Loslatelsen av antikristus – 19.01.2015
https://www.youtube.com/watch?v=EqwmfjfFVRA
HERREN har talt med meg. HERREN har talt med meg helt siden jeg ringte til
deres radio og talte til deres lyttere denne natten. HERREN fikk meg til å sovne
og så kom Han og talte med meg på nytt om denne svært viktige og ekstrem
betydningsfull hendelse vedrørende MESSIAS sin gjenkomst. Når jeg sovnet i
dag rundt titiden i kveld, så viste HERREN meg to ganger om løslatelsen
antikristus og den falske profeten.
Igjen, etter at jeg talte til deres lyttere verden over vedrørende MESSIAS sin
gjenkomst, så fikk HERREN meg til å sove og ca. kl. 22.00 denne natten viste
Han meg løslatelsen av antikristus og den falske profeten. I den første delen i
denne samtalen viste Han meg løslatelse av antikristus og den falske profeten.
Når Han kom for å vise meg den andre delen på nytt, viste Han meg fienden,
motstanderen, all løgnens far, djevelen ved løslatelsen av antikristus og den
falske profeten.
Og det som forundret meg, var det at på denne tiden så jeg pickup-lastebiler her
i verden. Jeg ser et kjøretøy, pickup, som bar på et svært kampestein. Det var et
stort stykke betong, som man bruker til å lage bruer, slik at de blir krummet for
at vannet kan renne gjennom dem. Denne pickupen bar på denne store
betongen, som man bruker til å lage bruer, men denne bilen veltet. Så denne
sover på siden når antikristus kommer.
Herren plasserer meg i verden for å løpe sammen med de andre. Mennesker
løper til sine hjem og forsøker å låse vinduer og dører. Jeg stenger flere dører og
det var stor panikk. Jeg stengte dører og stengte vinduer og alle løp for å stenge
sine vinduer og dører, fordi han var på vei og alle viste at han var på vei. Jeg så
denne store panikken strekke seg over hele verden og alle løp, for å stenge seg
selv inne. Han plasserte meg dit for å løpe. Når de kom nærmere, så jeg at han
introduserte dem i leopardskinn.
4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han
tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud. 5 Husker dere ikke at jeg sa
dette da jeg var hos dere? 6 Dere vet hva som nå holder igjen, slik at han først
åpenbarer seg når hans tid er inne. 7 Lovløsheten virker allerede med sin kraft,
men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må først bli ryddet av veien.
8 Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med
pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet.
(kryssreferanse er Jesaja 11:4).
Andre skriftsteder som finns er Esekiel 28:2 og Daniel 11:36-27.
Bibelen taler veldig, veldig klart om antikristus komme. Han taler om
lovløshetenes ånd, opprøret mot GUDS autoritet, som vi allerede ser i verden,
den er allerede i verden. Det er virkelig mye opprør i verden.
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Mange land har fjernet GUD fra sine grunnlover. Mange land kjenner ikke til GUD
mer. De vil ikke nevne ordet JESUS i deres regjeringer. Dette vet vi allerede. Vi
ser oppførselen til menneskene, nakenheten, orgier, drikking, alkoholisme,
rusmisbruk, vold, og alt dette. Alt dette er allerede i virksomhet her.
Han sier, at antikristus sin personlighet ikke skal røpes før Han som holder han
tilbake kommer til fastsatt tid og tas bort. Nå viste HERREN meg hvordan fiende
løslot antikristus og den falske profeten. Vi vet at dette er ondskapens
treenighet. Dette er en forfalskning av treenigheten, fordi fienden gjør seg selv
til gud og etterligner GUD. Jeg ser ham bærer på en krone på sitt hode, ved å
komme som etterligning av KRISTUS og den falske profeten etterligner DEN
HELLIGE ÅND.
Han som virker som antikristus, i den misjon hvor man priser den andre i
Herrens Tempel. Han er den, som kommer til å sette i gang, til å fullføre sin
misjon hvor alle troende blir slaktet, de som forsøker å prise JESUS. Vi ser
allerede, hvordan verden er i dag. Alle kan se på nyhetene ved å se, lese og høre
på nyhetene, at evangeliseringens dør er i ferd med å stenge allerede. Likevel,
Han sier, at antikristus vil ikke åpenbares, før Han som holder ham tilbake, først
tas bort.
Vi vet alle, at Han som holder ham tilbake er DEN HELLIGE ÅND, GUDS HELLIGE
ÅND.
Dette ble veldig tydelig for meg, at menigheten, den hellige menigheten er DEN
HELLIGE ÅNDS bolig. Akkurat nå er du dette tempelet, den hellige bolig, DEN
HELLIGE ÅNDS bosted. Når menigheten, den hellige menigheten, som befolker
DEN HELLIGE ÅND tas bort i opprykkelsen, som jeg forkynte kl. 19.00 denne
kvelden, så har ikke DEN HELLIGE ÅND lenger noe bosted. Nådens tidsalder er i
ferd med å ta slutt og HERREN GUD kommer til å ta Ham, så holder tilbake
åpenbaringen av antirkistus, som er altså DEN HELLIGE ÅND.
Så dette er den største og mest betydningsfulle hendelsen, som HERREN har talt
med meg om. Slik dere kan se, så venter HERREN til at jeg annonsere dette
budskapet kl. 19.00 denne kveld om MESSIAS sin gjenkomst og umiddelbart kl.
22.00, kl. 22:16 for å være nøyaktig, fikk Han meg til å sovne og så viste Han
meg antikristus sin komme og den store panikken. Måtte de som har ører måtte
de være i stand til å se sammenhengen mellom disse punktene og forberede seg
i hellighet, i absolutt hellighet og rettferdighet til VÅR HERRE JESU KRISTI
gjenkomst.
Shalom.
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