HERRENS PROFETI OM HERLIGHETEN SOM SKVULPER FRA
FØTTENE TIL HERRENS MEKTIGE PROFET PÅ ET VISST MØTE
05.05.17.
Priset være HERREN, HERRENS Mektige Profet. Amen pastor Sofie.
HERREN snakket med meg denne natten. JEHOVA snakket med meg i forrige natt.
Og HAN snakket med meg om et møte som jeg vil være i. Jeg kommer til å gå på et
møte, og jeg ser at HERRENS Tjener er på et møte og går foran der, HERRENS
HERLIGHET ... i det HAN går, så kommer HERRENS HERLIGHET fra leggene Hans
og skvulpe utover. Den reiser seg opp, og så blir det løftet opp og brenner foran.
Jeg har sett Dette møtet. Jeg så den forrige natt. HERREN tok meg allerede til
Dette møtet, og i Dette møtet så går jeg foran der og gir HERREN Budskap, og så
kommer HERRENS HERLIGHET fra føttene mine, og den skvulper slik på denne
måten, og noe av det blir løftet opp, opp slik dette, oppløftet, og del av det dekker hele
frontdelen. Når jeg går fremover, så kommer HERLIGHETEN til å skvulpe fra mine
føtter. HERRENS HERLIGHET, GUD FADERENS HERLIGHET.
Vi lever i veldig viktig tid for HERRENS Besøk. Disse er HANS Tjeners Dager.
Disse er dagene når menigheten forbereder seg for HERRENS Komme. De som har
ører, måtte de forberede seg for JESU MESSIAS SIN Komme.
Budskapet om HERRENS Komme har blitt fullstendig veldig, veldig tydelig.
Nå enhver som fremdeles holder seg til ondskap, så er det virkelig bare opp til dem
selv, fordi alle har kapasitet til å forstå og forsake ondskapene og forberede seg i
hellighet for HERRENS Komme.
Når jeg er i Denne Konferansen og jeg går så kommer HERRENS Herlighet til
å skvulpe fra føttene mine og løfte seg opp slik dette. Og den stråler fra meg oppover
slik dette, ca. 1,5 meter unna meg, dette blir løftet opp og den lyner. Så dette kommer
til å være et veldig, veldig forbausende besøk, et veldig forbausende tegn og under i
denne tiden! Shalom.
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