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Budbäraren
till

Laodiceas församlingstidsålder
Uppenbarelseboken 3:14-22

Och skriv till Laodiceas församlings ängel: ”Så säger han
som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet,
begynnelsen till Guds skapelse:

Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm.
Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm.

Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag
utspy dig ur min mun.

Du säger ju: ’Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och
behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och
ömkansvärd och fattig och blind och naken.

Så råder jag dig då, att du köper av mig guld, som är
luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita
kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall
bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina
ögon med, för att du skall kunna se.

’Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.’  Så gör nu
bättring med all flit.

Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till
min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och
hålla måltid med honom och han med mig.

Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig
på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig
med min Fader på hans tron.

Den som har öra, han höre, vad Anden säger till
församlingarna.”
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Budbäraren
Jag betvivlar starkt att någon tidsålder verkligen kände den

budbärare Gud hade sänt till den, utom i den första tidsåldern då
Paulus var budbäraren. Och till och med i den tidsåldern var det
många som inte kände igen honom som vad han var.

Den tidsåldern vi lever i kommer att vara en mycket kort en.
Händelserna kommer att ske mycket fort. Så budbäraren till denna
Laodicea-tidsålder måste vara här nu, fastän vi kanske inte känner
honom än. Men det måste förvisso komma en tid då han blir känd.
Nu kan jag bevisa det, för vi har Skriften som beskriver hans
verksamhet.

För det första, kommer den där budbäraren att vara en profet.
Han kommer att ha en profets ämbete. Han kommer att ha den
profetiska tjänsten. Det kommer att vara stabilt grundat på Ordet
för då han profeterar eller får en syn, kommer det alltid att vara
”Ord-orienterat” och det kommer ALLTID att gå i uppfyllelse.
Han kommer att bevisa sig vara en profet på grund av sin
exakthet. Beviset för att han är en profet finns i Upp. 10:7: ”utan i
de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker, att han
stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat i enlighet
med det glada budskap, som han har förkunnat för sina tjänare
profeterna.” Den här personen nu, som i den här versen kallas för
”ängel” i King James bibel är INTE en himmelsk varelse. Den
sjätte ängeln som stötte i basun, som är en himmelsk varelse, är i
Upp. 9:13, och den sjunde av samma sort är i Upp. 11:15. Den här i
Upp. 10:7 är budbäraren till den sjunde tidsåldern och det är en
man, och han kommer att bära fram ett budskap från Gud, och
hans budskap och verksamhet kommer att avsluta Guds hemliga
rådslut som Han har kungjort för sina tjänare, profeterna. Gud
kommer att behandla denne siste budbärare som en profet
DÄRFÖR ATT HAN ÄR EN PROFET. Det är vad Paulus var i den
första tidsåldern, och den sista tidsåldern har också en. Amos 3:6-
7: ”Eller stöter man i basun i en stad, utan att folket förskräckes?
Eller drabbas en stad av något ont, utan att Herren har skickat
det? Sannerligen, Herren, Herren gör alls intet utan att hava
uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna.”

Det var i ändens tid som Jesu sju tordön kom fram. Upp. 10:3-4:
”Och han ropade med hög röst, såsom när ett lejon ryter. Och när
han hade ropat, läto de sju tordönen höra sina röster. Och sedan
de sju tordönen hade talat, tänkte jag skriva, men jag fick då höra
en röst från himmelen säga: ’Göm såsom under insegel, vad de sju
tordönen hava talat, och skriv icke upp det.’” Vad som fanns i de
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där tordönen, det vet ingen. Men vi behöver veta. Och det kommer
att krävas en profet för att få uppenbarelsen för Gud har inget
annat sätt att tillkännage Sina bibliska uppenbarelser på än
genom en profet. Ordet har alltid kommit genom en profet och
kommer alltid att göra det. Att detta är en Guds lag blir
uppenbart till och med genom ett flyktigt genomsökande av
Skriften. Den oföränderlige Guden med sina oföränderliga vanor
sände utan att ändra Sig Sin profet i varenda tidsålder, då
människorna hade gått vilse från den gudomliga ordningen. Då
både teologerna och och människorna hade gått bort ifrån Ordet,
sände Gud alltid Sin tjänare till dessa människor (men utanför
teologernas krets) för att rätta till den falska undervisningen och
leda människorna tillbaka till Gud.

Så vi ser att en budbärare till den sjunde tidsåldern kommer, och
han är en profet.

Vi ser inte bara denne budbärare komma här i Upp. 10:7, utan vi
finner att Ordet talar om att Elia skall komma innan Jesus kommer
tillbaka. I Matt. 17:10: ”Men lärjungarna frågade honom och sade:
Huru kunna då de skriftlärde säga att Elias först måste komma?”
Och Jesus sade: ”Elias skall förvisso först komma och upprätta allt
igen.” [Eng. övers.] Innan vår Herre kommer, måste Elia komma
tillbaka och utföra ett restaurationsarbete i församlingen. Detta är
vad Mal. 4:5 säger: ”Se, jag skall sända till eder profeten Elia,
förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han skall
vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till sina
fäder, för att jag icke, när jag kommer, skall slå landet med
tillspillogivning.” Det råder absolut inget tvivel om att Elia måste
komma tillbaka före Jesu tillkommelse. Han har ett särskilt arbete
att uträtta. Det arbetet är den delen av Mal. 4:6 som säger: ”han
skall vända barnens hjärtan till sina fäder.” Orsaken till att vi vet
att detta är det särskilda arbete han skall göra vid den tiden är att
han redan har fullbordat den delen som säger att ”han skall vända
fädernas hjärtan till barnen,” medan Elias verksamhet var här i
Johannes Döparen. Luk. 1:17: ”Han skall gå framför honom i Elias'
ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och de
ohörsamma till de rättfärdigas sinnelag, så att han skaffar åt Herren
ett välberett folk.” I Johannes verksamhet ”vändes fädernas hjärtan
till barnen”. Det vet vi, för Jesus sade så. Men det står inte att
barnens hjärtan vändes till fäderna. Det har ännu inte skett. Den
yttersta tidens barns hjärtan skall vändas tillbaka till pingst-
fäderna. Johannes fick fäderna redo så att Jesus kunde välkomna
barnen in i fållan. Nu kommer denne profet, på vilken Elias ande
faller, att bereda barnen för att välkomna Jesus tillbaka.

Jesus kallade Johannes Döparen för Elia. Matt. 17:12: ”men jag
säger eder att Elias redan har kommit. Men de ville icke veta av
honom, utan förforo mot honom alldeles såsom de ville.” Orsaken
till att han kallade Johannes för Elia, var att samma Ande, som var
över Elia hade kommit tillbaka över Johannes, precis som den
Anden hade kommit tillbaka över Elisa efter konung Ahabs



BUDBÄRAREN 3

regering. Nu kommer den Anden återigen tillbaka över en annan
man just innan Jesus kommer. Han kommer att vara en profet. Gud
kommer att bevisa att han är en sådan. Eftersom Jesus själv, i
köttslig gestalt, inte kommer att vara här för att försvara honom,
(som han gjorde med Johannes) kommer det att göras av Den Helige
Ande, så att den här profetens verksamhet kommer att åtföljas av
stor och underbar uppenbarelse. Som profet, kommer varenda
uppenbarelse att bekräftas, för varenda uppenbarelse kommer att
gå i uppfyllelse. Underbara kraftgärningar kommer att utföras på
hans befallningar i tro. Sedan kommer budskapet, som Gud har gett
honom i Ordet, att frambäras för att vända människorna tillbaka till
sanningen och Guds verkliga kraft. En del kommer att lyssna, men
majoriteten kommer att hålla sig till former och avvisa honom.

Eftersom denne profetbudbärare i Upp. 10:7 kommer att vara
densamme som Mal. 4:5-6 kommer han till sin natur att vara lik Elia
och Johannes. Båda var män som skiljde sig från de accepterade
religösa skolorna i sin tid. Båda var vildmarkens män. Båda
handlade bara då de hade ”Så säger Herren”, direkt från Gud
genom uppenbarelse. Båda angrep sin tids religiösa ordning och
ledare. Men inte bara det, de angrep alla som var korrumperade
eller skulle komma att korrumpera andra. Och, lägg märke till att
båda profeterade mycket mot omoraliska kvinnor och deras sätt att
vara. Elia protesterade mot Isebel och Johannes tillrättavisade
Herodias, Filippus' hustru.

Trots att han inte kommer att vara populär, kommer han att vara
bekräftad av Gud. Som Jesus förklarade Johannes äkta och Den
Helige Ande förklarade Jesus äkta, kan vi mycket väl vänta oss att
den här mannen först av allt kommer att förklaras äkta genom att
Anden verkar i hans liv genom kraftgärningar som är odiskutabla
och inte finns någon annanstans; och Jesus själv, då Han kommer
tillbaka, kommer att förklara honom äkta, precis som Han
förklarade Johannes äkta. Johannes vittnade om att Jesus skulle
komma, _ och likaså kommer den här mannen, liksom Johannes,
att vittna om att Jesus skall komma. Och just Jesu Kristi återkomst
kommer att bevisa att denne man verkligen var förelöparen till
Hans andra tillkommelse. Detta är det slutliga beviset för att det
här verkligen är profeten i Mal. 4, för slutet på hedningarnas
tidsålder kommer att vara att Jesus själv uppenbarar Sig. Då
kommer det att vara för sent för dessa som har avvisat honom.

För att ytterligare klargöra vår presentation av denne profet i
ändens tid, låt oss särskilt lägga märke till att profeten i Matt. 11:12
var Johannes Döparen, som var den som förutsades i Mal. 3:1 [Eng.
övers.]: ”Se, jag skall sända ut min budbärare, och han skall bereda
väg för mig; och den Herre, som I åstunden skall med hast komma
till sitt tempel, ja, förbundets ängel, som I finnen behag i, se, han
skall komma, säger härskarornas Herre.” Matt. 11:1-12: ”När Jesus
hade givit sina tolv lärjungar alla dessa bud, gick han därifrån
vidare, för att undervisa och predika i deras städer. Men när
Johannes i sitt fängelse fick höra om Kristi gärningar, sände han
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bud med sina lärjungar och lät fråga honom: ’Är du den som skulle
komma, eller skola vi förbida någon annan?’ Då svarade Jesus och
sade till dem: ’Gån tillbaka och omtalen för Johannes vad I hören
och sen: blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra,
döda uppstå, och för fattiga förkunnas glädjens budskap. Och salig
är den för vilken jag icke bliver en stötesten.’ När dessa sedan gingo
bort, begynte Jesus tala till folket om Johannes: ’Varför var det I
gingen ut i öknen? Var det för att se ett rör som drives hit och dit av
vinden? Eller varför gingen I ut? Var det för att se en människa
klädd i fina kläder? De som bära fina kläder, dem finnen I ju i
konungapalatsen. Varför gingen I då ut? Var det för att se en profet?
Ja, jag säger eder: Ännu mer än en profet är han. Han är den om
vilken det är skrivet: ’Se, jag sänder ut min ängel framför dig, och
han skall bereda vägen för dig.’ Sannerligen säger jag eder: Bland
dem som äro födda av kvinnor har ingen uppstått, som har varit
större än Johannes döparen; men den som är minst i himmelriket är
likväl större än han.” Detta har redan ägt rum. Detta har hänt. Det
är över. Men observera nu i Mal. 4:1-6: ”Ty se, dagen kommer, och
den skall brinna såsom en ugn, då skola alla fräcka människor och
alla som göra, vad ogudaktigt är, bliva lika strå, och dagen, den som
kommer, skall förbränna dem, säger Herren Sebaot, så att varken
rot eller krona lämnas kvar av dem. Men för eder, I som frukten
mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under
sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar, som hava
varit instängda i stallet. Och de ogudaktiga skolen I trampa ned, ty
de skola bliva såsom aska under edra fötter på den dag, då jag utför
mitt verk, säger HERREN Sebaot. Tänken på Moses lag, min tjänares,
åt vilken jag på Horeb gav stadgar och rätter för hela Israel. Se, jag
skall sända till eder profeten Elia, förrän HERRENS stora och
fruktansvärda dag kommer. Och han skall vända fädernas hjärtan
till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag icke, när
jag kommer, skall slå landet med tillspillogivning.” Ser Ni,
omedelbart efter att DENNE Elias har kommit, kommer jorden att
renas genom eld och de onda att förbrännas till aska. Naturligtvis
hände detta INTE på Johannes tid (Elia för hans tid). Guds Ande
som profeterade om att budbäraren i Mal. 3:1 (Johannes) skulle
komma upprepade bara Sitt tidigare profetiska uttalande i Jesaja
40:3, som hade gjorts åtminstone tre århundraden tidigare. ”Hör,
man ropar: ’Bereden väg för HERREN i öknen, banen på hedmarken
en jämn väg för vår Gud.’” Nu gav Johannes, genom Den Helige
Ande, uttryck för både Jesaja och Malaki i Matt. 3:3: ”Det var om
denne som profeten Esaias talade, när han sade: ’Hör rösten av en
som ropar i öknen: ”Bereden vägen för Herren, gören stigarna
jämna för honom.”’” Så vi kan mycket väl se utifrån dessa
skriftställen att profeten i Mal. 3, som var Johannes, INTE var
profeten i Mal. 4, trots att både Johannes och denne profet till den
yttersta tiden har samma Ande över sig, som var över Elia.

Nu kommer den här budbäraren i Mal. 4 och Upp. 10:7 att göra
två saker. Ett: Enligt Mal. 4 kommer han att vända barnens hjärtan
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till fäderna. Två: Han kommer att uppenbara hemligheterna med
de sju tordönen i Upp. 10 som är uppenbarelserna som de sju
inseglen innehåller. Det kommer att vara dessa gudomligt
uppenbarade ”mysterie-sanningar” som bokstavligen vänder barn-
ens hjärtan till pingst-fäderna. Exakt så.

Men tänk också på detta! Denne profet-budbärare kommer till
sin natur och sitt uppträdande att vara som Elia och Johannes var.
Människorna på den här profet-budbärarens tid kommer att vara
som de var på Ahabs och Johannes tid. Och eftersom det är ”BARA
BARNENS” hjärtan som vänds, är det bara barnen som kommer
att lyssna. På Ahabs tid fanns det bara 7000 sanna säd-israeliter. På
Johannes tid var de också mycket få. Massorna i båda tidsåldrarna
var i avgudadyrkans otukt.

Jag vill göra ännu en jämförelse mellan Laodiceas profet-
budbärare och Johannes, den profet-budbärare som föregick Jesu
första tillkommelse. Människorna på Johannes tid misstog sig och
trodde att han var Messias. Joh. 1:19-20: ”Och detta är vad
Johannes vittnade, när judarna hade sänt till honom präster och
leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han
svarade öppet och förnekade icke; han sade öppet: ’Jag är icke
Messias.’” Den här profet-budbäraren i ändens tid kommer nu att
ha sådan kraft inför Herren att det kommer att finnas sådana som
misstar sig och tror att han är Herren Jesus. (Det kommer att
finnas en ande i världen i ändens tid som kommer att förföra
somliga och få dem att tro detta. Matt. 24:23-26: ”Om någon då
säger till eder: ’Se här är Messias’, eller: ’Där är han’, så tron det
icke. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola
uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och
under, för att om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Jag har nu
sagt eder det förut. Därför, om man säger till eder: ’Se, han är i
öknen’, så gån icke ditut, eller: ’Se, han är inne i huset’, så tron
det icke.”) Men tro det inte! Han är inte Jesus Kristus. Han är inte
Guds Son. HAN ÄR EN AV BRÖDERNA, EN PROFET, EN
BUDBÄRARE, EN GUDS TJÄNARE. Han behöver inte bevisas
mera ära än den som Johannes fick då han var rösten som ropade:
”Jag är inte han, UTAN HAN KOMMER EFTER MIG.”

Innan vi avslutar den här delen om budbäraren till Laodicea,
måste vi allvarligt fundera på dessa två tankegångar. För det första
kommer den här tidsåldern att ha EN profet-budbärare. Upp. 10:7
[Eng. övers.] säger: ”Då han (ental) börjar ljuda”. Det har aldrig
funnits en tidsålder då Gud gav sitt folk två huvudprofeter
samtidigt. Han gav Enok (ensam), Han gav Noa (ensam), Han gav
Moses (det var bara han, som hade Ordet, fastän det var flera, som
profeterade), Johannes Döparen kom ENSAM. Nu i denna yttersta
tid kommer det att finnas en PROFET (inte en profetissa _ trots att
det i den här tidsåldern finns flera kvinnor som utger sig för att
förmedla Guds uppenbarelse än män), och det ofelbara Ordet säger
att han (profeten) skall uppenbara hemligheterna för människorna
i den yttersta tiden, och vända barnens hjärtan till fäderna. Det
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finns sådana som säger att Guds folk skall komma tillsammans
genom en kollektiv uppenbarelse. Jag bestrider det uttalandet. Det
är ett torftigt, ogiltigt antagande, som trotsar Upp. 10:7. Nu förnekar
jag inte att folk kommer att profetera i denna sista tidsålder och
deras verksamhet kan vara och kommer att vara korrekt. Jag
förnekar inte att det kommer att finnas profeter liksom på Paulus
tid då det fanns ”en viss Agabus, en profet som profeterade om en
hungersnöd”. Jag håller med om att det är så. MEN PÅ DET
OFELBARA ORDETS GRUND FÖRNEKAR JAG ATT DET
FINNS MER ÄN EN HUVUD-PROFET-BUDBÄRARE SOM
KOMMER ATT AVSLÖJA HEMLIGHETERNA SOM RYMS I
ORDET, OCH SOM HAR UPPGIFTEN ATT VÄNDA BARNENS
HJÄRTAN TILL FÄDERNA. ”Så säger Herren” genom Hans
ofelbara Ord står fast, och kommer att stå fast och bekräftas. Det
finns en profet-budbärare till den här tidsåldern. Enbart på
grundval av männikors sätt att vara, vet vem som helst att där det
finns många människor, där finns det också delade meningar om
mindre väsentliga drag av en huvudlära, som de alla är ense om.
Vem kommer då att ha den ofelbarhetens kraft som kommer att
återupprättas i denna yttersta tid, för den här yttersta tiden
kommer att återgå till att manifestera den rena Ord-Bruden? Det
betyder att vi åter kommer att få Ordet som det gavs fullkomligt
och förstods fullkomligt på Paulus' tid. Jag skall säga Er vem som
kommer att ha det. Det kommer att vara en profet som är lika
grundligt bekräftad, eller till och med grundligare bekräftad än
någon profet i alla tidsåldrar från Enok fram till denna tid, för den
här profeten kommer nödvändigtvis att ha den profetiska uppgiften
att lägga toppstenen, och Gud kommer att visa fram honom. Han
kommer inte att behöva tala för sig själv, Gud kommer att tala för
honom genom tecknets röst. Amen.

Den andra tanken, som måste få göra intryck på våra hjärtan är
att de sju församlingstidsåldrarna började med antikrists ande
såväl som med Den Helige Ande, som skall vara välsignad för evigt.
1 Joh. 4:1: ”Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven
andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava
gått ut i världen.” Lade Ni märke till det? Antikrists ande
sammankopplas med falska profeter. Tidsåldrarna började med
falska profeter och de kommer att avslutas med falska profeter. Nu
kommer det naturligtvis att finnas EN RIKTIGT FALSK PROFET i
form av den där mannen som nämns i Uppenbarelseboken. Men nu,
innan han uppenbaras, kommer det att framträda många falska
profeter. Matt. 24:23-26: ”Om någon då säger till eder: ’Se här är
Messias’, eller: ’Där är han’, så tron det icke. Ty människor, som
falskeligen säga sig vara Messias, skola uppstå, så ock falska
profeter, och de skola göra stora tecken och under för att om
möjligt förvilla jämväl de utvalda. Jag har nu sagt eder det förut.
Därför, om man säger till eder: ’Se, han är i öknen’, så gån icke
ditut, eller: ’Se, han är inne i huset’, så tron det icke.” De här falska
profeterna har kännetecknats för oss i olika andra Skriftställen,



BUDBÄRAREN 7

sådana som de följande: 2 Petr. 2:1-2: ”Men också falska profeter
uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare
skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga
partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att
de till och med förneka den Herre, som har köpt dem. De skola få
många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall
sanningens väg bliva smädad.” 2 Tim. 4:3-4: ”Ty den tid kommer, då
de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna
begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar
dem i öronen, en tid, då de skola vända sina öron från sanningen
och i stället vända sig till fabler.” 1 Tim. 4:1: ”Men Anden säger
uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron
och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.” Nu kan Ni i
alla dessa fall notera att en falsk profet är en som är utanför Ordet.
Precis som vi visade Er att ”antikrist” betyder ”anti-Ord” så
kommer dessa falska profeter och förvänder Ordet och ger det en
betydelse som passar deras egna djävulska syften. Har Ni någonsin
lagt märke till hur folk, som leder andra vilse, binder dem tätt till
sig själva med hjälp av fruktan? De säger att om människorna inte
gör som de säger, eller om de lämnar dem, då kommer de att gå
under. De är falska profeter, för en sann profet leder en alltid till
Ordet och binder människorna till Jesus Kristus och han säger inte
till människorna att frukta honom eller det han säger, utan att
frukta vad Ordet säger. Lägg märke till hur dessa människor liksom
Judas är ute efter pengar! De får Er till att sälja allt Ni äger och ge
det till dem och deras arrangemang. De spenderar mer tid på offer
än på Ordet. De som försöker använda gåvor använder en, som det
finns en felmarginal i, och ber sedan om pengar, och de struntar i
Ordet och säger att detta är från Gud! Och folk kommer till dem,
och har fördragsamhet med dem, och stöder dem, och tror på dem,
och vet inte att detta är dödens väg. Ja, landet är fullt av köttsliga
efterapare. I den yttersta tiden kommer de att försöka efterapa
profet-budbäraren. Skevas sju söner försökte imitera Paulus. Simon
trollkarlen försökte imitera Petrus. Deras efterapningar kommer
att vara köttsliga. De kommer inte att kunna framställa vad den
sanne profeten framställer. Då han säger att väckelsen är över
kommer de att gå omkring och göra anspråk på att ha en mäktig
uppenbarelse att vad människorna har är exakt riktigt och att Gud
kommer att göra större och underbarare ting ibland människorna.
Och människorna faller för det. Samma falska profeter kommer att
hävda att budbäraren till den yttersta tiden inte är någon teolog, så
honom bör man inte höra på. De kommer inte att kunna framställa
vad budbäraren kan, de kommer inte att vara bekräftade av Gud
som den där profeten till den yttersta tiden är, men med sina stora
tomma ord och vikten av sitt anseende kommer de att varna
människorna för att höra på den där mannen (budbäraren) och de
kommer att säga att han undervisar fel. De håller sig exakt till sina
förfäder, fariseerna, som var av djävulen, för de påstod att både
Johannes och Jesus lärde ut villfarelse.
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`
ELDSTODEN

Eldstoden över broder Branhams huvud fotograferades i Houston, Texas i
januari 1950, och hade följt honom sedan hans födelse 1909. Under en
dopförrättning i Ohio-floden i Jeffersonville, Indiana, uppenbarade sig denna
övernaturliga Varelse inför hundratals människor och sade till honom:
”Liksom Johannes Döparen var en förelöpare till Kristi första tillkommelse,
kommer Du att vara en förelöpare till Hans andra tillkommelse.”

Dessa budskap genom broder William Marrion Branham, Budbäraren och
Andens sista varning, är tagna från hans bok med titeln An Exposition Of The
Seven Church Ages, och är här tryckta oavkortade och distribueras gratis av
Voice of God Recordings.

Citaten på omslagets sista sida är tagna ur denna bok.

Broder Branhams ursprungliga Budskap är inspelade på magnetband, mer än
1100 stycken är tillgängliga, och reproduceras oredigerade. Många av dessa
predikningar finns i bokform, tryckta oavkortade och distribueras gratis.
Banden, böckerna, filmerna, fotografierna och annan värdefull information om
denna världsomspännande verksamhet kan fås genom att skriva till:

VOICE OF GOD RECORDINGS
PL 1, 02761 ESPOO, FINLAND

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 U.S.A.

Varför angriper nu dessa falska profeter den sanne profeten och
talar illa om hans undervisning? För att de håller sig till formerna
liksom deras förfäder gjorde då de på Ahabs tid stod emot Mika.
Det fanns fyrahundra av dem och de var alla av samma mening, och
genom att de alla sade samma sak, bedrog de människorna. Men EN
profet _ bara en _ hade rätt och alla de andra fel för Gud hade
anförtrott BARA EN uppenbarelsen.

Ta Er tillvara för falska profeter, för de är glupande ulvar!

Om Du fortfarande har några tvivel om detta så bed Gud att
genom Sin Helige Ande fylla Dig och leda Dig, FÖR JUST DE
UTVALDA KAN INTE BLI BEDRAGNA. Fick Ni tag i det där? Det
finns ingen människa som kan bedra Dig. Paulus skulle inte ha
kunnat bedra någon utvald, om han hade haft fel. Och i den första
Efesus-tiden kunde de utvalda inte bli bedragna för de prövade de
falska apostlarna och profeterna och fann dem vara lögnare och
uteslöt dem. Halleluja! HANS får hör Hans röst och de följer
HONOM. Amen. Jag tror på det.



Andens sista varning
Upp. 3:22: ”Den som har öra, han höre, vad Anden säger till

församlingarna.”
Detta är den SISTA varningen. Det kommer inte en till.

Tronsalen har gjorts i ordning. De tolv grundstenarna har lagts.
Guldgatorna har lagts. De gigantiska pärleportarna har rests och
försetts med gångjärn. Liksom en pyramid står hon där så skön och
härlig. De himmelska varelserna som har ställt i ordning henne
väntar andlöst, för hon glittrar och skiner med en härlighet som är
ojordisk. Varenda facett av hennes skönhet förtäljer en berättelse
om förunderlig nåd och Jesu kärlek. Hon är en stad, som beretts för
ett förberett folk. Hon väntar bara på sina invånare, och snart
kommer de att fylla hennes gator till trängsel med glädje. Ja, det är
sista kallelsen. Anden kommer inte att tala i en tidsålder till.
Tidsåldrarna är över.

Men gud vare tack, i detta ögonblick är den här tidsåldern inte
över. Han ropar fortfarande. Och Hans rop är inte bara i
människors andliga öron genom Hans Ande, utan ännu en gång är
det en profet i landet. Ännu en gång kommer Gud att uppenbara
sanningen som Han gjorde för Paulus. På den sjunde budbärarens
tid, på Laodicea-församlingens tid, kommer dess budbärare att
uppenbara Guds hemligheter som de uppenbarades för Paulus.
Han kommer att tala, och de som tar emot den profeten i hans eget
namn kommer att undfå den nyttiga effekten av denne profets
verksamhet. Och de som hör honom kommer att bli välsignade och
bli delaktiga i den yttersta tidens brud som nämns i Upp. 22:17:
”Anden och bruden säga: ’Kom’”. Vetekornet (Brud-vetet), som föll
ner i jorden i Nicea, har blivit det ursprungliga Ord-kornet igen.
Prisad vare Gud för evigt! Ja, lyssna till Guds sanne profet som
uppenbaras i denna sista tidsålder! Det han säger från Gud, det
kommer bruden att säga. Anden och profeten och bruden kommer
att säga samma sak. Och det de kommer att säga kommer redan att
vara sagt i Ordet. De säger det nu: ”Kom ut ifrån henne nu och skilj
Er från henne.” Ropet har gått ut. Ropet går ut. Hur länge kommer
rösten att ropa? Det vet vi inte, men en sak vet vi, det kommer inte
att vara länge, för det här är den sista tidsåldern.

Den som har öra, han höre, vad Anden säger till församlingarna.
Anden har talat. Den nedgående solen håller på att blekna in i
evigheten för församlingstidsåldrarna. Sedan kommer allt att vara
över. Då kommer det att vara för sent att komma. Men om Gud
någon gång i den här mötesserien har verkat på Dig genom Sin
Ande, så kan Du just nu vända Dig till Honom i ånger och ge Ditt
liv åt Honom så att Han genom Sin Ande må ge Dig evigt liv.



”SÅ SÄGER HERREN”

”den sjunde budbärarens röst”

”en enda profetbudbärare till denna
tidsålder”

”ofelbarhetens kraft”

”toppstenens profetiska verksamhet”

”profetbudbäraren i Upp. 10:7”

”densamme som Mal. 4:5-6”

”bekräftad av Gud”

”förklarad för äkta av Anden”

”förelöparen till Hans andra tillkommelse”
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