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Forord.
På grund af det usædvanlige emne og indholdet af denne bog,
jeg føler, at en vis mængde af forklaring er nødvendig at 
læseren måske bedre forstår og bedre værdsætter det 
budskab, den indeholder. Bogen blev taget fra båndoptagede 
prædikener som jeg leverede til min menighed på den ikke 
pålydende Tucson Tabernacle, i Tucson, Arizona, i foråret 
1969. Det er derfor en ”talt bog,” og selvom det er blevet 

redigeret, det bevarer stadig smagen af dets indvielse i en serie af prædikener.

Denne bog handler om en mand hvem blev sendt fra Gud til denne Alder. Denne mand var en profet; 
endnu som Kristus sagde om Johannes Døberen i Matteus 11: 9, jeg tror, at han var mere end en profet, 
for han var en profet-budbärer til de sidste dage af kristendommen. Jesaja, længe før Kristi fødsel, 
proklameret i Esajas 9:6 “Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, på hans Skulder skal Herredømmet
hvile; og hans Navn skal være: Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Fredsfyrste.”

Tilsvarende kan jeg se tilbage i begyndelsen af denne tyvende århundrede og sige, at til os en søn blev 
givet, til os en profet blev født, og han skulle foran den anden komme af "den Søn" af Esajas profeti 
igen på jorden. Den komplette historie om denne profets liv ville fylde mange flere bøger end jeg, en 
minister af Evangeliet om Jesus Kristus, ville have tid til at skrive. Jeg er heller ikke bestilt til at være 
forfatter. Mit arbejde er at prædike, men jeg er en prædiker, hvis liv blev påvirket så helt af ministeriet 
for denne End-tid Profeten, at min egen ministerium er blevet støbt til et nyt formål.

Således er det, at jeg peger på denne mand og hans budskab som han pegede på Kristus. På denne måde
kun kan jeg opfylde min ministerielle opgaver af tjeneste til Gud - ved at anerkende, hvad han gjorde 
for dette 20. århundrede verden gennem livet af én mand. Mit ønske er at underrette alle hvem læser 
denne konto med karakteren, liv og handlinger af denne Gud-valgte mand.

Denne bog er vidne til de mirakuløse ting jeg har set og hørt, for Gud har virkelig velsignet mig og jeg 
ønsker at give ham herlighed. Jeg vil ikke undskylde for den hyppige omtale at jeg laver af navnet på 
denne mand, for jeg tro, at selv de syv bogstaver dele af hans navn blev ordineret af Gud: William 
Marrion Branham, en profet af det tyvende århundrede, en Guds mand udvalgt at løbe før andet komme
af Herren Jesus Kristus.

Jeg kalder ham, "Bror" Branham, for han sagde: "Hvis du elsker mig, du vil kalde mig bror" og mit liv 
er åbent for enhver udfordring at jeg ikke virkelig elskede denne bror, denne mand af Gud.

Som registreret i ApG 4, Disciplene blev indkaldt af myndighederne, slået med mange striber, og 
forbudt at tale eller undervise i Jesu Kristi Navn. Deres svar på deres anklagere var, “..."Dømmer selv. 
om det er ret for Gud at lyde eder mere end Gud.”

Ligeledes før du fordømmer mig for denne ydmyge skrivning, mine anklagere bør vide at jeg følte mig 
ledet af Gud til at gøre det. En tvingende grund til, at jeg skal gøre dette er ude af taknemmelighed for 



vidnet af dem  hvem gik med Jesus. Jeg takker Gud for deres rekord. De opfyldte den post-opstandelse 
bud på Jesus i Lukas 24:48, “I ere Vidner om disse Ting.”

Jeg ved, at hvis jeg havde levet i de dage af Jesus i et land fjernt fra Israel, og nogen var kommet for at 
fortælle mig om Jesus Kristus, jeg ville have værdsat deres trofaste vidne. Så jeg tro, at Gud har besøgt 
denne generation, jeg kommer at fortælle, hvad han har gjort. Han sendte en profet, og jeg føler mig 
privilegeret at vidne af de ting, der blev gjort gennem den profetens liv.

Jeg stoler på, at jeg har redegjort for ansvaret at jeg føler at fortælle hvad jeg har set og hørt, opfylde en
kommission for at vidne af hvad Jesus Kristus har gjort i min generation. Selv efter Herrens Jesu 
opstigning, Disciplene var tøvende med at gøre dette. I ApG 1:4-8 Bibelen fortæller at Jesus befalede 
de forsamlede disciple at de ikke skulle vige fra Jerusalem men skulle vente på Faderens løfte, siger i 
vers 5:

“Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den Helligånd om ikke mange Dage.”

De spurgte ham om han ville på det tidspunkt genoprette igen riget for Israel, hvortil han svarede:

“Men han sagde til dem: "Det tilkommer ikke eder at kende Tider eller Timer, hvilke Faderen har 
fastsat i sin egen Magt. Men I skulle få Kraft, når den Helligånd kommer over eder; og I skulle være 
mine Vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende."

Fra disse vers jeg tro, at infillingen af Helligåndens dåb bringer magt til modtageren til at gå frem og 
vidner om de ting at Gud har tilladt ham at opleve og forstå i hans levetid. Ingen tvivl om, når Peter, 
Jakob Johannes og de andre  fortalt visse ting, var der blandt tilhørerne dem, der ikke troede fordi de 
ikke selv havde været vidne til mirakler. Men Jesus sagde: “I er mine vidner.” Når Thomas blev 
inviteret til at tilfredsstille sin tvivl ved at trykke sine hænder i sårene i den opstandne Kristus, han fik 
at vide, “...salige ere de, som ikke have set og dog troet.”

Men nogle ting er sværere at tro ved at se dem, end de er til at tro uden at se. Når disciplene vidnede af 
de ting  at Jesus gjorde, vandre på vandet, bryde brødene, passerer ud fisk, helbredelse af blinde, selv 
hævelse af de døde - der var dem der ikke kunne forstå sandheden foran deres øjne. “For fantastisk,” 
sagde de. Ligeledes vil jeg forholde mig til ting, der skete i denne generation i Bror Branhams liv, at 
kun nogle vil tro. Det er ikke mit ansvar at overtale alle mænd til at tro, men det er mit ansvar at 
fortælle alle mænd hvad jeg tro, hvad jeg har set og hørt, og giv dem en grund for det “håb, der er inden
for mig” på denne time, og hvorfor står jeg, hvor jeg gør.
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Rev. Green var en nær ven og associeret af Bror Branham, især i de sidste år af hans liv. I sin bog ”De 
Retsakter Profeten” han giver vidne til mirakuløse ting han så og hørte i ministeriet af Guds profet til 
denne alder. Må det vise sig at være en velsignelse for dig som du tager denne rejse i fodsporene af en 
ægte bibelprofet, med ægte Bibelske tegn og en ægte Bibelske besked.
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