnade plattformen med det enkla 
men ändå profetiska uttalandet: “Gud kommer att vittna. 
Jag ska inte säga mera.” 

Herr Kippermans kollega satte kvickt igång med att 
framkalla bilderna för nästa morgons nyheter. Han la 
märke till någonting underligt, då han tog upp det första 
fotot ur framkallningslösningen. Det, liksom de följande 
fem fotona, var blankt. Han tog sig åt hjärtat och föll 
framåt, då han tog upp den sista kopian ur lösningen. 
Där, på det där sista fotot, vilade Eldstoden i synlig form 
över Guds profets, William Marrion Branhams, huvud.

Israels barn bevittnade hur Eldstoden ledde Moses 
och den här moderna tidens människor har bevittnat, att 
samma Eldstod leder en profet till.

Fotot överlämnades snabbt till George J. Lacy, 
professionell undersökare av ifrågasatta dokument hos 
amerikanska F.B.I., som bevisade äktheten av bilden 
med sin mening som expert. Det officiella dokumentet, 
som togs fram av herr Lacy, är på nästa sida.

Det här var före datorernas och de digitala kamerornas 
tid och kunde inte förklaras av några metoder, som 
vetenskapen kände till, annat än att det faktiskt var ett 
Ljus över William Branhams huvud. Idag kan samma 
foto ses i United States Library Of Congress i nationens 
huvudstad, Washington DC.
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Undersökare av ifrågasatta dokument

Shell Building
Houston, Texas

Den 29 januari 1950

R A P P O R T  O C H  Å S I K T

Ref. Ifrågasatt negativ

 Den 28 januari 1950 fick jag på begäran av pastor Gordon 
Lindsay, som representerade pastor William Branham från 
Jeffersonville, Indiana, från Douglas Studios på Rusk Avenue 
1610 här i staden en 4x5 tums exponerad och framkallad 
fotografisk film. Denna film skulle ha tagits av Douglas Studios 
av pastor William Branham i Sam Houston Coliseum här i 
staden under hans besök här den senare delen av januari 1950.

Ö N S K E M Å L

 Pastor Lindsay bad mig göra en vetenskaplig 
undersökning av nyss nämnda negativ. Han bad, att jag, om 
möjligt, skulle fastslå, huruvida negativet enligt min mening 
hade blivit retuscherat eller “fifflat med” på något sätt efter 
framkallningen av filmen, vilket skulle kunna orsaka, att 
en ljusstrimma skulle visa sig i gloriaposition över pastor 
Branhams huvud.

U N D E R S Ö K N I N G

 En makroskopisk och mikroskopisk undersökning och 
studie gjordes av hela ytan på filmens båda sidor, vilket var 
en Eastman Kodak Safety-film. Filmens båda sidor undersöktes 
under filtrerat ultraviolett ljus och infraröda fotografier togs av 
filmen.

MEDLEM AV AMERIKANSKA SÄLLSKAPET FÖR UNDERSÖKNING AV IFRÅGASATTA DOKUMENT
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 Den mikroskopiska undersökningen kunde inte påvisa 
retuschering av filmen på något som helst ställe genom 
någon process, som används i kommersiell retuschering. Den 
mikroskopiska undersökningen kunde heller inte påvisa någon 
störning i emulsionen i eller omkring ljusstrimman ifråga.

 Undersökningen i ultraviolett ljus kunde inte avslöja någon 
främmande materia eller resultat av någon kemisk reaktion 
på någon av negativets sidor, som skulle ha kunnat orsaka 
ljusstrimman, efter att negativet framkallats.

 Det infraröda fotografiet kunde heller inte avslöja 
någonting, som skulle visa, att någon retuschering av filmen 
hade gjorts.

 Undersökningen kunde heller inte avslöja någonting, som 
skulle visa, att negativet ifråga var ett sammansatt negativ eller 
ett dubbelexponerat negativ.

 Ingenting hittades, som skulle visa, att ljusstrimman ifråga 
hade gjorts under framkallnings-processen. Inte heller hittades 
någonting, som skulle visa, att det inte hade framkallats genom 
en vanlig och erkänd procedur. Ingenting hittades i jämförelsen 
mellan ljustätheterna, som inte var i harmoni.

Å S I K T

 Baserat på ovan beskrivna undersökning och studie är 
jag av den bestämda uppfattningnen, att negativet, som har 
inlämnats för undersökning, inte var retuscherat och inte heller 
var ett sammansatt eller dubbelexponerat negativ.

 Vidare är jag av den bestämda uppfattningen, att 
ljusstrimman, som syns i gloriaposition ovanför huvudet, 
orsakades av ljus, som träffade negativet.

             
               Respektfullt inlämnat,

GJL/11



HEMLIGHETERNA 
UPPENBARADE

Tidigt i broder Branhams verksamhet blev det klart, 
att samfundssystemet var byggt för att främja religösa 
organisationer och inte det sanna Evangeliet. Broder 
Branham trodde på Bibeln Ord för Ord och ville inte 
kompromissa, inte ens om det betydde att bli utfrusen 
av sina kolleger, vänner eller sin familj.

Medan han fortfarande var medlem i Missionary 
Baptist Church, blev han tillsagd att ordinera kvinnliga 
predikanter. Men han kände Skriften alldeles för bra. 
I 1 Tim. 2:12 står det klart: “Men jag tillåter inte en 
kvinna att undervisa eller att ta sig auktoritet över 
mannen, utan hon ska vara tyst.”, och i 1 Kor. 14:34 står 
det: “Låt Era kvinnor tiga i församlingarna, för det är 
inte tillåtet för dem att tala...” Det här var ingenting 
emot kvinnorna, utan Bibeln hade svart och vitt 
på ämnet. Då ultimatumet ställdes, kunde han inte 
kompromissa, så han lämnade församlingen. 

Det där var inte det enda Skriftstället, som helt och 
hållet ignorerades av samfunden. Herren uppenbarade 
sanningen om dopet för broder Branham. Hur kunde 
Jesus bjuda: “Gå ni därför och undervisa alla nationer, 
döpande dem i namnet på Fadern och på Sonen och 
på Den Helige Ande!”, fastän vartenda dop, som har 
upptecknats i Bibeln, var i Jesu Namn? Aposteln 
Petrus bjöd i Apg. 2:38, att man skulle omvända 
sig och bli döpt i Jesu Kristi Namn. Skriftställena 
verkar i fullkomlig enhet, men det krävdes en profet 
för att uppenbara den här hemligheten: “Fader” är 
inte något namn, “Son” är inte något namn och “Helig 
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Ande” är inte något namn. Precis liksom en enda man 
är sina barns far, son till sina föräldrar och bror till 
sina syskon, är hans namn ändå inte “far”, “son” eller 
“bror”. Fadern, Sonen och Den Helige Ande är titlar 
till Jesu Kristi Namn. Matt. 28:19 och Apg. 2:38 kom i 
fullkomlig samstämmighet.  

Till och med den ursprungliga synden i Edens 
Lustgård uppenbarades, inte som att äta en frukt utan 
som att tvivla på Guds Ord. Hur skulle det, att äta 
en bit frukt, omedelbart kunna uppenbara för Adam 
och Eva, att de var nakna? Det är helt enkelt orimligt. 
Vad har ett äpple med nakenhet att göra? Guds profet 
uppenbarade den här hemligheten klart.

Vilka var änglarna, som omtalas i 2:a och 3:e kapitlet 
i Uppenbarelseboken? Deras namn låter kanske 
bekanta. 

Vilka är de hemlighetsfulla hästryttarna i 6:e kapitlet 
i Uppenbarelseboken? De har en viktig sak gemensamt. 

Nämns Förenta Staterna i Uppenbarelseboken? 

Vilka är de 144 000, som räddades i kapitel 7? 

Vem är den stora skökan i kapitel 17? Hennes identitet 
och alla de här hemligheterna uppenbarades i den här 
mäktige profetens Budskap, som sändes från Gud. 

Inte enbart följde oräkneliga under den här mannen, 
men hemligheterna, som varit gömda i Bibeln genom 
tidsåldrarna, uppenbarades också i hans verksamhet. 
Det blev klart, att den här profeten uppfyllde flera 
Skriftställen än Malaki 4. 

Upp. 10:7: Men i den den sjunde ängelns tid, då 
han ska börja höras, ska Guds hemlighet avslutas, 
som han har förklarat för sina tjänare, profeterna.
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En Röst ropar till världen att komma ut ur 

samfunden och komma tillbaka till Guds ursprungliga 
Ord. Varenda en av oss har samma möjlighet, som 
Petrus, Jakob och  Johannes hade. Vi har möjlighet att 
få räknas bland Guds utvalda få, som inte skulle böja 
sig för tidens religiösa organisationer. 

Den Heliga Skrift visar oss livet och gärningarna hos 
de män, som vandrade tillsammans med Gud och var så 
smorda med Hans Ande, att de bestämt sa SÅ SÄGER 
HERREN och deras ord bekräftades av ofelbara tecken 
och under. De var Guds profeter och Guds Röst till sin 
generation.

Är tiderna olika nu, mot hur de var, då Jesus var här? 
Det var de religiösa ledarna, som korsfäste Honom. 
Lärjungarna var en pytteliten minoritet mitt i ett 
väldigt religiöst system. De blev utfrysta, smädade 
och till slut dödade, för att de tog ställning emot det 
ledande samfundssystemet. Vi kanske inte blir dödade 
för vår tro idag men vi blir säkert förföljda. Liksom 
fariséerna och sadducéerna kan de inte förneka de 
under, som följde broder Branhams verksamhet, så de 
tar till andra attacker. Du kanske får höra, att han var en 
falsk profet, kultledare eller något värre. I verkligheten 
var han en ödmjuk gudsman, som bestämt stod emot 
den obevekliga kontroll, som samfund och kulter har 
över Guds folk. De attackerade Jesus på samma sätt, då 
Han stod emot deras dogmer och traditioner.

Gud hedrade broder Branhams villighet att tro 
vartenda Ord i Bibeln och Han använder hans 
verksamhet till att leda miljoner själar till Jesus Kristus. 
Idag ljuder den Sjunde Ängelns Röst lika högt, som Den 
någonsin har gjort. Omkring två miljoner människor 
över hela världen tror på broder Branhams Budskap. 
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Det här må vara en pytteliten minoritet av de två 
miljarder, som gör anspråk på att vara kristna, men när 
var inte Guds folk en minoritet?

Vi har mer än 1200 inspelade predikningar, som 
innehåller den Röst, som Upp. 10:7 profeterade skulle 
komma. Var och en av de här predikningarna låser upp 
flera av Guds hemligheter. Den Rösten är tillgänglig för 
Dig, om Du är villig att höra på Den. 

VALET ÄR DITT
Inte för ett enda ögonblick ger jag ett budskap till 

människorna, att de får följa mig eller gå in i min 
församling eller starta något sällskap och organisation. 
Jag har aldrig gjort det och kommer inte att göra det 
nu. Jag har inget intresse av de där sakerna men jag 
har verkligen intresse av det, som hör Gud till, och av 
människor och om jag kan uträtta bara en enda sak, ska 
jag vara nöjd. Detta enda är att få se ett sant andligt 
förhållande mellan Gud och människor upprättat, i 
vilket människor blir nya skapelser i Kristus, fyllda 
med Hans Ande och lever enligt Hans Ord. Jag skulle 
vilja inbjuda, vädja och varna alla att höra Hans röst 
den här gången och överlämna Era liv fullständigt åt 
Honom, precis liksom jag i mitt hjärta litar på, att jag 
har gett mitt allt åt Honom. Gud välsigne Er och må 
Hans tillkommelse fröjda Era hjärtan!

Pastor William Marrion Branham



32 REFERENSER
2 MOS.20:3 Du ska inte ha några andra gudar tillsammans med mig.

JES. 9:6 Ty ett barn är fött åt oss, en son är oss given och herradömet ska vila 
på hans axlar och hans namn ska vara Underbar i råd, Den mäktige 
Guden, Den evige Fadern, Fridsfursten.

MATT. 1:23 Se, en jungfru ska bli med barn och ska föda en son och de ska kalla 
hans namn Emmanuel, vilket, uttolkat, är: Gud med oss.

JOH. 1:1 I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud.

JOH. 1:14 Och Ordet blev kött och bodde ibland oss (och vi såg hans härlighet, 
Faderns enfödde sons härlighet), full av nåd och sanning.

JOH. 4:24 Gud är Ande och de, som dyrkar honom, måste dyrka honom i ande 
och sanning.

JOH. 5:43 Jag har kommit i min Faders namn och ni tog inte emot mig. Om en 
annan kommer i sitt eget namn, kommer ni att ta emot honom.

JOH. 8:19 Då sa de till honom: “Var är din Fader?” Jesus svarade: “Ni känner 
varken mig eller min Fader. Om ni hade känt igen mig, skulle Ni ha 
känt min Fader också.” 

JOH. 10:30 Jag och min Fader är ett.

JOH. 12:45 Och den, som ser mig, ser honom, som sände mig. 

JOH. 14:8-9 Filippus sa till honom: “Herre, visa oss Fadern, så är det nog för oss.” 
Jesus sa till honom: “Har jag varit hos er så länge och du ändå inte 
har lärt känna mig, Filippus? Den, som har sett mig har sett Fadern, 
hur kan du då säga: ‘Visa oss Fadern?’”

JOH. 20:28 Och Tomas svarade och sa till honom: “Min Herre och min Gud.”

APG. 2:36 Må därför hela Israels hus med visshet förstå, att Gud har gjort denne 
samme Jesus, som ni har korsfäst, till både Herre och Kristus.

APG. 9:4-5 Och han föll till jorden och hörde en röst, som sa till honom: “Saul, 
Saul, varför förföljer du mig?” Och han sa: “Vem är du, Herre?” Och 
Herren sa: “Jag är Jesus, som du förföljer, det är svårt för dig att 
spjärna mot udden.”

EF. 4:5 En Herre, en tro, ett dop,

KOL. 1:13-17 Som har befriat oss från mörkrets makt och har upptagit oss i sin käre 
Sons rike, i vilken vi har återlösts genom hans blod och fått förlåtelse 
för synderna, han som är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde 
av allt skapat. Ty genom honom skapades allting, som finns i 
himmelen och som finns på jorden, synligt och osynligt, antingen det 
är troner eller regeringar eller furstar eller makter, allting skapades 
genom honom och åt honom. Och han är till före allting och genom 
honom äger allting bestånd.

JESUS KRISTUS ÄR GUD (GUDDOMEN)
KOL. 2:6-9 Liksom ni därför har tagit emot Herren Kristus Jesus, så vandra i 

honom, ni, rotade och uppbyggda och grundade i tron liksom ni har 
blivit lärda, överflödande i den med all tacksamhet.
Se till, att ingen människa får bortföra er som byte genom filosofi och 
tomt bedrägeri enligt mänskliga traditioner, enligt världens principer 
och inte enligt Kristus. För i honom bor hela Guddomens fullhet 
kroppsligen.

HEBR. 13:8 Jeus Kristus, densamme igår och idag och i evighet.

I JOH. 5:7 För det är tre, som bär vittnesbörd i himmelen, Fadern, Ordet och 
Den Helige Ande och dessa tre är ett.

UPP. 1:8 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och slutet, säger Herren, som 
är och som var och som ska komma, den Allsmäktige.
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2 MOS.20:3 Du ska inte ha några andra gudar tillsammans med mig.

JES. 9:6 Ty ett barn är fött åt oss, en son är oss given och herradömet ska vila 
på hans axlar och hans namn ska vara Underbar i råd, Den mäktige 
Guden, Den evige Fadern, Fridsfursten.

MATT. 1:23 Se, en jungfru ska bli med barn och ska föda en son och de ska kalla 
hans namn Emmanuel, vilket, uttolkat, är: Gud med oss.

JOH. 1:1 I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud.

JOH. 1:14 Och Ordet blev kött och bodde ibland oss (och vi såg hans härlighet, 
Faderns enfödde sons härlighet), full av nåd och sanning.

JOH. 4:24 Gud är Ande och de, som dyrkar honom, måste dyrka honom i ande 
och sanning.

JOH. 5:43 Jag har kommit i min Faders namn och ni tog inte emot mig. Om en 
annan kommer i sitt eget namn, kommer ni att ta emot honom.

JOH. 8:19 Då sa de till honom: “Var är din Fader?” Jesus svarade: “Ni känner 
varken mig eller min Fader. Om ni hade känt igen mig, skulle Ni ha 
känt min Fader också.” 

JOH. 10:30 Jag och min Fader är ett.

JOH. 12:45 Och den, som ser mig, ser honom, som sände mig. 

JOH. 14:8-9 Filippus sa till honom: “Herre, visa oss Fadern, så är det nog för oss.” 
Jesus sa till honom: “Har jag varit hos er så länge och du ändå inte 
har lärt känna mig, Filippus? Den, som har sett mig har sett Fadern, 
hur kan du då säga: ‘Visa oss Fadern?’”

JOH. 20:28 Och Tomas svarade och sa till honom: “Min Herre och min Gud.”

APG. 2:36 Må därför hela Israels hus med visshet förstå, att Gud har gjort denne 
samme Jesus, som ni har korsfäst, till både Herre och Kristus.

APG. 9:4-5 Och han föll till jorden och hörde en röst, som sa till honom: “Saul, 
Saul, varför förföljer du mig?” Och han sa: “Vem är du, Herre?” Och 
Herren sa: “Jag är Jesus, som du förföljer, det är svårt för dig att 
spjärna mot udden.”

EF. 4:5 En Herre, en tro, ett dop,

KOL. 1:13-17 Som har befriat oss från mörkrets makt och har upptagit oss i sin käre 
Sons rike, i vilken vi har återlösts genom hans blod och fått förlåtelse 
för synderna, han som är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde 
av allt skapat. Ty genom honom skapades allting, som finns i 
himmelen och som finns på jorden, synligt och osynligt, antingen det 
är troner eller regeringar eller furstar eller makter, allting skapades 
genom honom och åt honom. Och han är till före allting och genom 
honom äger allting bestånd.

MATT. 28:19 Gå ni därför och undervisa alla nationer döpande dem i namnet 
på Fadern och på Sonen och på Den Helige Ande!

MARK. 16:16 Den, som tror och blir döpt, ska bli frälst men den, som inte tror, 
ska bli fördömd.

APG. 2:38 Då sa Petrus till dem: “Omvänd er och låt er allesammans döpas 
i Jesu Kristi Namn till syndernas förlåtelse, så ska ni få Den 
Helige Ande som gåva.”

APG. 4:12 Inte heller finns det frälsning i någon annan, för det finns inget 
annat namn bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta.

APG. 8:12 Men då de trodde det, som Filippus predikade ifråga om Guds 
rike och Jesu Kristi namn, blev de döpta, både män och kvinnor.

APG. 19:3-5 Och han sa till dem: “Vad blev ni då döpta till?” Och de sa: “Till 
Johannes dop.” Då sa Paulus: “Johannes döpte visserligen 
med bättringens dop och sa till människorna, att de skulle tro på 
honom, som skulle komma efter honom, det vill säga på Kristus 
Jesus.” Då de hörde detta, döptes de i Herren Jesu namn.

EF. 4:5 En Herre, en tro, ett dop,

KOL. 3:17 Och vadhelst ni gör i ord eller gärnig, gör allting i Herren Jesu 
namn och tacka Gud och Fadern genom honom.

VATTENDOPET

KOL. 2:6-9 Liksom ni därför har tagit emot Herren Kristus Jesus, så vandra i 
honom, ni, rotade och uppbyggda och grundade i tron liksom ni har 
blivit lärda, överflödande i den med all tacksamhet.
Se till, att ingen människa får bortföra er som byte genom filosofi och 
tomt bedrägeri enligt mänskliga traditioner, enligt världens principer 
och inte enligt Kristus. För i honom bor hela Guddomens fullhet 
kroppsligen.

HEBR. 13:8 Jeus Kristus, densamme igår och idag och i evighet.

I JOH. 5:7 För det är tre, som bär vittnesbörd i himmelen, Fadern, Ordet och 
Den Helige Ande och dessa tre är ett.

UPP. 1:8 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och slutet, säger Herren, som 
är och som var och som ska komma, den Allsmäktige.
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4 MOS. 12:6 Och han sa: “Hör nu mina ord” Om det finns en profet ibland er, 
kommer jag, HERREN, att ge mig tillkänna för honom i en syn 
och kommer att tala till honom i en dröm.”

5 MOS. 
18:21-22

Och om du säger i ditt hjärta: “Hur ska vi känna igen det ord, som 
HERREN inte har talat?” Om en profet talar i HERRENS namn och 
detta inte sker eller inte inträffar, är detta något, som HERREN inte 
har talat, utan profeten har sagt det i förmätenhet. Du ska inte vara 
rädd för honom. 

1 KRÖN. 
16:20-22

Och då de vandrade från nation till nation och från ett rike till ett 
annat folk, tillät han ingen människa att göra dem skada, ja, han 
tillrättavisade kungar för deras skull och sa: “Rör inte vid mina 
smorda och gör inte mina profeter någon skada!”

PS. 105:12-
15

Då var de bara några få till antalet, ja mycket få och främlingar 
där. Då de vandrade från nation till nation och från ett rike till ett 
annat folk, tillät han ingen människa att göra dem skada, ja, han 
tillrättavisade kungar för deras skull och sa: “Rör inte vid mina 
smorda och gör inte mina profeter någon skada!”

AMOS 3:7 Sannerligen, Herren GUD kommer inte att göra någonting, utan att 
han uppenbarar sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

MAL. 4:5 Se, jag ska sända er profeten Elia innan HERRENS stora och 
förskräckliga dag kommer.

LUK. 1:70 Som han talade genom sina heliga profeters mun, vilka har funnits 
sedan världens begynnelse.

LUK. 24:25 Då sa han till dem: “Å, ni oförståndiga och tröghjärtade till att tro på 
allt, som profeterna har talat!”

APG. 7:52 Vilken av profeterna har inte era fäder förföljt? Och de har dräpt dem, 
som i förväg förkunnade den Rättfärdiges tillkommelse, han som ni 
nu har förrått och mördat.

APG. 24:14 Men detta bekänner jag för dig, att enligt den väg, som de kallar 
för en irrlära, dyrkar jag mina fäders Gud och tror på allting, som är 
skrivet i lagen och profeterna.

EF. 2:20 Och är byggda på apostlarnas och profeternas grundval, där Jesus 
Kristus själv är huvudhörnstenen.

HEBR. 1:1-2 Gud, som många gånger och på många sätt fordom talade till fäderna 
genom profeterna, har i denna sista tid talat till oss genom sin Son, 
vilken han har utnämnt till arvinge till allting, genom vilken han också 
skapade världarna.

REFERENSER
PROFETER
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5 MOS. 26:8 Och HERREN förde oss ut ur Egypten med mäktig hand och med 
utsträckt arm och med stora, förskräckliga gärningar och med tecken 
och med under.

DOM. 6:13 Och gideon sa till honom: “Å, min Herre, om HERREN är med oss, 
varför har då allt detta hänt oss och var är alla hans under, som 
våra fäder berättade för oss om, då de sa: ‘’Förde inte HERREN oss 
ut ur Egypten?”, men nu har HERREN övergett oss och gett oss i 
midjaniternas händer.

PS. 103:3 Som förlåter alla dina missgärningar, som helar alla dina sjukdomar.

JES. 53:5 Men han var sargad för våra överträdelser, han blev slagen för våra 
missgärningar, vår frids tuktan lades på honom och genom hans sår 
blir vi helade.

DAN. 11:32 Och sådana, som gör ont mot förbundet, ska han fördärva genom 
smicker, men de människor, som känner sin Gud, ska vara starka och 
utföra hjältedåd.

MARK. 16:17-
18

Och dessa tecken ska följa dem, som tror. I mitt namn ska de kasta ut 
djävlar, de ska tala med nya tungor, de ska ta upp ormar och om de 
dricker något dödligt, ska det inte skada dem. De ska lägga händerna 
på de sjuka och de ska bli friska.

JOH. 14:12 Sannerligen, sannerligen säger jag er: “Den, som tror på mig, de 
gärningar jag gör ska han också göra och större gärningar än dessa 
ska han göra, för jag går till min Fader.”

APG. 19:12 Så att näsdukar och förkläden från hans kropp fördes till de sjuka och 
sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut ur dem.

1 TESS. 1:5 För vårt evangelium kom inte till er enbart i ord utan också i kraft och i 
Den Helige Ande och i mycken säkerhet, då ni vet, vilket slags män vi 
var ibland er för er skull.

JAK. 2:18 Ja, en människa kanske säger: “Du har tro och jag har gärningar”. 
Visa mig din tro utan dina gärningar, så ska jag visa dig min tro 
genom mina gärningar.

JAK. 2:20 Men vill du förstå, å, fåfänga människa, att tro utan gärninar är död!

JAK. 5:14-15 Är någon sjuk ibland er, så låt honom kalla på församlingens äldste 
och låt dem be över honom och smörja honom med olja i Herrens 
namn. Och trons bön ska hjälpa den sjuke och Herren ska resa 
honom upp och om han har begått synder, ska de förlåtas honom.

JAK. 5:16 Bekänn era synder för varandra och be, den ene för den andre, så 
att ni kan bli helade. En rättfärdig mans effektiva innerliga bön förmår 
mycket.

1 PETR. 2:24 Som själv bar våra synder i sin egen kropp på trädet, så att vi, som 
är döda från synderna, skulle få leva för rättfärdigheten, Genom hans 
sår blev ni helade.

UNDER/GUDOMLIG HELBRÄGDAGÖRELSE
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2 KON. 2:15 Och då profeternas söner, som fanns i Jeriko, såg honom, sa de: “Elias 
ande vilar över Elisa. Och de kom för att möta honom och böjde sig till 
jorden inför honom.”

JES. 40:3-4 Rösten av honom, som ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, ni, 
skapa en rak banad väg åt vår Gud! Varenda dal ska höjas upp och 
vartenda berg och höjd ska sänkas och det krokiga ska rätas ut och de 
ojämna ställena slätas ut.”

MAL. 3:1 Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för 
mig och Herren, som ni söker, ska plötsligt komma till sitt tempel, ja 
förbundets budbärare, som ni gläder er över, se han ska komma, säger 
härskarornas HERRE.

MAL. 4:5-6 Se, jag ska sända er profeten Elia innan HERRENS stora och 
förskräckliga dag kommer. Och han ska vända fädernas hjärtan till 
barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och 
slår jorden med en förbannelse.

MATT. 11:10  
(Mark. 1:2,  
Luk. 7:27)

Ty detta är den, om vilken det är skrivet: “Se, jag sänder min budbärare 
före dig, han som ska bereda väg för dig.”

MATT. 11:14 Och om ni vill ta emot det, är detta Elias, som skulle komma.

MATT. 
17:11-12

Och Jesus svarade och sa till dem: “Elias ska visserligen komma först 
och återupprätta allting. Men jag säger er, att Elias redan har kommit 
och de kände inte igen honom utan har gjort mot honom, vad de ville.”

LUK. 1:17 Och han ska gå före honom i Elias’ ande och kraft, för att vända 
fädernas hjärtan till barnen och de olydiga till de rättfärdigas visdom, för 
att bereda ett folk, som är förberett för Herren.

LUK. 3:4  
(Matt. 3:3, 
Mark. 1:3, 
Joh. 1:23)

Liksom det är skrivet i profeten Esaias’ utsagors bok, där det står: 
“Rösten av en, som ropar i öknen: ‘Bered väg för Herren, ni, gör hans 
stigar raka!’”

REFERENSER
ELIAS ANDE



2 KON. 2:15 Och då profeternas söner, som fanns i Jeriko, såg honom, sa de: “Elias 
ande vilar över Elisa. Och de kom för att möta honom och böjde sig till 
jorden inför honom.”

JES. 40:3-4 Rösten av honom, som ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, ni, 
skapa en rak banad väg åt vår Gud! Varenda dal ska höjas upp och 
vartenda berg och höjd ska sänkas och det krokiga ska rätas ut och de 
ojämna ställena slätas ut.”

MAL. 3:1 Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för 
mig och Herren, som ni söker, ska plötsligt komma till sitt tempel, ja 
förbundets budbärare, som ni gläder er över, se han ska komma, säger 
härskarornas HERRE.

MAL. 4:5-6 Se, jag ska sända er profeten Elia innan HERRENS stora och 
förskräckliga dag kommer. Och han ska vända fädernas hjärtan till 
barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och 
slår jorden med en förbannelse.

MATT. 11:10  
(Mark. 1:2,  
Luk. 7:27)

Ty detta är den, om vilken det är skrivet: “Se, jag sänder min budbärare 
före dig, han som ska bereda väg för dig.”

MATT. 11:14 Och om ni vill ta emot det, är detta Elias, som skulle komma.

MATT. 
17:11-12

Och Jesus svarade och sa till dem: “Elias ska visserligen komma först 
och återupprätta allting. Men jag säger er, att Elias redan har kommit 
och de kände inte igen honom utan har gjort mot honom, vad de ville.”

LUK. 1:17 Och han ska gå före honom i Elias’ ande och kraft, för att vända 
fädernas hjärtan till barnen och de olydiga till de rättfärdigas visdom, för 
att bereda ett folk, som är förberett för Herren.

LUK. 3:4  
(Matt. 3:3, 
Mark. 1:3, 
Joh. 1:23)

Liksom det är skrivet i profeten Esaias’ utsagors bok, där det står: 
“Rösten av en, som ropar i öknen: ‘Bered väg för Herren, ni, gör hans 
stigar raka!’”
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