Pengelihatan Unity
Pengelihatan akhir jaman dari seorang gadis muda asal India yang
bernama Unity.
(Bagian dari Kebangunan rohani Shillong)
http://www.DivineRevelations.info/INDONESIAN
Pada hari aku mendapat pengelihatan tentang Yeshua Hamashiach (=
Yesus Kristus) pada hari Minggu perayaan kaum Pemuda, 9 Maret
2006.
Yeshua berkata kepada saya tentang tiga hal;
1. Pengangkatan para Orang Kudus.
2. Hukum dari binatang itu.
3. Penghakiman Tuhan YHWH (=Nama Tuhan-Kamus LAI)
Saya melihat semua orang Suci yang telah melakukan kehendak
Yeshua Hamashiach dibawa ke dalam Pengangkatan, saat itu Yeshua
Hamashiach muncul di tengah angkasa(=langit/Surga). Dia
mengangkat semua orang yang telah melakukan kehendak-Nya,
bersama dengan orang-orang setia yang sudah mati berada di
kuburan.
Setelah pengangkatan, saya melihat para malaikat melawan naga yang bertuliskan angka 666. Ia dikalahkan, dan tidak ada
tempat baginya di surga, sehingga ia jatuh ke bumi. Naga mengatakan bahwa ia akan memerintah atas bumi selama
beberapa tahun.
Ia pergi dan kemudian datang seekor binatang lain yang memiliki 10 kepala dan 7 tanduk.
** Dia mengenakan mahkota di kepalanya yang bertuliskan nama-nama hujatan.
Penanya: Apakah dia tampak seperti rupa manusia?
Dia tampak seperti seorang manusia,
tapi sangat sangat menakutkan. Saya
melihat
bahwa
selama
pemerintahannya,
bahkan
diatas
permukaan sebutir nasi itu disegel
dengan tanda nama dia. Bahkan setiap
uang itu tandanya disegel di atasnya. Orang yang percaya kepada-nya telah
disegel tandanya pada mereka, yaitu angka 666.
Penanya: Dia mengenakan segel 666 pada
semua barang komersial? Lalu apa yang terjadi
pada orang yang percaya dalam Kristus?
Pada saat itu, mereka yang percaya dalam Yeshua, dianiaya dengan kejam. Daging mereka dipotong
tipis-tipis ketika mereka masih hidup, mata mereka dicungkil keluar. Leher mereka digorok (=bedah
dan ditarik keluar) dan mereka digoreng dalam wajan yang besar.
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Ketika Yeshua datang ke bumi lagi. Dia dari atas turun ke kanan bawah permukaan bumi. Ketika naga, yang adalah 666,
melihat kemuliaan Yeshua, naga tidak tahan dan kabur. Ketika Yeshua turun lagi, mereka yang sudah mati, mereka yang
tertinggal selama pengangkatan bangkit dari kuburan mereka .
Para malaikat meniup sangkakala mereka dan semua orang mati bangkit dari kubur mereka untuk pergi
untuk hari penghakiman Tuhan YHWH.
Penanya: Luar biasa,luar biasa, OK apalagi Unity?
Lalu Yeshua meletakkan kambing ke kiri dan domba ke kanan. Kambing ini
adalah mereka yang tidak melakukan kehendak-Nya dan mereka yang memiliki
tanda binatang 666.
Mereka yang berada di sebelah kanan adalah anak-anak domba. Mereka memiliki tanda salib dan
mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Yeshua.
Tuhan kemudian menilai setiap orang dan setiap, para domba dan kambing . Dan masing-masing dan setiap dinilai di
hadapan Tuhan YHWH dan dosa-dosa mereka dilihat seperti pada layar TV.
Tuhan bertanya, " Ketika seseorang menyaksikan kepada Anda tentang
Yeshua Hamashiach, apakah Anda percaya kemudian bertobat atau tidak?
"Jika mereka menjawab" TIDAK "maka mereka terkutuk ke neraka. Saya
melihat bahwa orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka, jatuh ke dalam
jurang maut. Mereka yang terjatuh/terlempar ke dalam jurang maut tersebut
merasa terombang ambing dengan lubang tanpa dasar. Disana ada api yang
mengamuk panas. Mereka berteriak dan menjerit minta tolong memohon
dengan sangat pada Tuhan Yeshua untuk berbelas kasih.
Saya juga melihat tempat yang penuh cacing, ular besar dan api neraka. Saya melihat orang di sana juga. Cacing akan pergi
dalam satu lubang hidung dan keluar ke lubang yang lain. Saya melihat Kelabang besar menempel di pipi satu orang. Aku
melihat ular melingkari tubuhnya dan Kelabang merayapi tubuh orang orang itu.

PERTOBATAN HANYA DI BUMI DAN TIDAK DI AKHIRAT
Penanya: Apa yang terjadi setelah itu?
Yeshua mengatakan bahwa sekarang adalah waktu bagi Anda untuk bertobat. Dalam kebangkitan ini kamu akan
diselamatkan. Yeshu memberi kita kehidupan kekalini karena Dia mengasihi kita semua.
Announcer: Apa yang selanjutnya Unity?
Hanya itu. [Akhir dari pengelihatan]

[Unity mendapatkan pengelihatan/mimpi lain tentang
kebangunan rohani di Australia!]
Penanya: Australia yang mana , kota mana?
[Unity tidak mengetahui kota mana saat dia dibawa dalam
pengelihatan/mimpinya]
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Saya bertemu Yeshua pada hari Minggu dan Dia menunjukkan kepada saya beberapa hal yang luar biasa. Yeshu juga
membawa saya ke Australia, ditempat itu saya bertemu dengan 4 teman, John, Kenny, Mark dan Mary.
Saya melihat banyak orang terlihat sukacita, menari dan menyanyi. Mereka medapatkan kebangunan rohani. Aku bernyanyi
dan menari dan senang bergabung dengan mereka karena Yeshua telah menyebabkan kebangunan rohani kembali di
Australia.
Dalam gereja Australia saya melihat banyak malaikat di dalam dan di luar gereja. Mereka terbang bekeliling membentuk
lingkaran. Mereka meniup terompetnya dan menyanyikan pujian dan persembahan kepada Yeshua. Lalu Yeshua berkata Ia
akan membawa saya ke tempat yang sama dan bahwa kami akan bertemu lagi suatu hari nanti.
[Akhir dari Video]
http://www.youtube.com/watch?v=Fz5In54DLpY
Translated to Indonesian language by Abelina Agustien >>>>>> fku.abel.lina@gmail.com

Note : Yeshua Ha'Mashiach = nama (ibrani) asli dari Tuhan Yesus Kristus
YHWH (Yahwe) = Nama BAPA = Nama Tuhan sesuai dengan yang tertulis di kamus terbitan LAI
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