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Kedves Testvérek Jézus Krisztusban!
Az utolsó éjszaka 2007.márc.01-ről 02-ra az Úr Jézus kinyilatkoztatta magát egy álomban és
egy víziót adott nekem, amiről ma este ezen az ifjúsági Istentiszteleten itt Ulmban, az Eklézsia
gyülekezetben bizonyságot szeretnék tenni. Mielőtt elkezdem, szeretnék bevezetésül magamról
elmondani valamit. Nevem: Miriam, 13 éves vagyok, az Anna-Essinger-Iskola 6. osztályába
járok. Van egy 4 éves kishúgom és egy 2 éves kisöcsém, mind a kettő nagyon szereti az Úr
Jézust.
Tulajdonképpen én mindíg hittem Istenben és Jézusban. Mégis, az életemet ténylegesen egy
pár héttel ezelőtt adtam véglegesen Jézusnak, és mint Uramat és Megváltómat ismertem el.
Édesanyámnak, aki nagyon szereti az Úr Jézust - bemerítkezett és szolgálja Őt - egyáltalán
nem könnyű, naponta az álhatatlanságomat és határozatlanságomat viselnie. Végül is nagyon
lázadó voltam és a lázadás az emberiség bűne, ami elválaszt bennünket Istentől. Egy napon
ugyancsak krízis állapot volt otthon, és én a szobámban ültem durcásan; időmet a televíziónak,
a laptonak vagy ’Simsen’-nek adtam; bejött Édesanyám és egy arckifejezéssel energikusan
szemem elé az íróasztalra tette Mary K. Baxter ’Amit a pokolról mindenkinek tudni kell - Az
idő vészesen fogy’ kivonatát és mondta: Így, a tv, a laptop, a handy - minden marad ott ahol
van, te szépen leülsz és olvasod - és nem csinálsz mást!! Természetesen semmi kedvem nem
volt hozzá és durcáskodtam, gáncsoskodtam. Egyébként durcáskodás is bűn! Nekünk nem kell
durcáskodnunk, hanem mindenért az életünkben hálát adnunk.
Kelletlenül kezdtem el olvasni ... és nem tudtam abbahagyni. Tulajdonképpen nem is kellett
volna rögtön mind a 86 nyomtatott oldalt végig olvasnom. Mindjárt másnap a 15-ik fejezet
után pontosan tudtam, hogy rendeznem kell Jézussal a dolgomat. Döntöttem az örökélet mellett
Jézussal és nem az örökké tartó gyötrelmes halál mellett a legmélyebb sötétségben.
Édesanyám imádkozott velem és átadtam az életem Jézusnak. Röviddel utána itt a gyülekezetben is megtettem. A Szellem által imádkoztak értem és újra megerősítettem e lépésemet
az Úrral. Ez nagyon szép volt és nagyon hálás vagyok imáitokért és azért, hogy az Úr Jézus
gyermeke lehetek.
Elhatároztam, hogy olyan gyorsan ahogy csak lehet alámerítkezek. Nagyapám, aki már 30
éve mint evangélista szolgálja az Úr Jézust, direk ezért eljött hozzánk, és egy szerda estén
2007.02.14-én bemerített a fürdőkádunkban. Ez egy csodálatos átélés volt. Isten Szelleme rám
szállt és minden tehertől megszabadítva szabadnak és könnyűnek éreztem magam.
Azóta minden nap imádkozom, olvasom az Újszövetséget és végre megértem Édesanyámat,
úgy hogy minden dologról - úgy a szellemiekről, mint másról is - tudok vele beszélgetni.
Egy új ember vagyok Jézus Krisztusban, újjá születtem és az Úr Jézushoz tartozom. Az
alámerítésemkor Édesanyám a Zsolt. 16,10-et kapta számomra: Mert nem hagyod lelkem
a holtak birodalmában/seolban, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Nagyapám az
Ézs. 49,16-ot kapta a Szent Szellem által alámerítési Igeként: Lásd, tenyereimbe metszettelek
be, falaid állandóan előttem vannak. A 23-ik Zsoltár az én személyes zsoltárom az Úrtól.
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Tényleg nagyon boldog vagyok azért, hogy erre az útra tértem és kérem az Úr Jézustól, hogy
sok gyermeket és fiatalt hívjon magához és ők is megmentessenek. Ő hű és senkit nem hagy
elveszni! Keresned kell Őt amíg megtalálható és azután egyszerűen mondanod: igen!
Minden pénteken nagy öröm számomra az Istentiszteleten veletek együtt közösségben lenni és
ünnepelni. Különösen örülök nektek most amikor az álomvíziómat elmondom, amit az utolsó
éjszakán kaptam, és igen hevesen megrázott.
Isten akarata az, hogy ezt az üzenetet tovább adjam nektek és kérem, hogy a Szent Szellem
segítsen és kenetét adja most hozzá:
A álom-látomásomban láttam Édesanyámat, magamat és két kistestvéremet a házunkban.
Édesanyámmal mi a lakás lenti helyiségében tartózkodtunk, beszélgettünk, és kistestvéreim
éppen egy fönti helyiségben voltak.
Ekkor szólt hozzám Jézus és hallottam amint mondja: Hamar jövök, mondd el minden hitetlennek ezt - tőlem! Édesanyám és én, a két kistestvérem irányába tekintettünk és Édesanyám
kérdezte: Mit csináljunk a gyerekekkel, nem hagyhatjuk egyszerüen egyedül őket, ki vigyázna
rájuk? Én azt válaszoltam: Mama, bízzunk az Úrban majd Ő megteszi. Péld. 3,5: Bízzál az
Örökkévalóban/JHWH teljes szívvel, és ne támaszkodj a magad értelmére!
Így elindultunk és eleget tettünk az Úr Jézus megbízásának; minden emberhez odamentünk
és hirdettük Isten szavát a keresztről és beszéltünk midenkinek Jézus áldozati haláláról ami
értünk emberekért történt.
Aztán láttam magunkat más emberekkel kint egy körben ülni és imádkozni, mialatt egy
keresztény gyülekezetből vagy templomból éneklést hallottunk. Ott kint szörnyű volt; minden
szürke és sötét. A világ szineiből és a nap fényéből semmi nem volt többé látható. Csak
az emberek és egy iszonyatos lávafolyam a pokolból - amely mindenfelé utat tört magának volt szinével feismerhető. Az egész ég sötét volt, szürke és fekete. Úgy nézett ki mint füst,
hamu és halál. A házunk közelében - helységünkön belül Einsingen-ben - ugyancsak volt egy
lávafolyam, aminek színe mint tűz és vér volt látható, és egyre szélesebb és szélesebb lett, majd
kissebb lávafolyamokra osztódott. Égő folyam volt ez, forró láva, mint ami vérből és tűzből
elegyedett, amely útját a városban egyre szélesebbre terjesztette, ám nem csak fönt, hanem a
föld alatt is mint egy alagúton át.
Az Úr Jézus mutatott aztán egy pár fülbevalót, aminek okkult ötágú csillag formája volt és az
a sátán imádásának szimbóluma; ezt és más tisztátalan okkult dolgokat amiket tartottam az égő
lávafolyamba dobtam. Ézs. 37,19 mondja: És Isteneiket tűznek adták, mert azok nem voltak
istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő; ezért pusztíthatták el őket.
Mindez olyan szörnyen és félelmetesen nézett ki; láttam hogy emberek megtértek Jézushoz, de
láttam azt is, hogy sokan nem akartak megtérni.
Az idő sürget! Az Úr hamar jön!
Ezután befejeződött az álom-látásom.
E látomással azt akarja mondani Jézus: Ti, keresztények, Isten gyermekei, fiai és leányai
menjetek az utcákra és hirdessétek minden hitetlennek Isten ”Élő Szavát”! Beszéljetek
rólam és vigyétek az utcákra Isten Szavát, az egész örömhírt/evangéliumot, hogy senki
ne vesszen el és aki hisz megmentetik; Isten szent szavát ne csak a gyülekezeteitekben
hirdessétek a hívőknek!
Ne szégyelljétek Isten beszédét az utcákon hirdetni és vigyétek mindenkinek a szabadítást
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és üdvöt, és ne szégyelljétek magatokat az én nevemért, akkor én sem fogom magam a
ti nevetekért szégyellni! Luk. 9,26: Mert aki szégyell engem és az én szavaimat, azt az
Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében.
Beszélj és ne hallgass, mert nagy népem van ebben a városban, légy bátor, erős és nyugodt,
mert az Úr megy előttetek és vezet! Gyüjtsétek népemet össze ebben a városban, hozzátok
hozzám - én összegyüjtöm nyájamat!
Ez a prófécia érvényes erre a városra és környékére, és az Úr hűséges fiaira és leányaira!
Olvasd el a 146-ik Zsoltárt!
Az Úr szava a Joél 3,1-5-ből: És az után az fog történni, hogy kiöntöm Szellememet minden
testre; és fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.
És még a szolgákra és szogálókra is kitöltöm Szellememet azokban a napokban.
És csodás jeleket adok az égen és a földön: vért és tüzet és füstoszlopokat.
A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, közvetlenül - az Örökkévaló/JHWH nagy és
félelmetes napja előtt.
És az fog történni: Mindenki aki az Örökkévaló/JHWH nevét hívja megmenekül; mert a
Cijon hegyén és Jeruzsálemben lesz a megmentetés amint az Örökkévaló/JHWH mondotta,
és megmenekülnek akiket elhív az Örökkévaló/JHWH. Amen!
Az Úr öntse ki Szellemét minden testre és mindőtöket töltsön be Szellemével, Jézus hatalmas
nevében, hallelujah; az Úr áldjon meg és kenjen fel az üdvnek és örömnek olajával, AMEN!
Jézus szeretetében testvéretek, Miriam Bestaendig
Leírta: Tanja Bestaendig 2007.márc.02-án
02. Maerz 2007
Eine göttliche Traumvision (nach Joel Kapitel 3)
Fordította: Katharina Becker
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