HERRENS Profeti om fryktfulle hendelser som kommer etter
opprykkelsen, av 02.08.15

HERREN har igjen talt med meg om endetidshendelser når Kristi menighet endelig
blir tatt bort fra denne jorden. HERREN tar meg til et sted, et kontor og HAN
introduserte meg til antikristus. HAN viste meg til antikristus en kort stund. Jeg så ha
dra rundt omkring presentert som en leopard og deretter så jeg jordkloden på den
andre siden av opprykkelsen. Jeg har altså levd og sett de dagene på jordkloden, etter
at menigheten er tatt bort. Igjen, HERREN har vist meg de viktigste spillerne, som
deltar etter at menigheten er rykket opp. HAN tar meg til et sted, hvor antikristus var
og deretter så jeg jordkloden, og jeg levde på jordkloden i denne tidsalderen etter at
menigheten var tatt bort fra denne verden. Jeg ønsker å dele med dere følgende.
I denne verden var det et terrorvelde. Det var virkelig fryktinngytende, og det var til
og med forbudt å se på nyhetene slik jeg husker, fordi jeg så få mennesker. HAN tok
meg til Tyskland. HAN tok meg til mange land og jeg var i Tyskland og jeg så
terrorveldet til antikristus når han tok over makten på denne jordkloden. Det jeg var
forbauset over at man til og med måtte se nyhetene ulovlig, og at menneskene måtte
til og med stjele de i det skjulte. Jeg så noen mennesker, som sa at de ville se på
nyhetene i det skjulte.
Der var det noen bygninger og deretter sa HERREN: «Se på den bygningen, den er
merket.» Så antikristus kom og merket, la på merket hans, så denne bygningen var
merket med en spesiell type merke, som HERREN har avslørt til meg, og som jeg ikke
kan avsløre til noen andre og som han la inn i denne bygningen. Han la merket sitt i
flere bygninger, så at menneskene i denne bygningen måtte enten evakuere eller
underkaste seg hans vilje. Så det var et voldsomt herredømme, redsel og folk hadde
også rømt fra andre steder, fordi hvor jeg gikk, var det fullstendig øde. HAN tok meg
til ulike land i denne tiden, inkludert Tyskland. Jeg har sett hendelser på den andre
siden av opprykkelsen. Jeg har levd på den andre siden. HERREN tok meg forrige
natt for å leve i denne andre verden etter opprykkelsen, etter at menigheten var
rykket bort. HAN viste også meg, han som sku komme, antikristus, som kommer til å
herske over denne verden. Så igjen, så jeg han legge sitt merket i bygninger og så
rømte menneskene, noen ble drept, og det var en veldig sjokkerende tid. Det var
fryktinngytende tid å se. Vi levde i frykt, men HAN sendte meg med stor kraft for å
møte ham, og jeg kan ikke dele med dere hendelser, som skjedde etter dette. Så det
kommer til å være en vanskelig tid på den andre siden av nådens tidsalder.
Så budskapet, som HERREN har forsøkt å bekrefte dere er:” Grip denne
stunden!” Enhver levende skapning må gripe denne stunden, enten du var kristen
eller ikke. Hvis du ikke er kristen, så sørg for at du tar imot HERREN, så sørg for
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griper denne stunden. Jeg forstår, at du kan ikke en gang være kristen, som overser
lydigheten blant HERRENS krav. Dette er stunden, som du må fange opp.
HERREN bruker dette. HAN har talt med meg, for at jeg skal kunne forkynne dere, at
livet på den andre siden av hjørnet, livet i denne verden på den andre siden, etter at
opprykkelsen har skjedd, er uutholdelig! Så gripe denne stunden. Ta imot JESUS.
Hvis du har tatt imot JESUS, vandre i hellighet, avsky seksual synd, seksuelt begjær.
Vend om fra framgangsteologi og denne verdens pengeprat evangelium med” Så et
korn og ta imot dit mirakel”. Vend bort fra menigheter, hvor det er frafall og løgn.
Konsentrer deg om evangeliet om JESU Kors og Blod, utfrielsens evangelium, som
har styrke å endre dødende mennesker til GUDS Evige Rike, til evangelium om
omvendelsen, kontinuerlig omvendelse, bort fra synd.
Jeg har sett den andre siden, etter at menigheten er rykket bort. Jeg så, at verden
hadde forandret seg etter denne hendelsen på en uopprettelige, ugjenkallelig måte.
Verden var ikke lenger den samme, og kommer aldri til å bli slik som før. Dette er
fryktens regjering til antikristus, terrorvelde. Dette er en fryktinngytende regjering.
Mennesker frykter. Jeg så at de ikke engang kunne se på nyhetene. HERREN tok meg
til Tyskland, HAN plasserte meg dit for å gå og til mange andre land også, men jeg
bruker Tyskland her nå som et eksempel. Og jeg så, at menneskene levde i frykt og jeg
så merkene, som han hadde lagt i bygninger, og han la merkene på ytterveggene til
bygninger. HERREN fortalte meg, at se, dette er hans merke og hans merke er det
ensbetydende med han, som HERREN viste meg til. HERREN talte med meg om han
mer enn to ganger i løpet av natten. Han forteller også deg, at tiden er ute! HAN taler
til meg allerede etter tidsalderen til opprykkelsen, når menigheten rykket bort.
Dette er en alvorlig advarsel til folkeslagene rundt i verden: omfavn omvendelse,
omfavn bønn og faste. Mat er gift til din ånd! Derfor ser du at jeg leder en massiv
faste, tørrfaste i Kenya. Til og med nå mens jeg taler, så er vi midt inni en
tørrfaste. Jeg leder en massiv, og jeg vet ikke hvor mange millioner faster, men de
alle tørrfaster på samme måte som JESUS gjorde, for at du kan løsrive seg fra kjødet
og opphøye HERRENS Ånd i deg. Disse er måter, som du kan hjelpe deg selv som
kristen i denne stund, så du kan ta fatt i denne stund. Jeg har sett, når menigheten
rykkes bort og jeg har sett verden etter den, når menigheten tas bort.
HERREN har plassert meg for å leve der, og det er noe som foregår og tatt i bruk der,
og jeg har vært med der. Jeg kan ikke dele med dere her. Men Han, som taler med
dere har levd på den andre siden. Han har levd på den andre siden. Så dette kommer
til å bli en streng advarsel, utblåsning av basunen til menigheten: Vend dere om fra
synd og forbered veien til MESSIAS gjenkomst! Tiden er ute! Ikke bekymre deg for
hendelser etter opprykkelsen, og ha ikke noe som helst med de å gjøre, fordi de
kommer til å være uutholdelige hendelser. Jeg har sett de, så jeg kan tale til dere om
det.
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For 24 timer siden kom HERREN GUD og talte med meg om hendelser etter
opprykkelsen. Så jeg bruker dette varme brødet direkte fra GUDS Trone i Himmelen.
Vent ikke på noe annet! Begynne å omfavne deg omvendelse, faste og ved å skjære
bort seksuelt begjær, kjødets løgner, perversjoner og all dets ondskap av kjødet.
Konsentrer deg om rettferdiggjørelse. Faktisk så er det en premie i fasting. Det er
premie i omvendelse. Det vil være en premie for rettferdiggjørelse, som kristen.
Korsets frelse, som HERREN ga til denne menigheten, er helliggjørelsens og
separasjonens frelse, separasjon fra denne verden. Dette er noe faste vil hjelpe deg å
oppnå. For at du skal kunne vandre mer hellig på dine veier, være mer hellig i din
kristne tro, mer hellig i ditt liv. Fordi jeg har sett den andre siden, når menigheten er
tatt bort. Det er ikke morsomt, det er ekkelt. Da er det terrorvelde på jorden. Jeg har
sett Messias gjenkomst. Dette er Han, som det er skreve om: Jeg sender min
Budbærer foran Deg, fremfor Deg, før Din dag, før Din gjenkomst. Rydd vei for
Kongens, Messias, Vår Herre gjenkomst. Amen, Shalom!
Rydd vei, Messias kommer!
(Norsk oversettelse av del 2 i Profetien gitt til Herrens Mektige Profet den 02.08.15.)
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