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Priset være Herren, Herrens Mektige Profet! Amen pastor Raymond. Herren har
talt med meg i natt til i dag. Jeg vil at dere lyttere skal få vite at Herren har talt
med meg.
I forrige natt har Herren Gud Jehova, Himmelens Gud, Alle Himlenes Skaper,
Skaperen av Den Øverste Himmelen, og Den Høyere Himmelen, og hele verden,
Jehova SHAMMAH, hele universets Skaper, Skaperen av Israel, Jehova El Olam,
Han som har utvalgt Jerusalem som Sin by, Jehovah El Elyon, Den Høyeste Gud,
Han talte med meg forrige natt i en veldig mektig samtale.
I den forrige natten, har Herren fortsatt å tale til meg om Sitt Hjertets
tilbøyelighet, Dens Herlige Forråd som bringer vekkelse til verdens nasjoner.
I denne samtalen ser det mer ut til at tiden er i ferd med å renne ut. Tiden går
fort, og Herren forsøker å ta igjen, ved å bringe nasjonene inn i fotsporene til
Den Profetiske Kalenderen i Himmelen.
Så i den forrige natten tok Herren med meg til et land og dette landet var i
Europa, og jeg var i et møte, og dette møte var et helbredelsesmøte.
Umiddelbart etter at jeg kom til dette møtet, kom Herrens Herlighet ned fra
Himmelen til dette møtet på en veldig enorm og historisk måte, og jeg så lamme
gå, blinde øyne åpne seg opp, og jeg mottok mange vitnesbyrd. Det var et
enormt øyeblikk å se; en gledesstund etter mange års tørke, de mange årene av
forførelse, som har regjert i menigheten. De mange årene med ørken som har
spist seg inn i alteret for tilbedelse i Herrens hus.
Men nå har Jehova deres Opphøyde Gud visitert dem. Han kom hele veien ned
for å besøke dem på dette møtet.
Når Herren brakte meg til dette møtet, så kom HAN og besøkte møtet.
Jeg så historiske helbredelser finne sted der. Det var et så elskelig syn å se
lamme å, de blinde.
Mange sykdommer blir helbredet der borte. Og jeg ser mange vitnesbyrd blir
tatt, mange mennesker har blitt helbredet, mennesker klapper og feirer. Jeg så
også denne veldig lamme mannen forsøker å gå fra sitt rullestol. Det var mange
ramper for rullestol der, men når denne lamme mannen som forsøker å gå, og
jeg ser hva disse trappene har. Det er også en rampe som de med rullestol
kunne har brukt men de står. Så når denne lamme mannen blir helbredet og han
forsøker å gå opp trappene, å gå langs trappene, så er det reiset et plattform der
oppå alteret. Og det var også en kvinne som kom gående opp også, og de
nesten kolliderte med hverandre.
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Så beveget han seg å klatret opp trappene uten å bruke trappene til de
funksjonshemmede, fordi han var nå i stand til å gå.
Og denne forrige natt så jeg også, at mens jeg gikk tilbake til hotellet fra dette
helbredelsesmøtet, da kom dette vitnesbyrdet, at Herren fortsatte å helbrede
folk på dette møtet. Så denne helbredelsessalvelsen fortsatte å flyte til og med
etter at Herren trakk Sin Tjener tilbake.
Dette markerer en veldig viktig tid i menighetens historie fordi Bibelen sier veldig
tydelig her, og jeg leser fra Hosea kapittel 2; så vil du forstå hva Herren sier.
Hosea kapittel 2(1930 versjon) og vi leser fra vers 14 og utover og Han sier:
14 Se, derfor vil jeg lokke henne og føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til
henne, 15 og så snart hun kommer derfra, vil jeg gi henne hennes vingårder
igjen og gjøre Akors dal til en håpets dør for henne; og hun skal takke der, som i
sin ungdoms dager, som den dag hun drog op fra Egyptens land. / 16 Og det
skal skje på den dag, sier Herren, at du skal rope: Min mann! Og du skal ikke
mere rope til mig: Min Ba'al! 17 Og jeg vil ta Ba'alenes navn bort fra hennes
munn, og de skal ikke mere nevnes ved navn. 18 Og jeg vil den dag gjøre en
pakt for dem med markens dyr og himmelens fugler og jordens kryp; og bue og
sverd og krig vil jeg sønderbryte og utrydde av landet, og jeg vil la dem bo i
trygghet. 19 Og jeg vil trolove mig med dig for evig tid; jeg vil trolove mig med
dig i rettferdighet og rett, i miskunhet og barmhjertighet, 20 og jeg vil trolove
mig med dig i trofasthet, og du skal kjenne Herren. 21 Og det skal skje på den
dag at jeg vil bønnhøre, sier Herren, jeg vil bønnhøre himmelen, og den skal
bønnhøre jorden, 22 og jorden skal bønnhøre kornet og mosten og oljen, og de
skal bønnhøre Jisre'el. 23 Og jeg vil plante henne for mig i landet og miskunne
mig over Lo-Ruhama, og jeg vil si til Lo-Ammi: Du er mitt folk, og det skal svare:
Min Gud!
Så Herren kommer igjen nå for å vekke denne ørkenlagte menigheten i Europa. I
den andre etterfølgende samtalen som Herren har hatt med meg om den store
vekkelsen som kommer til Europa dette året; så kan du se ut fra denne
samtalen, at Herren ikke kan vente. Han kan ikke vente til at Han sender meg
dit. Men landet som har vært ørkenlagt og bruden som har vært forført, at han
kan lokke henne tilbake igjen inni denne hovedveien til OMVENDELSE og
HELLIGHET inni ørkenen igjen. Hovedveien som leder til GUDS Rike.
Og Han sier at da vil denne nye mosten og oljen flyte igjen i dette landet.
Jeg ser et enormt visitt. Det er Joels tids siste herlighet som kommer til å besøke
Europa.
Idet jeg drar til Europa denne uken, tidlig i denne uken når jeg drar til Europa, så
vil jeg at verdens nasjoner hører på dette nå denne besøkelsestiden for HERREN
som er nå. Og ve til de som ikke vil ta i mot sin besøkelsestid. Men i denne
samtalen, så kan du se veldig tydelig at HERREN sier: "SE, menigheten og
Europas kontinent, er nå klar til å ta imot denne siste herligheten.
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Messias kommer! Husk den siste mosten, denne siste oljen som kommer til å
forberede den strålende menigheten, den hellige menigheten, menigheten som
har vendt om fra ondskap, som har vendt seg om fra dans baal’er fra henne selv.
Menigheten til rett og rettferdighet, vil bli formet i Europa en gang til, og også i
Europa vil Jesus bli tilbedt med absolutt hellighet. Og der vil bruden reise seg
igjen. Den tiltrukkede bruden, som HAN har trukket tilbake til HAMSELV.
Måtte de som har ører høre HERRES ord og forberede seg selv for MESSIAS SIN
Strålende komme. Detter er den mest spennende tiden i menighetens historie,
fordi HERREN snakker om å være i menighetens tabernakel, og bo hos dem,
besøke dem, gjenoppretter dem, gjenoppliver menigheten. Han snakker om å
gjenopplive menigheten, å rehabilitere bildet av menigheten i en verden som
strever med ISIS, strever med Al-Qaida, strever med økonomiske kriser, moralsk
perversjon, en menighet som er full av falske profeter, en menighet som tilbeder
andre guder, guder av umoral, postmodernisme, materialisme,
Måtte de som har ører forberede seg og forberede vegen til Messias sitt strålende
komme.
For menigheten er dette den mest spennende tiden i kirkens historie, fordi
Herren snakker om å være hos menighetens tabernakel, bo blant dem, besøke
dem, gjenopprette dem, gjenopplive kirken. Han snakker om gjenopplive kirken,
rehabilitere menighetens bilde, I en verden som sliter med ISIS, sliter med Al
Qaida, sliter med økonomisk krise, moralsk perversjon, kirken som er i forfall,
menigheten som har falske profeter, menigheten som tilber andre guder,
umoralens guder, gud av modernismen, gud av materialismen, menigheten som
har falske pastorer globalt! Hvilken enorm tid til å erindre menigheten! Hvis du
ser på hele verden i dag, er det som om hele verden er på utkikk etter en frelser!
Og for en mektig tid for HERREN å tale om dette nå at
«SE, JEG ER Frelseren, og jeg kommer til å utfri nasjonene!"
SHALOM.
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