HERRENS Profeti om enda et fryktelig jordskjelv i Nepal av 04.11.15
Jeg vil at dere lyttere nå skal få vite, at HERREN har snakket med meg. HERREN
JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ROHI, HERREN Min Hyrde, som du ser Salmenes
bok kapittel 23 vers 1. HERREN SEBAOT, HÆRSKARENS HERRE, ISRAELS
HERRE, som du ser i 1. Sam. Kapittel 1 vers 6, JEHOVAH ELOHIM, VÅR EVIGE
SKAPER.
I denne samtalen, har HERREN snakket med meg igjen om, at vi nærmer oss Messias
gjenkomst. Hovedpunktene i hele denne samtalen, er at verdens befolkning og
nasjoner, Kristi kirke i denne verden og GUDS utvalgte må arbeide for
rettferdigheten, og vende seg tilbake til hellighet, og holde seg borte fra ondskap og
synd, og alt som defineres som urenhet. Og forberede seg til Messias gjenkomst betyr
å omfavne seg i omvendelse og hellighet.
Hele denne prosessen med å forberede vegen, vil understreke, fremheve, og opphøye
i hovedsak de skinnende brudeklærne som menigheten bør bære i denne timen.
Brudeklærne av rettferdighet, hellighet, brudeklærne som ikke har noen rynke, flekk
eller noen merker i seg.
HERREN, Han tillot meg nå i denne samtalen å se et massivt jordskjelv som kommer
til å besøke Jorden. Jeg ser et veldig, veldig, massivt historisk jordskjelv som komme
til å besøke jorden, og jeg ser meg selv løpe. Jeg løper, og HERREN har plassert meg
inn i jordskjelvet, og jeg løper for livet. Dette er utrolig, fordi jeg ser også en region
ved denne siden av det veldig fryktinngytende fjellet. HERREN viser meg at
jordskjelvet som rister, har skaket dette fjellet tidligere, og at Han vil skake dette
igjen. Dette stedet er dødelig, og beveger seg på innsiden. Du kan se, en helot, stedet
for helotene og regionen. Jordskjelvet lager sprekker på en bestemt slette foran
fjellet, og får meg til å løpe til den andre siden av fjellet, og avlingene er fullstendig
overvunnet, raserte og tilsølte.
Jeg så mennesker løpe for livene deres, så denne siden er dødelig. Så, mens jeg løper,
la HERREN se meg noen bygninger. Jeg ser nå at en av bygningene har en skrift som
ser ut som en «m». Det ser mer ut som “moasit” eller “sti”, eller “moe”, slik som i
"moist", "maes" eller "maest", "moest". Jeg vet ikke eksakt hvordan man uttaler dette,
men jeg ser "moasit" eller lignende. Jeg tror at HERREN vil gi oss en pekepinn om at
jordskjelvet vil skje hvor dette folket finnes, denne «moasit» bevegelsen. Dette er en
bevegelse, slik jeg antar finnes mellom Nepal og India, som faktisk har kjempet for
opprettelsen av eget landområde, en slags territorium du vet. Så dette alvorlige
jordskjelvet vil komme til jorden, og jeg ser voldsom risting og løp. Jeg løp i frykt, og
jeg ser meg fortsatt løpe i skrekk, i fullstendig frykt.
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Dette jordskjelvet vil besøke Jorden i denne veldig viktige tiden, fordi bibelen taler i
Matteus 24:7, at dagene nærmer seg mot Messias nære gjenkomst. Noen av
hovedtrekkene, som vil fremheve, markere, og skille denne tidsalderen fra andre, er
at denne vil være i stand til å se tegnene til Messias gjenkomst. En av disse forteller
oss i Matteus 24:7: HAN sier: «Det vil være jordskjelv», men HAN kombinerte dette
med globale kriser, finanskriser, sult, som du ser globalt, og du kan se mange
nasjoner erklærer hungersnød. Det vil derfor være hungersnød, og flom, som jeg sier
vil komme, og jeg ser at avlinger vil bli utslettet, så dette betyr at det vil være
hungersnød, slik Han sier i Matteus 24:7: «Det vil være jordskjelv og hungersnød
ulike steder.»
Så denne erklæringen, vil i hovedsak erklære Messias gjenkomst, og jeg tror at inntil
nå, er vi blitt veldig rene og klare. Helt siden HERREN sendte meg, så har jeg blitt
veldig ren og klar; slik at man er løst fra forholdet til synd. De som ønsker å komme
inn i Himmelen, kan nå ta standpunkt mot synd, urettferdighet, ugudelighet,
ondskap og det onde, fordi Den Hellige Ånd, besøket til DEN HØYESTE GUD, GUD
FADEREN, som er i HERRENS Hus i denne timen er kommet i den hensikt å
forberede oss for Messias gjenkomst.
Og dette er årsaken til at det i Jesaja 26:19-21 står, at når Jesaja så dette besøket
komme i denne generasjonen vi er inne i, sa Jesaja, "Rop av glede", fordi han så en
enorm pulserende glede i menigheten. For denne duggen er fersk, slik morgen dugg,
og han sa at jorden kan ikke skjule dette lenger, og Jesaja ser deretter menighetens
opprykkelse: «Kom, Mitt folk, gå inn i dine rom og steng dørene etter deg! Gjem deg,
så bare et øyeblikk, til vreden er forbi.» Dette er menighetens opprykkelse, som han
ser. Om de hellige utvalgte, den hellige menighet, som ser dette besøket, sier han
«Kom, Mitt folk, gå inn i dine rom og steng dørene etter deg, bare et øyeblikk!»
Han sier: “Se, HERREN kommer ut av SITT skjulested for å gjengjelde de som bor på
jorden for deres synd.» Så det har kommet veldig tydelig frem, at dette enorme
besøket av DEN HØYESTE GUD, besøket av GUDS Skystøtte som besøkte Moses,
Skyen som kom til profeten Elia; besøket som lovet, besøket av den siste salvelsen,
Den Siste Herlighet, til menigheten. Dette Besøket som kommer til menigheten i
JEHOVAS hus i denne timen, kommer for å forberede menigheten. Dette er årsaken
til at jeg sier at forholdet til synd er nå vel kunngjort, som du ser. Avståelse fra synd
er vel forkynt. HERRENS ståsted i forhold til synd er nå veldig klart. Selv om
menigheten ikke forstår, fordi hun på en måte er fanget mellom to verdener: mellom
HERRENS hus og verden, som ikke vil føre noen vei, fordi dette besøket er i
HERREN HUS.
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Dette er årsaken til, at mens jeg står her å forkynne om kommende enormt jordskjelv,
så ville jeg gjøre det også veldig klart, at dette er tegnene til Messias gjenkomst, og at
de som har ører, sine åndelige ører åpne, måtte de gå foran, og forberede seg for
Messias gjenkomst.
Grunnen til at det er så mye å arbeid, gjenopprettelse og helbredelsessalvelse i dette
besøket i Dette Huset akkurat nå, er fordi dette besøket av GUD Faderen, denne
kunngjøringen om dette forferdelige kommende jordskjelvet, denne forferdelige
HERRENS Dag, dette skjelvet som kommer, vil i hovedsak gå langt i å understreke
igjen at Messias gjenkomst er nær. Slik at hva enn du gjør, så vil du gjøre det med
evighetsperspektivet i tankene. Men andre ord, vil du spørre deg selv: «Hvordan vil
det jeg gjør i dag, hjelpe min evighet med GUD?» Hvordan vil denne telefonsamtalen,
hjelpe min evighet med GUD? Hvordan vil denne reisen, som jeg skal foreta, hjelpe
meg til Himmelen? Hva bidrar jobben min, til min evighet med GUD? Alt er nå
plassert i et evighetsperspektiv med Himmelens GUD, fordi vi ser at Messias er på
vei, og jeg har sett Messias gjenkomst.
Vår store misjon er å forkynne det samme i Europa, det som er forkynt i dag, så de
også vil få sjansen til å forberede seg for Messias Herlige Gjenkomst. Måtte de som
har ører, høre etter HERRENS Ord, og forberede seg selv til HERRENS Herlige
Komme, Shalom!
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