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Swedish.

Förord.
På grund av det ovanliga ämnet och innehållet i 
denna bok, jag anser att en viss förklaring är 
nödvändigt att läsaren bättre kan förstå och bättre 
uppskattar meddelandet det innehåller. Boken togs 
från tejpade predikningar som jag levererade till min
församling vid det icke-denominationella Tucson 

Tabernaklet, i Tucson, Arizona, på våren 1969. Det är därför en “talad bok” och även om
det har redigerats, det fortfarande behåller smaken av det är initiering i en serie 
predikningar.

Den här boken handlar om en man vem skickades från Gud till denna ålder. Den här 
mannen var en profet; ändå som Kristus sade om Johannes Döparen i Matteus 11:9, jag 
tror att han var mer än en profet, för han var en profet-budbärare till de sista dagarna av 
kristendomen. Jesaja, långt före Kristi födelse, proklamerade: “Ty ett barn varder oss 
fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn
skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.”

På samma sätt kan jag se tillbaka i början av detta tjugonde århundradet och säga att åt 
oss en son gavs till oss föddes en profet, och han skulle springa före den andra 
ankomsten av “den Sonen” av Jesajas profeti igen på jorden. Den fullständiga historien 
om denna profetens liv skulle fylla många fler volymer än jag, en minister av evangeliet 
om Jesus Kristus, skulle ha tid att skriva. Inte heller är jag uppdrag att vara en författare. 
Mitt arbete är att predika, men jag är en predikant vars liv påverkades så fullständigt av 
ministeriet för denna sista tiden profeten att min egen ministeriet har blivit gjuten till ett 
nytt syfte.

Således är det, att jag peka på den här mannen och hans budskap som han pekade på 
Kristus. På detta sätt bara kan jag uppfylla mina minister plikter av tjänst till Gud - 
genom att erkänna vad han gjorde för den här tjugonde århundradet världen genom livet 
av en man. Min önskan är att bekanta alla som läser detta konto med karaktären, livet 
och handlingarna av den här Gudvalda mannen.

Denna bok är vittne för de mirakulösa sakerna jag har sett och hört, ty Gud har verkligen
välsignat mig och jag vill ge honom äran. Jag kommer inte be om ursäkt för det 
frekventa namnet jag gör av denna mans namn, för jag tror att även de sju bokstäverna 
delar av hans namn var ordinerad av Gud: William Marrion Branham, en profet av det 



tjugonde århundradet, en Guds man utvald att springa före Herrens Jesu Kristi andra 
ankomst.

Jag kallar honom, “Broder” Branham,  ty han sade: “Om du älskar mig, du kommer att 
ringa mig broder,” och mitt liv är öppet för alla utmaningar att jag inte riktigt visste 
älskar den här broder, den här Gudsmannen.

Som noterats i Apostlagärningarna 4, Disciplinerna uppkallades av myndigheterna, 
slagen med många ränder, och förbjudet att prata eller undervisa i namn av Jesus 
Kristus. Deras svar på deras åklagare var, “Om det är rätt inför Gud att vi hörsamma 
eder mer är Gud, därom mån I själva döma;”

Likaså innan fördöma mig för detta ödmjuka skrivande, mina åklagare borde veta  att 
jag kände mig ledd av Gud att göra det. En tvingande anledning till att jag måste göra 
det här är av tacksamhet för vittnet av dem vem gick med Jesus. Jag tackar gud för deras
rekord. De uppfyllde Jesu post-uppståndelse budskap i Lukas 24:48 “I kunnen vittna 
härom.”

Jag vet att om jag hade bott i Jesu dagar, i ett land långt ifrån Israel, och någon hade 
kommit att berätta om Jesus Kristus, jag skulle ha uppskattat deras trofasta vittne. Så jag
tror att Gud har besökt denna generation, jag kommer att berätta vad Han har gjort. Han 
skickade en profet, och jag känner mig privilegierad att vittna av de saker som gjordes 
genom att profetens liv.

Jag litar på att jag har klargjort det ansvar jag känner att säga vad jag har sett och hört, 
fullgöra en kommission för att vittna av vad Jesus Kristus har gjort i min generation. 
Även efter uppstigning Herren Jesus, lärjungarna var tveksam till att göra detta. I 
Apostlagärningarna 1:4-8 Bibeln berättar att Jesus befallde de samlade lärjungarna att de
inte borde frångå från Jerusalem men bör vänta på Faderns Löfte, säger i vers 5:

“Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skolen I bliva döpta i helig 
ande.”

De frågade honom om han skulle vid den tiden återställa igen riket åt Israel, till vilken 
Han svarade: Apostlagärningarna 1:7,8.

“Han svarade dem: "Det tillkommer icke eder att få veta tider eller stunder som Fadern
i sin makt har fastställt. 
Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, 
både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända.”

Från dessa verser, jag tror att utfyllnads av dopet i den Helige Ande ger makt till 



mottagaren att gå vidare och vittna om de saker att Gud har tillåtit honom att uppleva 
och förstå i hans livstid. Ingen tvekan när Petrus, Jakob, John och de andra berättade 
vissa saker, det fanns bland åhörarna de som inte trodde för att de inte själva hade 
bevittnat miraklerna. Men Jesus sade: “Du är mina vittnen.” När Thomas var inbjuden 
att tillfredsställa hans tvivel genom att trycka hans händer in såren från det stigit Kristus,
han fick höra “Saliga äro de som icke se och dock tro.”

Men vissa saker är svårare att tro genom att se dem, än de är att tro utan att se. När 
lärjungarna vittnade av de saker som Jesus gjorde, promenera  på vatten, bryta bröden, 
passerar ut fisk, helande blinda, även höja de döda - Det fanns de som inte kunde fathom
sanningen framför sina ögon. "För fantastiskt", sa de. På samma sätt kommer jag att 
relatera saker som hände i denna generation i livet av Broder Branham, att bara några 
kommer att tro. Det är inte mitt ansvar att övertala alla män att tro, men det är mitt 
ansvar att berätta för alla män vad jag tro, vad jag har sett och hört, och ge dem en 
anledning för “hopp som ligger inom mig” vid den här tiden, och varför jag står där jag 
gör.
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Rev. Green var en nära vän och associera av Broder Branham, särskilt i de senare åren 
av sitt liv. I sin bok “Agerar av Profeten” han vittnar om de mirakulösa sakerna han såg 
och hörde i ministeriet för Guds profet till denna ålder. Må det visa sig att vara en 
välsignelse för dig när du tar denna resa i fotspåren av en riktig bibel profet, med 
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