JESU Gjenkomst – 18.01.2015
Herren har talt med meg forrige natt. Igjen, HERREN har talt med meg denne
tiden. I denne samtalen talte HERREN til meg om en veldig stor hendelse som er
i ferd med å komme til jorden. Igjen, HERREN talte med meg forrige natt,
HERREN GUD ELOHEI, HERREN VÅR GUD, HERREN GUD EL GIBBOR, STERKE
GUD, GUD TZIDKEINU, EL ROHI. Forrige natt hadde Han en veldig dyp samtale
med meg angående de hendelsene, som er i ferd med å komme til jorden. I
denne mega-, mega-samtalen så jeg syner fra GUD. I dette synet fikk HERREN
meg til å fokusere på himmelen og se opp mot himmelen.
Når jeg så opp mot himmelen, så åpnet plutselig himmelen seg og jeg så
HERREN kommer i sin mektige HERLIGHET. Jeg så også Hans krone. Jeg så
HERREN komme i sin veldige Herlighet, massiv Herlighet og det var som
lynglimt. Denne hellige hendelsen tok bare en kort tid.
Igjen, HERREN har talt til meg forrige natt om en veldig veldig betydningsfull
hendelse, som er i ferd med å skje på jorden. I denne samtalen så jeg syner fra
HERREN og i dette Synet fant jeg meg selv seende opp mot himmelen.
Når jeg så mot himmelen, så plutselig åpnet himmelen seg og den mektige
Herlighet kom og jeg så HERREN komme i kraftig, rystende og veldig Herlighet,
med en Herlighet uten sidestykke. Når Han kom, så kunne jeg se Hans krone.
HERREN viste meg menigheten derfra hvor Han hadde løftet meg opp og jeg så
menigheten derfra, der nede. Menigheten som jeg så hadde på seg en flott
kledning. Den så flott, ren og skinnende ut.
Igjen, når HERREN var på vei fra himmelen i Sin Herlighet, så så jeg Han hele
tiden hvor jeg sto, og at Han tok meg seg sin strålende menighet. Dette er det
viktigste Budskapet fra den tid når Bibelen ble skrevet.
En dag vil alle folkeslag og menigheter, altså den menigheten, som omhandler
den flotte bruden, den hellige bruden av alle folkeslag, bli rykket opp en dag, den
vil være verdig til å bli rykket opp, rykket opp i en evig strålende GUDS rike.
Jeg har sett MESSIAS sin gjenkomst til sin brud og i denne drømmen viste Han
meg dette to ganger, og ikke bare en gang, fordi det skjedde så fort, så Han
repeterte dette. Jeg så Hans krone og den mektige Herlighet helt opp til skyene
og den var en veldig sterk hendelse å oppleve. Til min forundring så jeg Ham
komme helt fra skyene, opp i skyene, i Sin Herlighet, komme for å hente sin
menighet. Disse dager er de vi lever, som Bibelen har talt klart om allerede for
lenge siden.
"For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med
overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; 17
derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i
luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. 18Trøst da
hverandre med disse ord!" 1. Tessalonikerne 4:16-18 (1930 versjon).
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Igjen, jeg har sett MESSIAS sin mektige gjenkomst. HERREN GUD har talt om en
veldig hendelse, som er i ferd med å komme til jorden. Når dette skjer, så vil
den være ugjenkallelig. Når det først har skjedd, så kan den ikke mer gjentas
eller repeteres. HERREN GUD viste meg forrige natt Himmelen åpne seg og jeg
så MESSIAS komme i skyene i Sin veldige Herlighet. Jeg så Hans krone og Han
viste med den menighet, som Han kom for å hente. Jeg så MESSIAS ta
menigheten til GUDS strålende Rike.
På det skriftstedet, som jeg nettopp har lest 1. Tess. 4:16-18, taler Han om de
døde i Kristus, som oppstår fra de døde og som blir rykket opp sin
herlighetslegemer og da sier Han, og at også vi som lever, og som har blitt igjen,
blir rykket opp sammen med de og vi bli forvandlet på samme måte og vi
kommer til å være sammen med HERREN alltid og i evighet, være sammen med
HERREN for alltid.
Mange kristne er døde, og i dette skriftstedet viser HERREN helt klart til den,
som døde som hellige kristne. Her er det ingen uklarheter. Han snakker om døde
i Kristus, om de som var født på ny og var hellige når de døde akkurat som
MESSIAS.
En kristen, som ikke levde i helligheten når denne døde, kommer ikke til å tre
inn. Når dette skjer så vil de kristne som lever, og som blir forvandlet og rykket
opp, være de som levere som Hellige kristne. De kristne som lever i synd blir
igjen her. Vekten av synd tillater ikke at disse tas opp men at de blir igjen. De er
alt for tunge til å bli rykket opp på grunn av vekten av synd, og vedrører det
faktum, at synd har tyngdekraft og at synden anholder de. Men rettferdige
hellige kristne vil overvinne naturens lover og vil bli forvandlet til et nytt liv.
Jeg har altså sett MESSIAS sin gjenkomst og når jeg våknet, var jeg i sjokk,
rystet fordi jeg ikke viste om det var Hans vilje inntil nå, og gi dette Budskapet
nå. Jeg ba HERREN, om at Han enda holdte dette igjen, at jeg ga dette
Budskapet. HERREN har nå gitt meg dette privilegiet, om at vi alle kan ta del i
denne advarselen og annonseringen.
Jeg har sett MESSIAS sin gjenkomst. Det er på tide for menigheten og for hele
verden å vende seg bort fra synd. Alle tegnene er veldig klart i denne stund. Hvis
du ser hva som skjer i Europa, Arabiske landene, Irak, Nigeria og over all, i alle
folkeslag. Hele verden har vært berørt av terrorismens frykt og krig, om trengsel
som vi ikke har sett før. Tegnene er veldig klare. Alle kan se at vi aldri før har
vært på denne veien i verden og likevel er MESSIAS på vei! De som har ører,
måtte de høre HERRENS Røst.
Shalom!
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