HERRENS Profeti om Eldoret av 19.8.2015- et enormt møte i Eldoret og
et sjokkerende syn på himmelen
HERREN har talt med meg. Jeg vil at dere lyttere skal få vite, at HERREN JEHOVAH
pratet med meg i går natt om veldig, veldig viktige hendelser i Himmelen og på
jorden. Hendelser i Himmelen, som har langtidsvirkninger til menigheten og til
verden. Han talte også om bevegelser mot tidens ende, i denne stund.
I denne samtalen, var den første tingen, som HERREN gjorde, var at HAN sendte
meg til møtet i Eldoret og viste meg dette veldige, utrolige møtet, som kommer til å
skje i Eldoret. Dette blir trolig å bli det største møtet som man har sett på i verden.
Dette vil bli det største møtet man har sett på jorden. Jeg ser millioner og millioner av
mennesker samler seg og feirer HERRENS godhet. De feirer vekkelse. Det er glede,
helbredelser, salvelse til pastorer samtidig som mennesker blir døpt i Den Hellige
Ånd. Den Hellige Ånd kommer til å døpe mennesker med Ild. Jeg har aldri sett noe
lignende stort møte siden verdens skapelse. I dette møtet kommer det til å bli et
mektig besøk. HERREN rørte ved mennesker ulike steder på møtet. Det var det
største og vakreste å se til og se alle nå i HERRENS Åsyn, å feire HERRENS
Nærvær. Dette er en virkelig gledes og helbredelse i Jesu Blod endetidsvekkelse, som
forbereder veien til Messias gjenkomst. Dette synet sjokkerte meg veldig mye.
Likevel i denne andre delen av samtalen tok HERREN meg til foran HANS Trone i
Himmelen. Når jeg sto foran HANS trone, så var det mye av HANS Herlighetens lys,
utrolig, ubeskrivelig, ufattelig lys fra HERRENS Herlighet, som dekket Himmelen,
især nå foran HANS Trone. Vi kunne kjenne stråleglansen til HANS Herlighet. Jeg
klarte å lytte til lyden av HANS Herlighet, til og med fra stedet hvor jeg sto. Etter
dette så jeg den hvite, hvite, superlysende GUDS hest i Himmelen. Jeg så den bevege
seg og løpe rundt i Himmelen. Dette var en mektig, mektig stund fremfor HERREN
Hærskarens GUD, JEHOVAH EL GIBBOR, JEHOVAH SABAOTH, JEHOVAH EL
OLAM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH
EL HOSEENU, JEHOVAH ELOHEENU, JEHOVAH MEKADDISHKEN, JEHOVAH
ELOHEEKA, JEHOVAH SHAMMAH, JEHOVAH NISSI, JEHOVAH JIRE,
JEHOVAH SHAMMAH, JEHOVAH TSIDKENU, JEHOVAH EL ROHI, MEKTIGE
ISRAELS GUD, VÅR GUD JESU KRISTI FAR. Vi kommer til å være i HANS Åsyn.
Så viste HAN meg den mektige, sterke, velsignede, superherlige, himmelske hesten
som gikk frem og til bake, løpende frem og tilbake. Dette er med andre ord tiden til å
være en virkelig kristen. Dette er også tiden til å være virkelig hellig, og rettferdig for
det er så mange hendelsesskifter i himmelen. Himmelen kommuniserer nå med
verden på en mektig måte. I denne stund er det riktig å være forberedt. Måtte de som
har ører, forberede seg til Messias gjenkomst, Shalom!
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