HERRENS Profeti, om bekmørket som kommer til Jorden etter opprykkelsen av
kirken, av 11.05.18.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET,
Amen. HERREN JEHOVA har Snakket med meg. JEHOVA ELOLAM,
JEHOVA ELOHIM, JEHOVA ROHI, JEHOVA SEBAOT, JEHOVA SEBAOTHÆRSKARENS HERRE, JEHOVA HOSEINU, JEHOVA EL SHADDAI, JEHOVA
ELOHIM, JEHOVA JAHVE, kjære folk HERREN har Snakket med meg i dag omtrent
kl. 12- 13, antagelig rundt kl. 12:40 eller 12:42 var når samtalen ble avsluttet.
Og fordi bibelen sier, ingen kjenner dagen eller timen, da tenkte jeg at det vil være
veldig klokt at jeg vil avdekke denne samtalen til dere globalt, de som lytter nå, de som
bryr seg om sin evighet. Bibelen sier ingen kjenner dagen eller timen, når MESSIAS
kommer for kirken. Og likevel har tegnene på komme vært svært fremtredende. tegnene
på HANS Komme er nå veldig klare og åpenbare.
Vel kjære folk, i denne samtalen, dette er hva HERREN Sa i dag fredagen den 11.
mai året 2018. Og midt på natten her Østafrikansk tid, viste HERREN meg på noe
avstand, HAN løftet meg opp, slik at jeg kunne se på avstand, se med HERRENS Øyne.
Og jeg kunne se et skarpt skille, en skarp markering, en skarp forskjell mellom lys og
mørke på Jorden.
Jeg kunne se tidsaldrene, de to tidsaldrene. Den ene tidsalderen var i lyset, og
deretter var det skarp, som en vegg, en vegg, en skarp forskjell og markering. Og på den
ene siden var det mørke, og absolutt mørke, bekmørke, som jeg aldri har sett tidligere. Og
så etter dette, det skarpe mørket som jeg så, slik jeg har sagt var et veldig, veldig tykt
mørke. Det bekeste mørket noensinne, et historisk mørke, som man aldri har sett
tidligere. Og det var lys på denne siden, men det var en skarp vegg, 90 graders
avskjæring. En skarp vertikal vegg av mørket, og på denne siden var det lys.
Så plutselig, la HERREN meg inni mørket i bekmørket, i et historisk mørke, hvor
lyset forsvant! Plutselig var lyset borte. Lyset forsvant, og jeg fant meg selv lagt inni
bekmørket. Deretter, HERREN, HERRENS Røst, GUD FADEREN, HERREN
JEHOVA JAHVE Snakket med En Høy Røst og HAN Sa: «LYSETS VITNE».
Igjen, HERREN la meg inni bekmørket. Når jeg nå var inni bekmørket, bekt,
historisk mørke, så Røsten til GUD FADEREN, HERREN JEHOVA JAHVE, Snakket
og Sa: «LYSETS VITNE». Deretter så jeg De To Fryktinngytende Vitnene til GUD, De
Mektige, Mest Salvede Vitnene, i Åpenbaringen 11. Jeg så Dem bevege seg inni mørket
på en veldig forbausende måte. Vi bevegde oss inni mørket, på en veldig mektig måte, og
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veldig forbausende, fordi mørket var så stort, at vi bokstavelig lette etter hvor folk bodde.
Det var ikke lett å se hvor folket var hen. Mørket var så stort i det vi bevegde oss etter
røsten GUD FADEREN hadde Sagt: «LYSETS VITNE».
Vi begynte å bevege oss på en veldig mektig måte og HERREN har gitt oss styrke.
Vi har så masse makt, De To som dere har nå sett blitt åpenbart, har så masse makt idet
de beveger seg inni mørket. Så mye makt med noen detaljer som jeg ikke kan dele.
Makten var så massiv, at vi bevegde oss bokstavelig talt for å oppnå, lete etter hvor folk
bodde.
Og jeg så at De To Fryktinngytende Vitnene til HERREN, De Mest
Fryktinngytende Vitnene i Åpenbaringen 11, i det de kom til en by eller bosetning så
fantes en massiv nedrivning. HERRENS Røst til GUD FADEREN Snakket og Sa: «De
river ned og ødelegger Jorden!» Og det var en stor nedrivning, massiv ødeleggelse, utrolig,
idet vi bevegde oss ga HERREN oss en enorm kraft. Denne bygningen vaiet og raste ned.
Det var et sjokkerende øyeblikk å se. De veltet, ødela og raste ned! De veltet, ristet og
ødela og bygningene raste ned på steder hvor folk bodde, hvor de oppholdte seg. Og
Røsten til GUD FADEREN Snakket og Sa: «De river ned og ødelegger Jorden!»
Så oppdaget jeg også i denne store samtalen, at lyset det eneste lyset, som ble
avgitt på den tiden i mørket, var ilden som kom fra oss. Ilden som kom fra De To
Fryktinngytende Vitnene. Den røde ilden, Den rødaktige ilden, som kom med en enorm
flamme og ild når vi bevegde oss. Dette var den eneste lyskilden inni bekmørket. Den
eneste lyskilden inni bekmørket, var den store ilden, som De To Fryktinngytende Vitnene
kalte ned fra Himmelen, og de bevegde seg med ild, med store flammer, tonnevis med
ild, rødaktige ild, og det var et enormt øyeblikk.
Men det som var mest sjokkerende og forbausende med alt dette, var at De To
Fryktinngytende Vitnene var veldig, veldig glupske, veldig brutalt glupske. De var veldig
glupske og forfulgte fienden med massiv makt, og bevegde seg inn på områder og
bygninger raste ned og med massiv ild. Så det var et øyeblikk som man aldri noensinne
har sett på Jorden tidligere. Det var ikke et lett øyeblikk på Jorden.
Og så etter dette, idet vi bevegde oss, vi bevegde oss, vi bevegde oss, GUDS Store
Vitner. Du kunne nå se To av dem. De bevegde seg i lag, men du kunne se dem bevege
seg i atskilte enheter, fordi akkurat nå har HERREN bare åpenbart Dem. Og av og til
kommer de til syne, idet folk fanger de opp, men de beveger seg nå, gjennom ulike Ild,
slik de er, og de bevegde seg med samme mengde kraft og ild, og To Ild, det jeg mente
med ulike ild. To Store Ild bevegde seg tvers over Jorden så det er et sjokkerende
øyeblikk som rammer jorden.
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Og så plutselig, vi så nå idet vi bevegde oss inn mørkets dyp, så vi deretter lys i
horisonten. Lys begynte å vise seg i horisonten, i det vi bevegde oss og gjorde HERRENS
verk på jorden, HERRENS ærend på jorden. Og så kjære folk, så på den tiden, når jeg så
lyset, og vi så lyset i horisonten komme nå, og jeg våknet opp fra denne samtalen.
Og dette er årsaken til at jeg har kommet til dere, kjære folk, fordi bibelen Sier,
ingen kjenner til dagen eller timen, når MESSIAS Kommer for kirken, når kirken er tatt
bort. Hva enn, som er mer fremtredende nå er, at jeg gave En Profeti for 1 år og 3
måneder siden, før den første delen ble åpenbart, og dette var den 15. januar 2017. Så
kommer 11. mars i år, dette året 2018, de trappetrinnene som jeg så kirken vandret på, i
det de gikk inni En Massiv Sky, de gikk inni Himmelen etter at de ble rykket opp. Disse
trappetrinnene er nå blitt åpenbart. De er nå på Himmelen over jorden, og mennesker har
tatt bilde av dem. Dette er en sjokkerende fortvilelse. Dette … har sjokkert hele verden.
Den kristne tilregnelighet. Alle har blitt vekket opp og forstå at: «Se! MESSIAS Kommer
sannelig!»
At noen kan profetere 15. januar året 2017, at HAN har sett kirken gå inn,
opprykket og så når de kommer til skyene, så går de på HERLIGHETENS trappetrinn,
med deres herlige føtter og Skyen åpner seg og de går inni Himmelen uten å se tilbake.
Og så kommer 11. mars 2018, da HERREN sank ned trappetrinnene, når jeg så
vidt nevnte det under konferansen. Når jeg så vidt nevnte, så vidt nevnte at: «husk, jeg
har sett kirkens inngang idet de går på de herlige trappetrinnene!» Deretter senket
HERREN de herlige trappetrinnene ned fra Himmelen, og mennesker, dødelig
mennesker, er i stand til å fange dem på kamera av trappetrinnene til Himmelen.
Nå dette er veldig klart, at MESSIAS Kommer og Kommer snart. Det betyr at
tiden har passert. Tiden er over! Dette er tiden til å forberede seg for MESSIAS SIN
Komme!
Imidlertid, i denne samtalen kjære folk, og dere kjenner til de store tingene, De
Store Besøkene, den store åpenbaringen, som HERREN har gjort nå tilgjengelig for
denne generasjonen, til alle jordens nasjoner, om Denne Tjeneren, om HAN som
Snakker med dere. Det er nå en stor, stor, stor, og vill, det har gått vilt for seg! Det er en
stor rystelse på Jorden. Alle er i stand til å forstå, at HERREN har nå senket HANS
Oppdragsgivere på jorden i beredskap for neste tidsalder. Disse punktene er veldige
tydelig inni hjertene og sinnene til de som bryr seg om evigheten, og har et behov for
rettferdighet, behov for hellighet, behovet for omvendelse og vende seg bort fra denne
tøylelsesløse synden som du ser i kirken i dag og globalt i verden.
Imidlertid, når jeg våknet opp fra denne samtalen, derfra jeg står akkurat nå, hvor
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HERREN har akkurat Snakket med meg, HERREN GUD, GUD FADEREN,
JEHOVA JAHVE, når jeg våknet opp, så var det en ting som kom opp i tankene mine
umiddelbart, fordi Stemmen Sa: «LYSETS VITNE». Så idet vi bevegde oss ut, vitnet vi om
HERRENS Lys, Lyset som Kommer etter den store trengsel.
Og det minte meg raskt om, kjære folk, om Joh. 1:6-9, hvor HAN Sier: «Et
menneske sto fram, utsendt av GUD. Navnet hans var Johannes. 7 Han kom for å vitne. Han skulle
vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.
Og det er utrolig, når HERRENS Røst i natt for noen timer siden Sa, «LYSETS
VITNE». Jeg kunne også se, jeg kunne også se, måten hendene HANS skrev på maskin,
hendene HANS skrev på maskin i mørket, men jeg kunne se bokstavene, de skinte og
glødet: «Lyset i mørket!» «Lyset i mørket!» Jeg kunne se HAN skrive dette på maskin.
Så jeg kunne se HAN skrive dette på maskin, og dette minte meg så mye om
skriftstedet, i vers 7 Sier HAN i Johannes 1: «Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset,
så alle skulle komme til tro ved ham. 8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.
I vers 9 Sier HAN» 9 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.»
Så dette er veldig mektig. I Amplified Sier HAN: «Der kom en mann sendt fra GUD,
som het Johannes. Og HAN siterer MAL. 3:1. Denne mannen kom for å vitne at han vil vitne om
lyset, så at alle mennesker vil tro på det … Vers 8: Han var ikke selv lyset, men kom, for at han
kunne vitne om lyset. Der var det. Det sanne lyset, det genuine lyset som lyser opp ethvert menneske
Så siterer HAN Jes 49: 6, og her så Snakker HAN om Når vi leser opp Mal. 3:1,
kjære folk. For en stor tid, som kirken finner seg i nå i denne timen. Og leser man dette
verset i Mal. 3:1 Sier HAN: «Se, JEG sender MIN Budbærer, Han skal rydde vei for MEG.
Brått kommer Han til sitt tempel, HERREN som dere søker, og Paktens Budbærer, Han som dere
lengter etter, se, Han kommer, sier HERREN over hærskarene.
Så dette er veldig mektig fordi HERREN, i denne samtalen i natt, har åpenbart
faktisk noe veldig stort!
1) HAN har åpenbart at mørkets tidsalder Kommer. Jeg har sett det! Og et bekmørke,
forferdelig mørke.
2) HAN har åpenbart at denne Lysets tidsalder vil snart ta slutt, som betyr at kirken som
er verdens lys, er i ferd med å bli opprykket fra verden. Og dette plutselige stupet inni
mørket, var faktisk opprykkelsen av kirken. Dette plutselige stupet, når HERREN
plutselig fører HANS To Vitner i Åpenbaringen 11 inni bekmørket for å gjøre ærende, for
å begynne å gjøre jobben, det var opprykkelsen. Dette var den plutselige forsvinningen av
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lyset, fordi dere vet at kirken er verdens lys, og kirken er karet, den hellige boligen til
DEN HELLIGE ÅND, slik dere ser i 2. Tess: 4 hvis dere leser fra vers 1 til 7.
Dere ser at sannelig, HAN som holder tilbake, antikrist person fra å bli åpenbart,
er DEN HELLIGE ÅND, tidsalderen til mørket, ondskapens tidsalder, er DEN
HELLIGE ÅND. Og vi vet at DEN HELLIGE ÅND bare var sendt til kirken, var
strengt tatt bare sendt til kirken, ble lovet til kirken, og ble SENDT til kirken. Og så Sier
HAN, at kirken er den hellige boligen, det hellige karet, det hellige tempelet, til DEN
HELLIGE ÅND. Og jeg mener den hellige kirken. Jeg mener de kristne.. Jeg mener
ikke de kristne som vandrer i miniskjørt, trange bukser, trange skjørt, alt dette du ser
rundt i en global kristen tv, som er nakne med korte skjørt og hva, umoral, falske
profeter, falske apostler.
Jeg snakker om den hellige rest til HERREN. Jeg snakker om folk som velger
rettferdighet og absolutt hellighet, og som er i stand til ved hjelp av DEN HELLIGE
ÅND, å oppbevare denne rettferdigheten, midt i et miljø og kaskade av trakasseringer og
fornærmelser av den onde verden i dag. Denne resten av kristne som etterjager
rettferdighet og hellighet og velger dette som en livsstil, en livsform. Livene deres dreier
seg om evigheten, frelsens HERLIGHET, rettferdighetens HERLIGHET, og hellighet:
disse er det hellige tabernakelet, det hellige tempelet til DEN HELLIGE ÅND, som vil
bli opprykket, fordi bibelen sier at uten helliggjørelse, vil ingen se HERREN, Hebr.
12:14, avslutter slik.
Så dere må forstå kjære folk at HERREN har åpenbart en veldig stor ting, og
derfor er det at jeg måtte komme til dere midt på natten, fordi jeg ikke vet. Jeg ville vente
med dette til morgenen; men så sa jeg at nei, jeg kjenner ikke dagen eller timen, så jeg
trenger å komme til dem nå, for hvis dette skjer 5 min. Etter at jeg har kunngjort dette, så
la det være slik. Alt er vel og bra. De er velinformerte og vel advart. Og det er et ordtak
at: Et rettferdig varsel, er et som kommer med råd, og dere kan se at dette varselet fra
HERREN, har kommet med råd.
Og HERRENS råd er at hellighet og rettferdighet bør nå være instrumenter i din
kristne vandring. De bør være fasiliteter i din livsstil. De bør vær midtstykke i din
kristenhet og ditt liv i dag: det å ta imot JESUS hva enn religion. Du trenger nå bare
simpelthen omvende deg og ta imot JESUS og være født på ny og forberede deg for
evigheten til Himmelen. Ellers vil du miste inngangen.
Så HERREN har åpenbart umiddelbarheten og plutseligheten ved MESSIAS SIN
Komme, av opprykkelsen, samlingen av de hellige tatt opp til himmelen, i Skyen inni
Himmelen sammen med HERREN.
5
www.repentandpreparetheway.org
www.jesusislordradio.info
www.repentnorway.com

Og det neste HERREN har avslørt er, at det vil være totalt uutholdelig under den
store trengsel. Man vil ikke holde ut. Dette er en annen ting som HERREN har åpenbart
i denne samtalen i natt, at hvem enn som har visdom til å forstå, måtte de gi akt på
HERRENS råd, og rådet til HAN som har sett denne dagen, HAN som HERREN
Snakker med er vær så snill og omvend dere! Avstå synd og jag etter rettferdighet, og
vandre i absolutt hellighet.
Og DEN HELLIGE ÅND vil gjøre det mulig, til å gjøre deg i stand til å
opprettholde den hellige vandringen, at når dagen kommer, så vil du møte målestokken
til Himmelen, tatt opp til Himmelens sikkerhet. Hvorfor? Fordi bekmørket, mørkets og
ondskapens tidsalder som kommer er totalt uutholdelig. Fordi HAN som Snakker med
dere er en av hovedaktørene, er en av hovedaktørene, som er involvert i denne
tidsalderen og det vil være forferdelig, utrolig og uutholdelig, utenkelig. Det er nesten
utenkelig til å forestille den og den leve gjennom denne, så ta ikke sjanser kjære folk!
Forsikre deg om at du forbereder deg.
Igjen, det er et ordtak som sier at en rettferdig advarsel kommer med råd, og
denne advarselen har kommer med råd. En rettferdig advarsel kommer med råd. Det
andre som HERREN har åpenbart veldig mektig her, er linken mellom Johannes kapittel
1:6-9 og Mal. 3:1 og Mal. 4:4-6. Dette er hva HERREN har knyttet sammen. Fordi vi vet
at Johannes kom og han Snakket med meg foran GUDS Trone. Og så kom han og
oppløste seg inni meg, og fra dette punktet, etter å ha gitt budskapet, begynte jeg å gå til
verden, til verdenshjørner, til Jordens ende, til verdens fire vinder å advare og rope:
«Omvend! Omvend og vend dere bort fra synd! Omvend dere og forbered veien, for
MESSIAS SIN Komme! Vær hellig! Gjør deres veier rette nå, for jeg har sett MESSIAS
SIN Komme! Kongen kommer!
Så HERREN har etablert dette på en veldig mektig måte, fordi Røsten Talte i natt
og Sa: «LYSETS VITNE!» «LYSETS VITNE!» Og sant nok, i det vi bevegde oss i det store
mørket, og jeg gir ikke detaljer. Dette er en tilslørt samtale. Det finns så mye som er
gjemt bak. Det er stort! Med så mye, så mye makt og autoritet og kraft til å ødelegge den
ene byen etter den andre. Og forfølge fienden. Det var bokstavelig talt en forfølgelse. Å
følge etter og se etter fienden. Så det var en stor tid.
Nå vet jeg. Jeg har en større kunnskap, at det vil være større makt hos De To
Vitnene enn hos fienden. Så det vil være en alvorlig forfølgelse og en alvorlig kamp, fordi
det var bokstavelig talt forfølgelse og søking, søking etter fienden, til å støte sammen med
fienden.
Så dere ser veldig tydelig, at på slutten av dette, jeg så, vi så lys i horisonten er
MESSIAS som kommer tilbake sammen med de opprykkede hellige, og dette er i Åp. 19.
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Dette er hva dere ser i Åp. 19 fra versene 14. flg. Åp. 19:14 flg. og jeg leser dette her kjære
folk. Dette er hva HAN Sier: fra vers 14 og videre. Og HAN Sier, dere kan lese fra vers
11.
I vers 11 Sier HAN: «Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den,
heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. 12 Øynene hans er som
flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen
kjenner, bare han selv. 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Vi vet
alle at dette er MESSIAS! 14 Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite
hester. Dette er den HERRENS armé, de opprykkede hellige. Himmelens hærskarer fulgte
ham, ridende på hvite hester, og kledd i fint lin, hvit og rent. Dette er det samme rene,
fine linet som du ser i vers 8 i samme kapittel, i samme Åpenbaringen 19. Så når dere
forbereder dere nå så vil det ha en evig verdi, en evig konsekvens i livet ditt.
15 Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. HAN skal styre
dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av GUDS, DEN ALLMEKTIGES harme.
16 Og HAN har Et Navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes KONGE OG Herrenes
HERRE. 17 Og jeg så en engel som sto … Åp. 19:15-17. Så dette er en stor tid kjære folk,
fordi dette er lyset jeg så. Dette er Lyset De To Vitnene så under tidsalderen til den store
trengselen. Så i horisonten kom det lys. Dette lyset, dette er lyset. Dette lyset er
MESSIAS som kommer tilbake med de opprykkede hellige, og det vil være en
forbausende tid, fordi han vil slå ned GUDS fiende og HAN vil nå regjere. HAN vil
binde djevelen og regjere i 1 000 år, tusenårsriket til KRISTI regjeringstid, regjeringen til
MESSIAS.
Og på denne tiden vil det være to typer mennesker på Jorden. Det vil være kristne
som var hellige, som var hellighe uavhengige av den skitne verden og gikk til Himmelen,
og kom tilbake sammen med HAM i vers 14, og de vil udødelige kropper. Og så vil du ha
de som er på Jorden som vil herske. De vil ha dødelige kropper. Det vil være to typer
mennesker på Jorden, og MESSIAS SELV vil være på Jorden, herskende og regjerende
her.
Så kjære folk, HERREN har talt i store termer. HAN har Snakket dypt. HAN har
Snakket dyptgående om MESSIAS SIN Komme. Og budskapet til denne generasjonen
og denne tidsalderen er tydelig: «Forbered veien for MESSIAS SIN Komme! Hold dere unna!
La deg ikke involvere i den store trengselen. Den vil være totalt ufattelig, utenkelig å bli igjen,
uutholdelig å klare seg!»
Og HERREN har åpenbart veldig, veldig alvorlig, at HAN som Snakker med dere
er Røsten som roper i ødemarken, fordi HAN Sier: «LYSETS VITNE!» Røsten til en som
roper i ødemarken, som dere ser i Jesaja 40:3: «Hør! Det er En som roper: Rydd i ørkenen vei
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for HERREN! Gjør i ødemarken en jevn vei for Vår GUD!» Omvend dere fra synd! Senk ned
fjellene til avgudene i hjertene deres! Senk dem ned! Mei dem ned, og hev deg over
depresjonen, umoralens daler, seksualsynd, som forbitrer ditt hjerte, og forbered en jevn
vei, en vei på bakkenivå til HERREN, en fin vei for HERREN til å komme og passere
gjennom hjertet ditt, så du måtte bli tatt opp i himmelens sikkerhet!
Igjen, HAN har gjort det veldig tydelig nå i denne store forståelsen, og rundt
denne tiden nå, har HAN bokstavelig talt knyttet hendelsen som fant sted ved Jordanelven, dåpen av MESSIAS med de hendelsene som fant sted i Bungoma stadium, den 1.
januar 2009. Nå har HAN knyttet disse, for at menneskene skal kunne nå forstå, fordi
HAN Sier at idet de for gjennom mørket, veltet ned byer, gjorde HERRENS ærend, løpte
ærend for HERREN, kjempet ondskap og vitnet mot synd, og fortelle nasjonene, at bare
MESSIAS er verdig tilbedelse, at antikristus er et bedrag. Han er en løgner; Å fortelle
nasjonene, at de falske profetene er falske. Fortelle dem at bare MESSIAS som kommer
er KONGE! Bare MESSIAS har autoritet! HAN alene er HERRE! HAN er
KONGENES KONGE, og HERRENES HERRE, Siende dette under den store
trengselen og kollidere og krasje med fienden.
MESSIAS Kommer kjære folk, og når dere leser bibelen, dette er en veldig
forbausende tid, og dagen etter denne dagen vil jeg komme med en dypere åpenbaring av
dette, fordi dere ser veldig tydelig at når den egyptiske kongen, når faraoen så disse to
drømmene, de fete kuene, og de tynne kuene, de beinete kuene, de slanke kuene. Og han
så denne feite hveten og den tynne hveten. Når han så disse to drømmene var det
forbausende at de egyptiske magikerne ikke kunne tolke drømmen, bortsett nå, Joseph
som hadde GUDS ÅND, og når Joseph som hadde GUDS ÅND, åpenbarte dette til
kongen, så fant han ut, at det som feilet magikerne til å tolke drømmen, var det faktum at
på et punkt så var det 14 kuer, 7 slanke kuer, og 7 beinete, veldig svake og tynne.
Og i den andre drømmen, på et punkt så var det både den fete hveten og den
tynne hveten, den svidde hveten. Dette var hva som bedro dem, dette var trikset, som
bedro de andre fra å forstå dette.
Og så tolkningen av drømmen fra HERREN, var de 7 år med hungersnød
eksisterte samtidig med de 7 år, 7 år med god avling, god produksjon, rikelig avling,
super overveldende, eksisterte samtidig med de 7 år med hungersnød, som betyr at
disse 14 årene er mikset. Disse 14 årene er mikset. De 7 fete kvegene og de 7 tynne
eksisterte samtidig. Så de hadde dobbelte av dobbelt kjære folk.
Og så Bibelen sier veldig tydelig, tydningen som kom fra HERREN var at når de 7
år med super overveldende årene begynte, hungersnøden hadde allerede begynt.
Hungersnøden begynte å bite. Så folk begynte å lagre … de det produserte. De begynte å
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oppføre seg som om hungersnøden hadde kommet til dem, og de begynte å lagre
reserver. Reservene var forberedelser for den vanskelige tiden som skulle komme.
Forberedelser for, forberedelser for den vanskelige tiden foran, for trengselen foran.
HERREN brukte dette til å forberede Egypt, og dette var hva som reddet Egypt.
Og HERREN Sier det samme her i dag. HAN Sier for det første
1) Han som GUDS ÅND var over, var den som var utvalgt og æret av Egypt, til å være i
stand til å spare nasjonene, slik at de ikke måtte lide de trengslene som kommer. Og
denne generasjonen også ære Han som har GUDS ÅND som ser den trengselen som
kommer.
2) Dere ser veldig tydelig kjære folk at de 2, det første sette med super overveldende og de
andre settet med tørke og hungersnød eksisterte samtidig, og de begynte å lagre reserver,
som betyr at forberedelsene begynte med det samme, mens nåden var fremdeles der, slik
at når trengselen dukket opp, de som forberedte seg bra, led ikke trengselen. Dette er
budskapet i dag!
HERREN har vist meg de 2 tidsaldrene. HAN har vist meg lyset, og HAN har vist
meg også mørket. Så HERREN har vist meg egentlig en veldig dyp åpenbaring. en veldig
stor åpenbaring og drøm for denne generasjonen, et veldig stort budskap for denne
generasjonen, for denne timen. HAN har vist meg begge. Når nåden er tilgjengelig, og
under tidsalderen med stor ondskap og mørke, da enhver som forsøker å tilbe KRISTUS,
vil bli bokstavelig talt halshogd. Og nå kan dere forestille dere hvorfor, den store kampen
mellom meg og de andre maktene under den tiden, De To Vitnene og de andre aktørene
på den andre siden, en stor, glupsk kamp fordi de vil også være ute for å slakte de kristne.
Og HERREN sendte ned De To Vitnene for å forsvare de kristne, til å kjempe
bittert, til å kjempe veldig bittert, men bibelen sier at de er forsvarsløse. De kristne kan
ikke forsvare seg selv. De måtte bli slaktet.
Så dette er en stor samtale. HERREN Sier at de 7 årene med god innhøsting,
super overveldende eksisterte samtidig, de eksisterte samtidig med årene med
hungersnød. HERREN Sier i bunn og grunn at nådetiden, timen har kommet der
nådetiden har overlappet med tidsalderen til trengselen i åndelig forstand. Hva mener jeg
med dette? Fordi aktørene, de to oppdragsgiverne som vil være involvert, som har
kommet spesielt for å gjøre ærende under den store trengselen, er også under nådetiden
før den tar slutt, rett før den slutter, for å forberede kirken.
Så dere kan se at De kunngjør to budskaper. De kunngjør om MESSIAS SIN
Komme og kirkens inngang, og De kunngjør også den andre tidsalderen, den store
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kampen der, som ploger og tramper ned byer og som vil krasje med djevelen. Så det er
som om disse to tidsaldrene har overlappet. Så de vise kristne er de som forbereder seg,
som om opprykkelsen, som om trengselen vil skje i det neste minuttet, i det neste
sekundet. De som vil føle det, som vil føle som: «Se! Hvert øyeblikk nå, vil kirken vil gå!»
Forbered som om nådetiden var over! Jeg har Sett disse to tidsaldrene denne
natten. HAN har Snakket til Ham og med En Røst har HAN Sagt: «LYSETS VITNE!» Og
Røsten talte igjen når de trampet ned byer, når GUD, GUD FADEREN Talte, HAN Sa:
«De knuser og river ned jorden!» under prosessen når De hadde sammenstøt med djevelen,
og kjempet mot synd, og kjempet mot ondskap, og kjempet mot det onde, og kjempet
mot mørket, og kjempet mot alt med antikristus. De kom for å forsvare KRISTUS, inntil
KRISTUS kom til syne i horisonten.
Så begge tidsaldrene finns kjære folk. HERREN har Talt i dag på en veldig
sjokkerende måte. Måtte de som har ører lytte. Jeg vil ha tid, jeg vil ha litt tid i morgen,
jeg mener denne dagen i det den åpner opp, til å åpne opp mer av denne samtalen. Dette
er en historisk samtale av denne generasjonen.
MESSIAS Kommer! Jeg har sett kirken klatre opp De Herlige Trappetrinnene, og
døren inni HERLIGHETEN når Skyen åpnet seg, og de kom inni Himmelen kjære folk.
Todah, todah haverim. Shalom, shalom boker tov.
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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