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10 LAODIKEA MENIGHETSTID

Budbæreren
Til

Laodikea Menighetstid

Johannes` Åpenbaring 3,14-22

 Og skriv til engelen for Laodikeernes menighet: Dette sier 
Han som er Amen, det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til 
Guds skaperverk:
 Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller 
varm. Om du enda var kald eller varm.
 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg 
spy deg ut av Min munn.
 Fordi du sier: Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov 
for noe, og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og 
naken,
 så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så 
du kan bli rik, og hvite klær, så du kan være påkledd, så din 
nakenhets skam ikke skal bli avslørt, og øyensalve til å salve 
øynene dine med, så du kan se.
 Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg. Vær derfor 
nidkjær og omvend deg!
 Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og 
åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, 
og han med Meg.
 Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min  
trone, slik Jeg også har seiret og satt Meg med min Far på hans 
trone.
 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!
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Budbæreren
 Jeg tviler veldig mye på om noen tidsalder virkelig kjente 
budbæreren som Gud hadde sent til den, bortsett fra i den 
første tidsalder hvor Paulus var budbæreren. Og selv i den 
tidsalderen gjenkjente mange ham ikke for hva han var.
 Den tidsalderen som vi nå lever i kommer til å bli en veldig 
kort en. Begivenheter kommer til å inntreffe veldig hurtig. Så 
budbæreren til denne Laodikea tidsalder må være her nå, selv 
om vi muligens ikke vet hvem han er enda. Men det vil med 
sikkerhet være en tid som han blir kjent. Nå kan jeg bevise det, 
fordi vi har skriftsteder som beskriver hans tjeneste.
 Aller først, denne budbæreren vil være en profet. Han vil 
ha tjenesten til en profet. Han vil ha den profetiske tjeneste. 
Den vil være grundig basert på Ordet, for når han profeterer 
eller har en visjon, vil det alltid være “Ord orientert” og det vil 
ALLTID gå i oppfyllelse. Han vil bli stadfestet som en profet 
på grunn av hans nøyaktighet. Beviset for at han er en profet 
er funnet i Åpenbaringen 10,7: “Men i de dager til røsten av 
den syvende budbærer når han skal begynne å lyde, skulle 
Guds hemmlighet være fullendt slik som Han har kunngjort 
for Sine tjenere profetene.” Nå denne personen, som i dette 
vers kalles for en “engel” i King James versjonen, er IKKE et 
himmelsk vesen. Den sjette engel som blåser i trompeten, som 
er et himmelsk vesen, er i Åpenbaringen 9,13 og den syvende 
i samme rekkefølge er i Åpenbaringen 11,15. Denne ene her 
i Åpenbaringen 10,7 er den syvende tidsalders budbærer, 
og det er en mann og han vil bringe et budskap fra Gud, og 
hans budskap og tjeneste vil avslutte Guds hemmelighet 
som kunngjort til Hans tjenere profetene. Gud kommer til å 
behandle denne siste budbærer som en profet FORDI HAN ER 
EN PROFET. Det er hva Paulus var i den første tidsalder, og 
den siste tidsalder har også èn. Amos 3,6-7: “Når det blåses i 
en trompet i byen, blir ikke folk redde? Når det skjer en ulykke 
i en by, er det ikke Herren som har gjort det? For Herren Gud 
gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for 
sine tjenere, profetene.”
 Det var i endetidens periode at Jesu syv tordener kom 
fram. Åpenbaringen 10,3-4: “Og så ropte han med høy røst, som 
når en løve brøler. Da han hadde ropt, talte de syv tordener 
med sine røster. Da de syv tordener hadde talt med sine røster, 
skulle jeg til å skrive. Men jeg hørte en røst fra himmelen som 
sa til meg: Sett segl for de ting som de syv tordener talte, 
og skriv dem ikke!” Hva som var i disse tordener vet ingen. 
Men vi trenger å vite det. Og det behøves en profet for å få 
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åpenbaringen, fordi Gud har ingen annen måte å bringe ut Sine 
Skriftmessige åpenbaringer, unntatt gjennom en profet. Ordet 
kom alltid gjennom en profet, og vil alltid gjøre det. At dette er 
Guds lov er tydelig, selv ved en tilfeldig ransakelse av Skriften. 
Den uforanderlige Gud med uforanderlige veier, sendte alltid 
Sin profet i hver tidsalder hvor folket hadde kommet bort fra 
den Guddommelige forordning. Når både teologene og folket 
hadde avviket fra Ordet, sendte Gud alltid Sin tjener til dette 
folket (men utenom teologene) for å korrigere falsk lære og lede 
folket tilbake til Gud.
 Så vi ser en syvende tidsalders budbærer komme, og han er 
en profet.
 Ikke bare ser vi denne budbærer komme her i Åpenbaringen 
10,7, men vi ser at Ordet taler om at Elias kommer før Jesus 
kommer tilbake. I Matteus 17,10: “Og disiplene hans spurte Ham 
og sa: Hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme?” 
Jesus svarte og sa til dem: “sannelig, Elias kommer først, og 
han skal gjennopprette alle ting.” Før vår Herres gjenkomst, 
må Elias komme tilbake for et gjenopprettelsesarbeid i 
menigheten. Dette er hva Malakias 4,5 sier: “Se, Jeg skal 
sende dere profeten Elias før den store og fryktinngytende 
Herrens dag kommer. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, 
og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og 
lyse jorden i bann.” Det er absolutt ingen tvil om at Elias må 
komme tilbake før Jesu komme. Han har et bestemt arbeid å 
utføre. Dette arbeidet er delen av Malakias 4,6 som sier: “han 
skal vende barnas hjerte til deres fedre.” Grunnen til at vi vet 
dette er hans bestemte arbeide å utføre på denne tid er fordi 
han allerede har fullbyrdet den delen som sier: “han skal vende 
fedrenes hjerte til barna,” da Elias tjeneste var her i Johannes 
Døperen. Lukas 1,17: “Han skal også gå foran Ham i Elias Ånd 
og kraft, for å vende fedrenes hjerte til barna og de ulydige 
til de rettferdiges visdom, for å gjøre rede et forberedt folk 
for Herren.” I Johannes` tjeneste ble “fedrenes hjerte vendt til 
barna.”  Vi vet det fordi Jesus sa så. Men det sies ikke at barnas 
hjerter ble vendt til fedrene. Det skal enda skje. Hjertene til 
de siste-dagers barn vil bli vendt tibake til Pinse-fedrene. 
Johannes klargjorde fedrene for at Jesus skulle ønske barna 
velkommen inn i folden. Nå, denne profet som Elias Ånd faller 
på vil forberede barna til å ønske Jesus velkommen tilbake.
 Jesus kalte Johannes Døperen for Elias. Matteus 17,12: “Men 
Jeg sier dere at Elias er allerede kommet, og de kjente ham ikke, 
men gjorde med ham som de ville.” Grunnen til at han kalte 
Johannes for Elias, var fordi den samme Ånd som var over Elias 
hadde kommet tilbake på Johannes, lik som den Ånden hadde 
kommet tilbake over Elisa etter regjeringen av Kong Akab. Nå 
igjen vil den Ånden komme tilbake over en annen mann rett før 
Jesus kommer. Han vil være en profet. Han vil være stadfestet 
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som det av Gud. Siden Jesus Selv ikke vil være her i legemet 
for å stadfeste ham, (som Han gjorde med Johannes), vil det 
bli gjort av den Hellige Ånd slik at denne profetens tjeneste 
vil bli fulgt av store og vidunderlige manifestasjoner. Som en 
profet, vil enhver åpenbaring bli stadfestet, for hver eneste 
åpenbaring vil gå i oppfyllelse. Vidunderlige krafts-gjerninger 
vil bli utført på hans befalinger i tro. Da vil budskapet som 
Gud har gitt ham i Ordet bli brakt frem, for å vende folket 
tilbake til sannheten og den sanne Guds kraft. Noen vil lytte, 
men flertallet vil gjøre som forventet og forkaste ham.
 Siden denne profetbudbærer i Åpenbaringen 10,7 vil være 
den samme som Malakias 4,5-6, vil han av natur være lik Elias 
og Johannes. Begge var menn adskilt fra de aksepterte religiøse 
skolene på deres tid. Begge var menn av villmarken. Begge 
handlet kun når de hadde “Så sier Herren,” rett fra Gud ved 
åpenbaring. Begge slo ned på den religiøse orden og ledere på 
deres tid. Men ikke nok med det, de slo ned på alle som var 
fordervet eller ville forderve andre. Og legg merke til, begge 
profeterte mye mot umoralske kvinner og deres tilstand. Elias 
ropte ut mot Jesabel, og Johannes irettesatte Herodias, Filips 
kone.
 Selv om han ikke vil være populær, vil han være stadfestet 
av Gud. Slik Jesus stadfestet Johannes, og Den Hellige Ånd 
stadfestet Jesus, kan vi forvente at denne mann først og 
fremst blir stadfestet ved Ånden som arbeider i hans liv med 
uimotsigelige krafts-gjerninger som ikke er funnet andre 
steder; og Jesus Selv, i Sin gjenkomst, vil stadfeste ham, på 
samme måte som Han stadfestet Johannes. Johannes vitnet om 
at Jesus ville komme, – og det samme vil denne mannen, lik 
Johannes, vitne om at Jesus kommer. Og selve Kristi gjenkomst 
vil bevise at denne mann virkelig var forløperen for Hans andre 
komme. Dette er det endelige beviset på at dette virkelig er 
profeten i Malakias 4, for avslutningen på hedningenes tid vil 
være Jesus, Ham selv, som kommer til syne. Da vil det være for 
sent for dem som har forkastet ham.
 For ytterligere å klarlegge vår presentasjon av denne siste 
dagers profet, la oss spesielt være oppmerksom på at profeten 
i Matteus 11,12, var Johannes Døperen, som var den som ble 
foutsagt i Malakias 3,1: “Se, Jeg sender Min budbærer, og han 
skal berede veien for mitt åsyn, Herren som dere søker, skal brått 
komme til sitt tempel, Paktens Budbærer, som dere med glede 
lengter etter. Se, Han kommer, sier Hærskarenes Herre.” Matteus 
11,1-12: “Og det skjedde, da Jesus var ferdig med å befale de tolv 
disiplene Sine, at Han drog derifra for å undervise og fokynne i 
byene deres. Mens Johannes satt i fengselet, hørte han om Kristi 
gjerninger. Derfor sendte han to av disiplene sine. De sa til Ham: 
Er du Den Som skal komme, eller skal vi vente en annen? Jesus 
svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes alt dere hører og ser: 
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blinde ser og lamme går. Spedalske blir renset og døve hører. Døde 
blir vekket opp, og Evangeliet blir forkynt for fattige. Og salig er 
den som ikke tar anstøt av Meg. Da de var gått, begynte Jesus å 
tale om Johannes til folkeskarene: Hva dro dere ut i ødemarken 
for å se? Et siv som svaier i vinden? Eller hva dro dere ut for å se? 
Et menneske kledd i fine klær? Sannelig, de som bærer fine klær, 
er i kongens hus. Men hva dro dere ut for å se? En profet? Ja, sier 
Jeg dere, og mer enn en profet. For det er ham, dette er skrevet om: 
Se, Jeg sender Min budbærer foran Ditt åsyn. Han skal bane veien 
Din foran Deg. Sannelig sier Jeg dere: Blant dem som er født av 
kvinner, er det ikke stått fram noen større enn Døperen Johannes. 
Men den minste i himlenes rike er større enn ham.” Dette har 
allerede funnet sted. Dette har hendt. Det er over. Men legg nå 
merke til i Malakias 4,1-6: “For se, dagen kommer, brennende som 
en ovn. Alle de overmodige, ja hver den som lever i ugudelighet, 
skal bli som halm. Dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier 
hærskarenes Herre, så det verken blir rot eller gren igjen. Men for 
dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med 
legedom i Sine vinger. Dere skal gå ut og hoppe lik kalver som er 
gjødde på båsen. Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de 
skal være støv under deres føtter på den dagen Jeg gjør dette, sier 
hærskarenes Herre. Husk på loven til Moses, min tjener, den som 
Jeg bød han på Horeb for hele Israel, med lover og dommer. Se, Jeg 
skal sende dere profeten Elias før den store og fryktinngytende 
Herrens dag kommer. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og 
barnas hjerte til deres fedre, så Jeg ikke skal komme og lyse jorden 
i bann.” Se, umiddelbart etter DENNE Elias sitt komme, vil jorden 
bli renset med ild og de onde bli brent til aske. Dette skjedde 
selvsagt IKKE på Johannes` tid (Elias for sin tid). Guds Ånd 
som profeterte budbærerens komme i Malakias 3,1 (Johannes) 
gjentok kun sin forrige profetiske uttalelse fra Jesaja 40,3 gjort 
minst tre århundrer tidligere. “Det lyder en røst fra en som roper i 
ødemarken: Rydd Herrens vei! Gjør hovedveien for vår Gud jevn 
gjennom ørkenen.” Nå Johannes, ved den Hellige Ånd, var røsten 
både til Jesaja og Malakias i Matteus 3,3: “For dette er han det er 
talt om ved profeten Jesaja, røsten av en som roper i ødemarken, 
Forbered Herrens vei. Gjør hans stier rette.” Så vi kan tydelig se 
fra disse skriftstedene at profeten i Malakias 3, som var Johannes, 
IKKE var profeten i Malakias 4, men riktignok, både Johannes og 
denne siste-dagers profet har  over seg den samme Ånd Som var 
over Elias.

 Nå, denne budbærer i Malakias 4 og Åpenbaringen 10,7 
skal gjøre to ting. En: I følge Malakias 4 vil han vende barnas 
hjerter til fedrene. To: Han vil åpenbare hemmelighetene av 
de syv tordener i Åpenbaringen 10 som er åpenbaringene som 
er i de syv segl. Det vil være disse Guddommelig åpenbarte 
“mysterie- sannheter” som bokstavelig talt vender barnas 
hjerter til Pinsefedrene. Nøyaktig slik.
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 Men tenk også på dette. Denne profet-budbærer vil i sin 
natur og væremåte være som Elias og Johannes. På denne 
profet-budbærers dag vil folket være som de var i Akabs og 
Johannes` dager. Og siden det er “KUN BARNAS” hjerter som 
vil bli vendt, er det kun barna som vil lytte. I Akabs dager var 
det kun funnet 7000 Israelitter av den sanne sed. I Johannes` 
dager var det også veldig få. Massene i begge tidsaldrene var i 
avgudshoreri.

 Jeg vil gjøre nok en sammenligning mellom Laodikeas 
profet-budbærer og Johannes, profet-budbæreren som gikk 
foran Jesu første komme. Folket i Johannes` dager forvekslet 
ham med Messias. Johannes` evangelium 1,19-20: “Og dette er 
Johannes` vitnesbyrd da jødene sendte prester og levitter fra 
Jerusalem for å spørre ham: Hvem er du? Da bekjente han og 
nektet ikke. Han bekjente: Jeg er ikke Kristus.” Denne siste 
dagers profet-budbærer vil ha en slik kraft fremfor Herren at 
det vil være de som forveksler ham med Herren Jesus. (Det vil 
være en ånd i verden ved endens tid som vil forføre noen og 
få de til å tro dette. Matteus 24,23-26: “For falske kristuser og 
falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å 
forføre selv de utvalgte - om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere 
det på fohånd. Så hvis de da sier til dere: Se, Han er i ørkenen! 
da gå ikke ut dit. Eller: Se, Han er i de innerste rommene! så 
tro det ikke.”) Men tro du det ikke. Han er ikke Jesus Kristus. 
Han er ikke Guds Sønn. HAN ER EN AV BRØDRENE, EN 
PROFET, EN BUDBÆRER, EN GUDS TJENER. Han behøver 
ikke skjenkes større ære over seg enn det som Johannes mottok 
da han var røsten som ropte, “Jeg er ikke Ham, MEN HAN 
KOMMER ETTER MEG.”

 Før vi avslutter denne del om budbæreren for Laodikea 
tidsalder, må vi seriøst overveie disse to tanker. Først, denne 
tidsalder vil ha ÈN Profet-Budbærer. Åpenbaringen 10,7 sier: 
“Når Han (entall) skal begynne å lyde.” Det har aldri vært en 
tidsalder hvor Gud gav Sitt folk to hoved-profeter på samme 
tid. Han gav Enok (alene), Han gav Noa (alene), Han gav Moses 
(Han alene hadde Ordet selv om andre profeterte), Johannes 
Døperen kom ALENE. Nå i denne siste dag vil det være en 
PROFET (Ikke en profetinne – selv om det i denne tid er flere 
kvinner enn menn som påstår seg å gi Guds åpenbaring), og 
det ufeilbarelige Ordet sier at han (profeten) vil åpenbare 
hemmelighetene til ende-tids folket, og vende barnas hjerter 
tilbake til fedrene. Det er de som sier at Guds folk vil 
komme sammen gjennom en felles åpenbaring. Jeg utfordrer 
denne påstanden. Det er en slett, ugyldig antagelse overfor 
Åpenbaringen 10,7. Nå nekter jeg ikke for at folk vil profetere 
i denne siste tid, og deres tjenester kan og vil være riktig. Jeg 
nekter ikke for at det vil være profeter slik det allerede var i 
Paulus` dager da det var “en Agabus en profet som profeterte 
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om en hungersnød.” Jeg er enig at det er slik. MEN JEG 
AVVISER PÅ DET UFEILBARLIGE ORDETS BEVIS AT 
DET ER MER ENN EN HOVED PROFET-BUDBÆRER SOM 
VIL ÅPENBARE HEMMELIGHETENE SOM ER I ORDET, 
OG SOM HAR TJENESTEN Å VENDE BARNAS HJERTER 
TIL FEDRENE. “Så sier Herren” ved Sitt ufeilbarlige Ord 
står, skal stå og bli stadfestet. Det er èn profet-budbærer til 
denne tidsalder. På grunnlag av menneskelig oppførsel alene, 
vet enhver at der det er mange folk er det til og med delte 
meninger på mindre punkter av en hovedlære som de alle har 
sammen. Hvem da vil ha ufeilbarlighetens kraft som vil bli 
gjenopprettet i denne siste tidsalder, for denne siste tidsalder 
vil vende tilbake og manifestere den Rene Ord-Brud? Det betyr 
at vi vil ha Ordet en gang til slik det fullkomment ble gitt, og 
fullkomment forstått i Paulus` dager. Jeg skal fortelle deg hvem 
som vil ha det. Det vil være en profet så grundig stadfestet, 
eller til og med mer grundig stadfestet enn noen profet gjennom 
alle tider fra Enok til denne dag, fordi denne mann vil med 
nødvendighet ha toppstenens profetiske tjeneste, og Gud vil 
vise ham frem. Han trenger ikke å tale for seg selv, Gud vil tale 
for ham ved tegnets røst. Amen.

 Den andre tanken som må bli innprentet på våre hjerter 
er at de syv menighetstider startet med antikrist ånd så 
vel som Den Hellige Ånd som skal være velsignet for evig. 
1. Johannes 4,1: “Elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv 
åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått 
ut i verden.” La du merke til det? Den antikristne ånden 
identifiseres med falske profeter. Tidsaldrene startet med 
falske profeter og de vil avsluttes med falske profeter. Nå 
skal det selvfølgelig være en VIRKELIG FALSK PROFET 
i den store betydning, av den mann omtalt i Åpenbaringen. 
Men nå, før hans åpenbaring, vil det komme til syne mange 
falske profeter. Matteus 24,23-26: “Hvis da noen sier til 
dere: Se, her er Kristus! eller: Der! så tro det ikke. For 
falske Kristuser, og falske profeter, skal stå frem å gjøre 
store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det 
var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Så hvis de 
da sier til dere: Se, Han er i ørkenen! da gå ikke ut dit. 
Eller: Se, Han er i de innerste rommene! så tro det ikke.” 
Disse falske profeter er øremerket for oss i forskjellige andre 
Skriftsteder, slik som de følgende. 2. Peters brev 2,1-2: “Men 
det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også 
skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de 
føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal 
fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv 
en brå fortapelse. Og mange skal følge etter på deres veier 
til fortapelse, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli 
spottet.” 2. Timoteus` brev 4,3-4: “For den tid kommmer 
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da de ikke lenger skal holde ut den sunne lære, men etter 
sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter 
hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort 
fra og høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr.” 
1. Timoteus` brev 4,1: “Ånden sier uttrykkelig at i de siste 
tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet 
mot forførende ånder og demoners læresetninger.” Nå, 
i et hvert tilfelle vil du legge merke til at en falsk profet 
er en som er utenfor Ordet. Akkurat som vi viste deg at 
“antikrist” betyr “anti Ordet” slik kommer disse falske 
profeter og forderver Ordet, gir det en mening som passer 
deres egne djevelske mål. Har du noensinne lagt merke til 
hvordan folk som leder andre vill binder dem tett til seg 
selv ved frykt? De sier at hvis folk ikke gjør som de sier, 
eller hvis de går i fra, da vil ødeleggelse følge. De er falske 
profeter, for en sann profet vil alltid lede en til Ordet 
og binde folket til Jesus Kristus, og han vil ikke fortelle 
folket at de skal frykte ham eller hva han sier, men frykte 
hva Ordet sier. Legg merke til hvordan disse menneskene, 
lik Judas, er ute etter penger. De får deg til å selge alt 
du har og gi det til dem og deres planer. De bruker mer 
tid på offergaver enn på Ordet. De som forsøker å bruke 
gaver vil ta i bruk en gave som inneholder en feilmargin 
og deretter be om penger, og forsømme Ordet, og si at det 
er av Gud. Og folk vil gå til dem og bære over med dem, 
og støtte dem, og tro dem, uten å vite at det er dødens 
vei. Ja, landet er fullt av kjødelige etterlignere. I den siste 
tiden vil de prøve å imitere denne profet-budbæreren. 
Skevas syv sønner prøvde å etterligne Paulus. Trollmannen 
Simon prøvde å etterligne Peter. Deres etterligninger vil 
være kjødelige. De vil ikke være i stand til å fremvise hva 
den sanne profet frembringer. Når han sier at vekkelsen er 
over vil de gå rundt og gjøre krav på en stor åpenbaring, 
at det folket har er nøyaktig riktig og at Gud kommer til å 
gjøre større og mer underfulle ting blant folket. Og folket 
vil falle for det. Disse samme falske profeter vil påstå at 
budbæreren for de siste dager ikke er en teolog, så han 
burde ikke bli hørt. De vil ikke kunne frembringe hva 
budbæreren kan; de vil ikke være stadfestet av Gud slik 
som den siste tids profet er, men med sine store svulmende 
ord, og med vekten fra deres verdensomspennende ry vil 
de advare folket mot å høre den mannen (budbæreren), 
og de vil si han lærer feil. De handler tro til sine fedre, 
Fariseerne, som var av djevelen, for de hevdet at både 
Johannes og Jesus lærte feil.
 Hvorfor går nå disse falske profeter imot den sanne 
profet, og ikke tror på hans lære? Fordi de er tro til 
formaliteter slik som deres forfedere, da de i Akabs 
dager stod Mika imot. Det var fire hundre av dem og alle 
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sammen var enige; og ved at de alle sa den samme tingen, 
forførte de folket. Men ÈN profet- bare èn- var riktig og 
alle de andre feil, fordi Gud hadde gitt åpenbaringen til 
KUN EN.
 Vokt deg for falske profeter, for de er glupende ulver.
 Hvis du fremdeles er i noen tvil om dette, så spør Gud ved 
Hans ånd om å fylle deg og lede deg, FOR DEN UTVALGTE 
KAN IKKE BLI FORFØRT. Fikk du tak i det? Det er ikke noe 
menneske som kan forføre deg. Paulus kunne ikke forføre noen 
utvalgt, hadde han vært feil. Og i den første tidsalderen Efesus, 
der kunne ikke de utvalgte bli forført, for de prøvde de falske 
apostler og profeter og fant dem å være løgnere og satte dem 
ut. Halleluja. HANS får hører Hans røst, og de følger HAM. 
Amen. Jeg tror det.



ILDSTØTTEN

Ildstøtten over broder Branhams hode ble fotografert i Houston, Texas, i januar 
1950, og hadde fulgt ham fra hans fødsel i 1909. Under et dåpsmøte i 1933 i 
Ohio-elven ved Jeffersonville, Indiana, kom dette overnaturlige Vesen til syne 
foran hundrevis av mennesker, og sa til ham, “Som Johannes Døperen gikk 
forut for Kristi første komme, vil du gå forut for Hans Andre Komme.”

Dette budskapet av broder William Marrion Branham, Budbæreren og Åndens 
Siste Advarsel, er hentet fra kapitlet Laodikea Menighetstid i hans bok med 
tittel En Fremstilling Av De Syv Menighetstider, og er trykt uforkortet og gis 
ut gratis av Voice of God Recordings. Sitatene på baksidens perm er hentet fra 
dette heftet.

De originale talene av Broder William Marrion Branham er spilt inn på 
lydbånd, med over 1100 tilgjengelige, og er gjenprodusert i uredigert format. 
Mange av disse talene er i hefte format, trykt uredigert og gitt ut gratis. 
Lydbåndene, heftene, filmene, fotografiene, og annen nyttig informasjon om 
hans verdensomspennende tjeneste er tilgjengelig ved å skrive til:
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Åndens Siste Advarsel

 Åpenbaringen 3,22: “Den som har øre, han høre hva Ånden sier til 
menighetene.”

 Dette er den SISTE advarsel. Det vil ikke bli en annen. Tronsalen 
har blitt gjort klar. De tolv fundamenter har blitt lagt. Gatene av 
gull har blitt brolagt. Portene av gigantiske perler er blitt satt opp 
og hengslet. Hun står lik en pyramide så vakker og strålende. De 
himmelske vesener som har forberedt henne, betrakter åndeløst, for 
hun glitrer og skinner med en herlighet som er overnaturlig. Hver 
fasett av hennes skjønnhet forteller en historie om underfull nåde og 
Jesu kjærlighet. Hun er en by forberedt for et forberedt folk. Hun 
venter bare på sine innbyggere, og snart vil de fylle hennes gater med 
glede. Ja, det er det siste kall. Ånden vil ikke tale i en annen tidsalder. 
Tidsaldrene er over.

 Men takk Gud, på dette tidspunkt er denne tidsalder ikke over. 
Han roper fremdeles. Og Hans rop er ikke kun i menns åndelige ører 
ved Hans Ånd, men igjen er en profet i landet. En gang til vil Gud 
åpenbare sannheten slik som Han gjorde til Paulus. I dagene til den 
syvende budbærer, i dagene til Laodikea tidsalder, vil dens budbærer 
åpenbare Guds hemmeligheter slik som det var åpenbaret til Paulus. 
Han vil tale ut, og de som tar i mot den profeten i hans eget navn, 
vil motta den velgjørende virkningen av denne profets tjeneste. Og 
de som hører ham vil bli velsignet og bli en del av bruden av de 
siste dager som er omtalt i Åpenbaringen 22,17: “Og Ånden og bruden 
sier: Kom!” Hvetekornet (Brude-Hveten) som falt i jorden i Nikea har 
kommet tilbake til opprinnelig Ord-Korn igjen. Prise Gud for evig. 
Ja, lytt til den bekreftede Guds profet som kommer til syne i denne 
siste tidsalder. Det han sier fra Gud, vil bruden si. Ånden og profeten 
og bruden vil si den samme ting. Og det de vil si er allerede blitt sagt 
i Ordet. De sier det nå: “Kom ut i fra henne nå og vær dere atskilt.” 
Ropet har gått ut. Ropet går ut. Hvor lenge vil røsten rope? Vi vet 
ikke, men en ting vet vi, det vil ikke være lenge, for dette er den siste 
tidsalder.

 Han som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene. Ånden 
har talt. Den nedadgående sol er i ferd med å svinne hen i evigheten 
for menighetstidene. Da vil det hele være over. Da vil det være for 
sent å komme. Men hvis Gud et sted i disse serier har rørt ved deg med 
Sin Ånd, kan du selv nå vende deg til Ham i omvendelse og gi ditt liv 
til Ham så Han ved Sin Ånd kan gi deg evig liv.
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“SÅ SIER HERREN”

“den syvende budbærers røst”

“èn profet-budbærer til denne tidsalder”

“ufeilbarlighetens kraft”

“toppstenens profetiske tjeneste”

“profet-budbæreren i Åpenbaringen 10,7”

“den samme som Malakias 4,5-6”

“stadfestet av Gud”

“bekreftet av Ånden”

“forløperen for Hans andre komme”



Informasjon om opphavsrett

Alle rettigheter forbeholdes. Denne boken kan skrives ut på en 
privat skriver for personlig bruk eller deles ut gratis, som et 
verktøy for å spre Evangeliet om Jesus Kristus. Denne boken 
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tillatelse fra Voice Of God Recordings®.
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