Profeti om det alvorlige ansvaret og vekten ved HERRENS Besøk, av 15.07.18.
HERREN JEHOVA, HAN har Snakket med meg, kjære folk. Og dette er
HERRENS samtale. Når HERREN JEHOVA Besøkte i Sentralparken i Nairobi, så har
dette fremstått som Det Største HERRENS Besøk. Dette er Det Mektigste, Mest
Historiske Besøket i bibelens historie, og det er et enormt stort ansvar som kommer med
dette. Og det er min bønn, at Kenya kommer til å håndtere dette ansvarsfullt, fordi dere
kan se, at HERREN Besøker nå i menigheten tvers over dette landet. Dette er virkelig
Mektige tid.
Men jeg ønsker å bringe korreksjon til følgende, at når HERREN Snakket med
meg nylig og jeg så Fingeren HANS rense Himmelens Trapper, så Snakket HERREN
faktisk til meg, og HAN minte meg igjen på om denne samtalen. I denne samtalen, når
jeg så Fingerens HANS gå rett i Himmelen, og på ulike nivåer akkurat som på Trapper,
så Sa HERREN faktisk til meg, at HAN har skrevet til meg en beskjed.
Så først nå, har HAN kommet til meg mer åpent, for å dele med meg denne
beskjeden, som HAN har skrevet på Himmelen. Dette er altså virkelig mektige tider,
kjære folk. Så HAN renset ikke Disse Trappene med SINE Fingre. HAN tegnet faktisk
en rett linje, og de ulike nivåene kom ned. Det var en rett strek hele veien, og HAN skrev
en beskjed til meg. HAN har kommet tilbake og HAN har delt med meg igjen denne
beskjeden, ved å si, at dette er det, hva HAN gjorde der oppe på Himmelen.
Så når jeg så Fingeren HANS, HERRENS GUDS, GUD FADERENS Fingre
skrive tvers over Himmelen, så var det ikke for å rense Disse Trappene. HAN faktisk
tegnet en rett strek, og skrev en beskjed til meg. Og innholdet i denne beskjeden er
virkelig skjult. Den er virkelig hemmelig. Jeg deler ikke dette sammen med noen andre.
Jeg har ikke delt dette. Jeg kommer ikke til å dele dette før HERREN tillater det, kanskje
etter at menigheten er tatt bort.
Men dette er denne rettelsen. Når han kom tilbake og minte meg på, at
(istedenfor, at HAN renset Trappene) HAN helt enkelt skrev en beskjed til meg ved å
skrive Et Budskap til meg på Himmelen. Og så, en annen ting er, at Dette Plutselige
Besøket, som dere så i dag. Dette Plutselige Besøket, som HERREN erklærte, er det, som
dere så i dag. Dette Plutselige Besøket var umiddelbart når Skyen, Denne Hvite, Aller
Helligste, GUDS HERLIGHETENS Skye feide over Møtet i et øyeblikk, ved å bare
passere over Møtet på denne måten.
Vi måtte til og med senke ned, slik jeg forsto, at editeringsteamet måtte senke ned
hastigheten, for at dere skal kunne se, hvordan Denne feide over, hvordan Denne feide
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over Dette Møtet. Dette er Dette Plutselige Besøk, som HERREN Snakket om før Dette
Møtet.
Dette er Det Aller Mest Historiske Besøket, som skjer i menigheten, og Dette har
Et stort alvor og tyngde. Og det har vært en kontinuerlig samtale mellom Disse To. Og
jeg delte dette bare til omtrent Fem Biskoper, vedrørende hvem Denne Tredje er. Men
hittil, hold bare fast på det dere har! HAN ser og De To ser veldig, veldig nøye hvordan
dere avgir rapportene deres, kjære folk.
Det er en velsignelse, som er forløst over dette landet. Dere kan se, at menigheten
i De Forente Statene i USA, menigheten over alt i Afrika, i Europa, i Asia, i Australia,
over alt, er virkelig tørr. Og HERRENS må navigere meg til deres nasjoner, for at de
også skal kunne nå dette nivået.
Nå vet dere, at Disse To er i dette landet, og de ser veldig, veldig nøye på hvordan
dere bærer dette. Og MESSIAS Kommer. Igjen, dette krever mye ansvar vedrørende det
hvordan dere bærer Denne Vekkelsen, fordi Denne Vekkelsen er Et Stort Endetids
Privilegium. Den tilhører nasjonene, men dere kan se, at HERREN har valgt landet deres
(Kenya). HAN har utvalgt denne menigheten ved å bruke denne menigheten til å lansere
Denne Vekkelsen.
Så kjære folk, nasjonene ser på, nasjonene lytter, nasjonene er påkoblet og hører
på, nasjonene ser hvordan dere bærere Denne Vekkelsen, og HERREN SELV ser. Jeg
har sett MESSIAS SIN Komme.
Og jeg ønsker å gjøre følgende To rettelser, kjære folk. Når HERREN; når jeg så
GUD FADERENS Fingre rense Trappene, ved å gå rakt frem på Himmelen slik dette, i
rett linje og rense Trappene, som jeg kalte for å rense Trappene, så var dette ikke en
renselse av Trappene. GUD FADEREN har vendt tilbake og Snakket med meg igjen og
vist til meg, hvordan Fingeren HANS skrev en beskjed til meg. HAN skrev til Disse to,
som dere nå kjenner til. Og innholdet i denne beskjeden er bevart med enerett. Den er
fullstendig dekket og holdt hemmelig.
Men alt dette som jeg kan fortelle dere basert på denne beskjeden er at jeg ber dere
om å forberede dere for MESSIAS SIN Komme! Og så en annen ting er at Dette
Plutselige Besøket, som jeg erklærte før Møtet i Nairobi, ble oppfylt på en virkelig,
mektig måte når EN HVIT HERLIGHET plutselig feide over Dette Møtet. Dette var Det
Plutselige Besøket.
Denne generasjonen er altså virkelig elsket, kjære folk. Vær ansvarsfulle når dere
bærer på dette, Kenya. Jeg ønsker å råde dere, Kenya, at vær sikker på, at dere drar nytte
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av dette og dere nyttiggjøre Dette Besøket. Gjør ikke noe, som kan gjøre Disse To sinte,
fordi det er nå virkelig tydelig, at De er i dette landet, og De er i denne verden.
HERREN Velsigne dere. La ikke visdommen deres svikte dere, folkene i verden.
Verdens nasjoner, la ikke visdommen deres svikte i denne virkelig kritiske timen!
MESSIAS Komme! Vær hellige! Ta imot JESUS KRISTUS som DERES HERRE.
Shalom todah.
(Kilde: www.jesusislordradio.info)
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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