PROFETI ALARM! PROFETI OM DEN FRYKTINNGYTENDE SKYEN TIL
GUDS HVITE RENE HERLIGHET SOM VIL DEKKE HANS TJENER I EN
KONFERANSE, AV 13.05.17
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET. Amen pastor Sofie.
HERREN har snakket med meg om HERRENS Besøk i denne timen, og dette
er en veldig viktig tid for kirkens historie fordi vi forbereder for MESSIAS Gjenkomst
i denne timen og jeg vet, at det nå er blitt åpenbart for alle folk, at sannelig MESSIAS
kommer, og dette er for folkene som er i andre nasjoner: En Stor Historisk Vekkelse
har brutt ut, en veldig, veldig historisk vekkelse. Vi har sett en stor omvendelse.
Mennesker kommer fra sine religioner tilbake til JESUS og blir døpt. De kristne som
var lunkne, vandret i synd, omvender seg og bestemmer seg for å være rettferdige,
blir døpt. Dette er en veldig viktig tid i kirkens historie. Å hvor jeg ønsker at dere vil få
Denne Vekkelsen, og dette er Den Mest Historiske Vekkelsen, som er beskrevet i
bibelen. Bibelen sa bare, at Vekkelsen vil bli større i denne timen, men definerte, ikke
utstrekningen, utbredelsen, hurtigheten, dybden og intensiteten.
Og så HERREN JEHOVA har snakket med meg om et sted. Det er en
konferanse jeg går til og når jeg er på dette møtet, kommer GUD FADEREN ned i SIN
Herlighet og dekker meg fullstendig med HERRENS Hvite Herlighet, som du så
Besøkte her for en uke siden, for mer enn en uke siden, en uke siden under innvielsen
her.
Dette er Et Besøk og jeg ser meg selv et sted og jeg gjør tjeneste foran
HERREN og foran menneskene. Så kommer HAN med Herlighets dekke, Hvit
Herlighet som dekker meg fra nakken, hodet, hele veien ned i det jeg forkynne
evangeliet, og dette er et veldig sjokkerende å se. Jeg har sett det.
Så det vil være et møte hvor HERREN kommer til å Besøke på denne måten
idet HANS Tjener tjenestegjør der og dekker ham med Hvit, Rent Hvitt Herlighet, og
Herligheten ekspanderer. Den er i Skyen. Så idet HERRENS Tjener går i en viss gitt
retning, Herligheten dekker ham i denne retningen, og går tilbake med HAM og
dekker HAM i den andre retningen. Dette er et veldig fryktinngytende syn å se.
Når HERREN viste meg dette så var dette veldig sjokkerende, fryktelig og
fryktinngytende syn å se selv når jeg så meg selv, mens jeg gikk og forkynte, forkynte
evangeliet, Den Hvite Skyen av GUDS Herlighet, dekte meg med ulike skyer og
bevegde med meg, bevegde med meg i alle retninger, fra ned i ulike klynger, i klynger
over hele meg, og bevegde med meg, og du kunne se … jeg kan se mitt hode der ute.
Men Denne Skyen, Den Rene Hvite Herlighet bevegde seg med meg denne veien, og
bevegde med meg til den andre siden. Dette var et sjokkerende syn å se, noe man kan
se for å så løpe bort. Dette er et fryktinngytende syn å se.
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Dette er hva HERREN har snakket med meg om, Besøket som HAN bringer til
jorden og den kontinuerlige prosessen med å forberede seg for MESSIAS Gjenkomst.
Måtte de som har ører forberede seg i hellighet, og vende seg bort fra synd, og
observer rettferdighet for MESSIAS Gjenkomst. Dette er besøkene i denne timen.
Dette er timen som HERREN har valgt ut å besøke kirken på dette nivået på denne
måten.
Og igjen, jeg Har sett meg selv i det jeg forkynner evangeliet på et møte, jeg vet
ikke hvor dette møtet kommer til å være, så dekker HAN meg med et dekke av Hvit
Sky av Denne Super Praktfulle Skyen fra ned og hele veien opp, i det jeg bevegde meg
og Denne Skyen dekket meg, bevegde med meg, og dette er veldig, veldig
fryktinngytende, det er veldig skremmende syn å se.
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