Kommende historisk visitt som menigheten aldri før har opplevd. Profeti
fra Herrens Mektige Profet den 17.02.15
Herren har nå talt med meg. HERREN GUD ADONAI, GUD ELOHIM, VÅR MEKTIGE
SKAPER, GUD SHALOM, HÆRSKARENES GUD, GUD ELOHIM, GUD, SOM ER VÅR
HYRDE, GUD EL GIBBOR, ISRAEL MEKTIG GUD, Han har altså snakket med meg
om den mektige Visitten, som er i ferd med å komme til verden.
Jeg vet at i tidligere samtaler har jeg på en veldig inderlig og trofast måte delt
mine samtaler med GUD vedrørende Hans Visitt til verden. I denne samtalen, vil
Herren ta meg til et sted. Jeg kan se at Herren vil ta meg til et sted, og på dette
stedet var det et møte, det er et møte som finner sted på dette stedet, og når
Herren vil bringe Sin Tjener til dette møtet, så ser jeg lovsangteamet, så jeg at
mange mennesker var til stede, og deretter den store HERRENS Herlighet som
kom akkurat som en virvelvind.
Vinden kommer ned, og rører menneskene slik at de blir meiet ned. Så når jeg
så mot min venstre side, så igjen, kom denne samme vinden og blåste på dem,
og slik at ikke alle kunne være i stand til å stå på beina.
Så det kommer til å bli et enormt og historisk visitt av HERREN GUD til
menigheten. Denne Visitten kommer til å være slik som intet annet, slik som vi
aldri tidligere har sett. Dette er et besøk som man tidligere ikke har sett i denne
verden. Jeg ser at vinden kommer som en tornado, som en trakt, som en sterk
vind.
Når HERREN bringer meg til dette møtet, vil vinden legger seg ned og berøre
dette møtet. Jeg ser mange mennesker meiet ned og falt på grunn av kraften av
GUDS HERLIGHET - et stort antall mennesker blir berørte, helbredet og satt fri,
og andre blir døpt med Den Hellige Ånd. Og Gud kommer til å besøke
menigheten på en slik måte det aldri har skjedd før.
Jeg vet at HAN i tidligere samtaler har snakket med meg om opprykkelsen av
menigheten og i denne samtalen om opprykkelsen kunne HAN også betro seg til
meg, vedrørende kommende hendelser som vil skje i jorden etter opprykkelsen.
Jeg har sett dette store mørket, som kommer til å mørklegge og formørke denne
verdens hendelser og bringe frem en veldig alvorlig tidsalder, som ikke har
skjedd tidligere.
Og Bibelen(1930) taler i Esekiel kapittel 47, Han sier veldig tydelig at:
47Så førte han mig tilbake til husets inngang, og se, det kom vann ut under
husets dørtreskel mot øst, for husets forside vendte mot øst; og vannet rant ned
fra husets høire side, sønnenfor alteret. 2 Så lot han mig gå ut gjennem
nordporten og førte mig omkring utenfor, til den ytre port, til den port som
vender mot øst, og se, det vellet vann frem fra den høire side. 3 Mannen gikk nu
mot øst med en målesnor i hånden og målte tusen alen; så lot han mig vade
gjennem vannet, og vannet nådde mig til anklene.
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4 Atter målte han tusen alen og lot mig vade gjennem vannet; da nådde vannet
mig til knærne.
Atter målte han tusen alen og lot mig vade gjennem vann som nådde til lendene.
5 Så målte han atter tusen alen; da var det en bekk som jeg ikke kunde vade
igjennem; for vannet var så høit at en måtte svømme der - det var en bekk som
ikke lot sig vade. 6 Og han sa til mig: Har du sett det, menneskesønn? Og han
førte mig tilbake igjen langs bekkens bredd. 7 Da jeg vendte tilbake, se, da stod
det på bekkens bredd en stor mengde trær på begge sider
Det som Herren nå hovedsakelig taler til er verdens fire hjørner, hele veien fra
Nova Scotia gjennom Ottawa, New Brunswick, New York, Chicago, ned til Chile,
hele veien til Concepción og mindre landsbyer i sydspissen av det
søramerikanske kontinentet. Og HAN taler også til folk i jordens ende i Sør-Korea
over til Kina, Boyang, Busan, hele veien til Seoul, Korea og Incheon og HAN
flytter til Peking, Shanghai, på tvers av Europa, hele veien opp og ned til
Sverige, Storbritannia, Frankrike, og krysser øystatene og USA og HAN taler
også om Finlands ende og helt ned til sørlige Sør-Amerika, sørlige Sør-Afrika,
Australias og New Zealands ende.
HERREN taler til fjell, elver og hav, steiner og mennesker i verden, til trærne.
HAN taler til hele verden, og HAN sier at dette er Joels dager, dagene i Joels tid,
de dagene da HAN sa at HAN vil utøse sin Ånd over Menigheten, over på verden
og for å forberede folkeslagene til MESSIAS SITT strålende, hellige og rettferdige
komme.
HERREN sier at HAN holder på med å sende Sin Ånd på dette tidspunktet. Ånden
kommer til å styringen av verdens hendelser, for at HAN kan forberede en
ruinert menighet til en hellig og perfekt brud, brud, som kan bli stående foran
Den Himmelske Trone. Bruden, som er egnet til det historiske og
usammenlignbare og unike verk som HERREN JESUS KRISTUS oppfylte på
Korset. Så disse er de tegnene, som igjen roper ut til de fire verdenshjørner, til
de fire vindene, at se, tiden til å forberede seg til Messias Sin komme er nå.
Forberedelsen har fokus i omvendelsen. Herren kaller menigheten i USA til å gå
tilbake til omvendelsen, å omvende seg fra homoseksualitet i menigheten,
omvende seg fra lykketeologien som bringer forfall, og som de er så glade i, å
omvende seg bort fra nakenheten, den umoralske bekledning av kvinner i
menigheten i USA, Canada, Sør-Amerika, Mellom-Amerika, Afrika, Asia, Europa,
og overalt i verden.
HERREN bruker denne sterke salvelsen også til å irettesette dette tørke, som jeg
nå ser i menigheten. HAN sier at det er en elv som renner, og som vil strømme
på et høyere nivå fra GUDS Trone, fra bak Tronen. Den økende strømmen av
Guds Ånd kommer til å besøke menigheten på et annet nivå. I Kenya, har de sett
Denne Siste Visitasjonen; de har sett den høyeste visitasjonen i menighetens
historie. De har sett Den Høyeste Visitasjonen i skapelsens historie.
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HERREN sier, at nå også andre nasjoner, hvis de forbereder seg til absolutt
rettferdighet, og de vender om i perfekt og sann omvendelse, i sann
omvendelse, da får også de delta i denne enorme utgytelsen som jeg har sett
komme fra GUDS Trone og feie over kirken, og transformere tilbedelsens orden.
Fordi jeg så at HAN felt ned folk som tilba og jeg så HAN endre på ting; Jeg så
HAM som voldsom, det var en voldsom vind, noe som betyr at HAN kommer til å
snu og ødelegge den forvirrende, dysfunksjonelle orden i menigheten, og for å
sende inn en ny tilbedelsesorden i menigheten, den himmelske orden, den siste
vekkelsens nye orden, hellighetens nye ordren, som nå kommer til å være
mektig til å konsentrere seg om MESSIAS sine hendelser og til kommende GUDS
herlige Rike.
Måtte de som har ører vite at HAN som taler med HERREN, har nå talt til verdens
folkeslag. La det være kjent at HAN, som det står skrevet om: jeg sender Mitt
Sendebud før denne dagen for å forberede folkeslagene foran Deg, har talt. Og la
de som har ører, omvende seg og vende tilbake til rettferdighet. Jeg har sett den
MESSIAS SITT komme, og slik kommer det å bli. AMEN.
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