Dette opslag/undervisning er en fortsættelse af, hvad Gud taler til vores menighed om i
denne tid. Men da jeg er blevet bedt om at dele lige præcis denne undervisning, har vi
valgt at lægge det på FB og vores hjemmeside. KH Tamarra
Menigheden, en del af Guds plan.
Sidst talte vi (i ZVC) om vigtigheden omkring at overholde Guds forordning i en menighed enhver har sit kald/funktion.
Hvad er Guds overordnede plan med det?
Svar: At fuldføre enhver profeti, som er indgivet af Gud selv, i Bibelen.
Det store formål er, at (gen) skabe den ny himmel og den ny jord.
Vi er, som menighed, en del af Guds store plan. Det handler ikke om dig eller mig, men
om Guds plan.
Gud har åbenbaret sin plan i Bibelen, Han har givet os sandheden i lignelser og koder,
som Helligånden hen ad vejen og stykkevis vil åbenbarer for os.
Hele syndefaldet skete, da Eva og Adam ( kirken og præsterne), i sig selv begyndte at
udregne hvad der er godt og ondt.
Vi har ikke fået nådegaverne, at dømme hvad der er godt og ondt.
Vi er kaldet til at gå ind i Guds plan i lydighed mod Gud, dette uden at tage stilling til, hvad
vi syntes om det der bliver bedt om, eller ting der skal ske.
Intet sker uden at Gud er med i det. Det er ikke op til os at dømme om det er godt eller
ondt. Vi kan bedømme ånden - på frugterne skal ånden bedømmes.
Gud har en speciel plan omkring ALT, og Han selv baner vejen for at Bibelens profetier
skal opfyldes - det igennem os.
Tager vi udgangspunkt i USA, så blev Trump indsat af en grund, en opgave skulle løses,
nu er han blevet afsat og en anden bliver indsat af en årsag. Gud selv indsatte Trump (og
resten af verdens ledere), Trump udførte gerninger for Gud, b.la. flyttede han Israels
hovedstad tilbage til Jerusalem. Trump har også brugt sin magt, til udstille sig selv som
“specielt udvalgt” og har fået mange tilhængere (Gud beder os holde fokus på Herren selv
og ikke tilbede mennesker.).
Trump har højnet sig selv, og rigtig mange troende er blevet hans tilhængere i en sådan
grad, man de høre mere på Trump selv, end de lytter til Helligånden. Mange af de ting,
som Trump har sagt og gjort, ligger op ad hvad farisæerne gjorde. Der står skrevet, at
Antikrist vil rejse sig op i vores midte, altså give sig ud for at være en af vores. (Tidligere
undervisning ud fra en profeti).

Som jeg ser udviklingen (tidens tegn), så har Gud brugt Trump stort til at være med til
bane vejen for Antikrist komme såvel som for Jesus andet komme.
Mange kristne vil i dag ikke anerkende Guds plan, hvor Trump nu er færdig som præsident
og en ny bliver indsat. I stedet for upartisk og i ydmyghed at accepterer Gud videre plan
for det nye riges komme, så går de kristne imod planen gennem konspirationer og forkerte
bønner til Herren.
Vi kristne er alle en del af Guds store plan, det at Bibelens profetier bliver opfyldt. Judas
der forrådte Jesus, var en del af planen. Kong Saul som led af menneskefrygt, og mistede
riget, var en del af planen. Gud bruger hvem han vil, og beder os derfor om ikke at dømme
andre mennesker, kun Gud selv har dommen. Vi kan bedømme ånden over
mennesker/situationer og ud fra det bedømme, men kun Gud selv kender dybden af hvad
der er gang i.
Vi er kaldet til at sprede kærlighedsbudskabet. vi er kaldet til at være en menighed, som
skal kendes på vores indbyrdes kærlighed / Gud kærlighed igennem os. Det er Guds plan
for os. Vi bør lade andre gøre hvad de er kaldet til, men passe på hvad vi blander os i og
hvem vi blander os med - det gælder også inden for de såkaldte “kristne” kredse.
Helligåndens nærvær bør være vores kendetegn.
Vi ved, at Gud har en plan. Vi ved ikke altid hvorfor, Gud handler som Han gør og hvorfor
Han tillader ting som Han gør, men vi ved, at Han har fuldt ud styr på situationen.
Vi ved kun, hvad Helligånden deler med os. Vi bør kun bede ud fra Guds egne Ord eller
hvis Helligånden taler til os om en speciel situation og lægger en bøn ned i os.
Konspirerer vi, lægger vi til og eller trækker fra Guds ord, så er vi allerede ude af planen,
og går frem i oprør mod Herren.
Hvis Trump er blevet kuppet som præsident, så vil Gud vide det allerede før det sker og
hvis Gud ønskede, at Trump skulle genindsættes 20. januar, så vil det også ske. Hvis Gud
ønsker afsløringer omkring valgsvindel, så vil Gud lægge det i et udvalgt Helligånds fyldt
folk, som vil bede efter Guds egne forordninger og Guds vilje vil ske.
Men i stedet dømmer og fordømmer “Guds “ folk, hvad der sket.
I stedet for at underkaste sig Gud, og bede om visdom og kundskab omkring hvad Gud
ønsker af den enkelte, så er der skabt et masseoprør mod Guds plan.
Guds plan lykkedes gennem vores lydighed.
Jeg tænker, at Gud i denne tid også bevidst har villet afsløret det massive oprør mod Hans
plan. Intet sker uden at Gud taler om det til profeterne (det hele står i Bibelen), men Gud
åbenbarer stykvis sandheden for os. Til os har Gud, i profetierne, bl.a. talt om oprydning i
kirkerne.

