HERRENS Profeti om MESSIAS KRISTUS JESUS som vistes på Himmelen, av
22.07.18.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET,
Amen, nå HERREN JEHOVA har Snakket med meg kjære lyttere, Israels HELLIGE
GUD, Israels SKAPER, GUDEN til VÅR HERRE JESUS KRISTUS. HAN har
Snakket med meg kjære folk, og det er to samtaler som jeg ønsker å dele med dere.
Den første samtalen skjedde dagen før i går, når vi skulle ha den siste delen av
Ordeksplosjonen Nairobi 2018 og i denne samtalen som fant sted på fredag, HERREN
JEHOVA var i ferd med å navigere meg til Denne Konferansen. Jeg var på vei til Denne
Konferansen, den siste dagen og den siste delen av Konferansen, OrdeksplosjonKonferansen Nairobi 2018. Og på vei, mens jeg ble tatt til Konferansen, falt jeg i søvn, og
HERREN viste meg KRISTUS MESSIAS på Himmelen her.
Igjen, HERREN viste meg MESSIAS på Himmelen over Jorden, selvfølgelig
veldig stor, og HAN bar på en SUPERHERLIG HVIT Kledning; en SUPERHERLIG
HVIT Kledning og jeg kunne se HERRENS HERLIGHET rundt HAM, og så Hodet
HANS. HERREN viste meg rundt Hodet HANS, ansiktet og hodet, hvor tornene,
tornekransen hadde blitt lagt, med tvang. Og jeg så rundt hele dette området på hodet
hvor tornekransen, tornene, hadde blitt lagt; tornekransen.
Og det som sjokkerte meg var, at HAN hadde blødd. Jeg kunne se Blodet som
hadde rant fra alle disse punktene rundt Hodet og Ansiktet. Og HAN hadde blødd Blodet
hadde rent ned på Ansiktet, på Tennene og på siden, rundt hele HANS Hode, på vei til
Konferansen. Men Kledningen hans var Super, Superherlig, Hvit Kledning. Og jeg så
området rundt hele hodet, hvor tronekransen, hadde vært trykket inn, men tvang blitt
tvunget på, på en veldig hard måte, og HAN hadde blødd alvorlig rundt hele Hodet. Den
rant over Øynene HANS, tvers over Kinnene HANS, over alt på Ansiktet fra disse
stedene. Det var et slikt traumatiserende syn å se, et slikt sjokkerende syn å se, på vei til
Konferansen, den siste delen av Konferansen.
Og vi vet veldig godt ut fra denne samtalen, fra denne samtalen, at HERREN
JEHOVA minte denne generasjonen om:
Nr. 1. om kostnaden og prisen for vår frelse, prisen som de ble forløst ved, kostnaden,
kostnaden som ble betalt, den enorme prisen, den pinefulle prisen som MESSIAS og
Himmelen betalte for menneskehetens frelse. Og dette er en slik sjokkerende ting for i
Denne Konferansen så Snakket jeg om Rettferdighetens Kledning, Himmelens Kledning,
Frelsens Kledning, Kledningen til Inngangen til GUDS Evige Rike, Kledningen som folk
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vil ha, og de som hadde Denne, ville gå opp Trappene, som stiger opp til
HERLIGHETENS Rike i Himmelen, for å møte GUD FADEREN, ansikt til ansikt.
Så på vei til Konferansen, dette er hva HERREN viser meg. HAN viser meg
KRISTUS MESSIAS oppå Himmelen over Jorden, og ganske stor, men med en stor, hvit,
Herlig kledning, ren hvit, Herlig kledning. Jeg kunne se HERLIGHETEN rundt denne,
oppå Kledningen. Og deretter viste HAN meg HANS Hode og jeg kunne se, hvordan de
stakk ham med tvang og alvorlig tvang den inn og på, tornekransen, som HAN bar for oss.
Og så kunne jeg se nå, at tronekransen ikke var der, men Blodet. Jeg kunne se Blodet
renne ut fra disse punktene, som ble virkelig med tvang, tvunget oppå HANS Hode, og
Blodet rant ned på Øynene HANS, rant ned på Nesen HANS, rant ned på Kinnene HANS
og rundt fra disse punktene på Hodet. Og dette sjokkerte meg veldig, veldig mye, fordi
akkurat nå, HAN bærer på en krone, men på denne tiden HERLIGHETENS Krone,
Rettferdighetens Krone, som Rettferdighetens KONGE. Men jeg kunne se disse punktene
og Blodet som renner, og det er veldig klart at HERREN fremdeles minner denne
generasjonen om kostnaden som ble betalt på Golgata. Prisen for forløsningen, hvor mye
MESSIAS holdte ut for å forløse denne generasjonen. Og dette er veldig mektig fordi,
menneskets frelse ble bevart på Golgata Kors.
Så HERREN ber fortsatt i denne samtalen til å minne dere om:
Nr. 1 om Golgata Kors, KRISTI lidelse, HERRENS lidelse på Golgata, for at du aldri
måtte glemme hendelsene på Golgata. Denne generasjonen hvor enn moderne de har
blitt, hvor enn såkalt «ny» de har blitt, hvor enn postmoderne de har blitt transformert til,
HAN påminner denne generasjonen og alle verdens nasjoner om; HAN har Sendt meg til
å påminne dere om Golgata Kors, MESSIAS SIN lidelse, kostnaden til frelsen, prisen
som ble betalt for forløsningen, den store utholdenheten og toleransen for smerte og
lidelse som MESSIAS gikk gjennom, KRISTI lidelse, for at du skulle kunne bli utfridd og
satt fri, og for at du skulle kunne nå bli helliggjort, og rettferdiggjort inni GUDS
HERLIGE Rike som står ved døren.
Og det nest viktige tingen som du ser i denne samtalen, er at du kan se veldig
tydelig, at Kledningen HAN bærer på er et enormt budskap som jeg skulle resonnere for
hele verden, Den Hvite Herlige Kledningen til HERREN. Den Hvite Herlige
Kledningen. Kledningen er i Åpenbaringen 19:8; det fineste linet, hvitt og skinnende som
ble gitt til henne å ha på seg. Og Kledningen som er kleskoden til de som er blitt forløste,
som er blitt født på ny, som har blitt satt fri, de som er blitt frelst ved JESU Blod som ble
utgytt ved Golgata, de som er blitt forløste ved nådens pakt.
Så dette budskapet er veldig tydelig her ute. HERREN resonnerer ut fra denne
samtalen veldig, veldig tydelig at dette er Kledningens time, når HAN viste meg
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Kledningen på vei til Konferansen, at i denne timen, hvis det sku være en viktig
enkelinstruks fra prekestolen til menigheten, til kirken fra Disse To HERRENS Profeter,
til verdens nasjoner, er Kledningen, Kledningen, Kledningen! Rettferdighetens Kledning,
Rettferdighetens Kledning, Rettferdighetens Kledning!
Det er intet annet Budskap å preke i denne timen, enn å preke rettferdighet og
hellighet til HERRENS menigheter! At alle måtte ta imot HERREN, KRISTUS JESUS
som DERES HERRE og FRELSER, og i tillegg til omvendelse fra synd, til å vende seg
bort fullstendig fra synd, som betyr at man ikke vender tilbake til synd, at de måtte følge
og holde seg fast ved rettferdighet, og omfavne GUDS hellighet, i deres egen kristne
frelse: hellighet, hellighet, hellighet! Rettferdighet, rettferdighet, rettferdighet!
Og det finnes intet annet Budskap for denne timen unntatt Budskapet om
HERRENS Kledning som HERREN ga til menigheten ved SIN oppstandelse: Renhetens
Kledning, frelsens Kledning, trofasthetens Kledning. Denne Rettferdighetens Kledning er
trofasthetens Kledning! Lydighetens Kledning, En kledning som utenfor tilnærming i din
kristne livsstil, Lydighetens Kledning, Kledningen til uklanderlighet.
Kledning som donerer kirken gevinstene som GUD hadde beregnet i Edens hage
før frafallet, at selv om Adam falt i fra, ble ulydig, så kom KRISTUS JESUS MESSIAS,
som var lydig mot FADEREN i den utstrekning at HAN VAR villig til å miste sitt eget
liv, for å adlyde GUD FADEREN. Og ved å gjøre dette, i denne prosessen, gjenopprettet
HAN lydighet; lydigheten mot GUD, som man hadde mistet i hagen.
Så HAN Sier at Denne Kledningen, er trofasthetens Kledning, Kledning for
HERRENS ærefrykten, Lydighetens Kledning; Festens Kledning i HERRENS hus,
gjenopprettelsens Kledning, uklanderlighetens Kledning. HAN Sier at dette er den
viktigste Kledning som kirken burde ha på seg nå, det viktigste budskapet som pastorene
burde lære nå, er Budskapet om Denne Kledningen. Dette er hva HERREN Sier akkurat
nå. HAN Sier at Denne Kledningen, som HAN viste meg på fredagen, som MESSIAS
bærer på seg, er HERRENS Denne Kledning, som HAN ga kirken gratis, uten kostnader.
Rettferdighetens Kledning, hellighetens Kledning, som foruten intet menneske vil
se HERREN, hellighet som foruten intet menneske kan klatre opp Disse Trappene, og
komme inni GUDS Rike.
Nå kan dere se, at De To Fryktinngytende Profetene i Åpenbaringen 11, er
allerede på scenen. De har allerede sjekket inn på Jorden, og dere kan se at HERREN har
allerede redegjort for Dem. HAN har vist dem offentlig nå. HAN har nå åpenbart til hele
verden at De er her på denne tiden, og dere vet at deres misjon er å navigere kirken, for
en trygg utgang fra scenen, og deretter bære på den tunge plikten under trengselen og
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under den store trengselen. Dette er hva som kommer frem om Dem. De er blitt åpenbart
som Glupske, Fryktinngytende, Skremmende, Fryktende Profetene til JAHVE. Og dere
kan se hvordan HERREN operer med Dem. Dere kan se at i Konferansen så skrev
HERREN et notat til Dem. HAN skrev et notat, og plasserte på Dem, To av Dem gikk
på konferansen i Riverside Drive, og folk så dem. Alle begynte å se Dem og deretter så
braket situasjonen løs! Folk begynte å hyle fordi dette var veldig sjokkerende.
Så dette fortellere dere at tiden for menigheten inngang er kommer nærmere. Så
hellighet kommer til å være et veldig viktig kjennetegn for kirken. Rettferdighet er selve
nøkkelen. Hvis det er noen budskap som må være preket så er det budskapet om
rettferdighet, budskapet om hellighet. Og dette var Kledningen som HERREN viste meg
på denne fredagen som MESSIAS KONGEN HERREN bar oppå Himmelen over
Jorden her. Og MESSIAS har nå en gylden krone. Imidlertid viser HAN meg også
stikkene, der hvor tornene hadde stukket, og ble med tvang trukket ned, rundt Hodet og
det blødde rundt Hodet. Blodet rant tvers over Ansiktet og over alt rundt Hodet.
Så HERREN viste meg at Kledningen som disse to Profetene bør utbasunere til
verdens nasjoner, er Rettferdighetens Kledning, og Denne Hellighetens Kledning er også
Lydighetens Kledning. Dette er Renhetens Kledning. Dette er Trofasthetens Kledning til
HERREN. Den er Rettferdighetens Kledning. Den er Kledningen til hjertets integritet.
Den er hellighetens Kledning. Den er Kledning for HERRENS ærefrykt. Dette er
Ydmykelsens Kledning. Dette er Kledning til GUDS frykt. Dette er Kledning til
underkastelse. Dette er visdommens Kledning. Dette er Kledning til å unnfly ondskap.
Dette er en Kledning for ulastelighet; ulastelighet. Dette er en Kledning for
moralsk rettskaffenhet. Dette er en Kledning for innvielse. Dette er en Kledning for
helliggjørelse. Dette er en Kledning for troverdighet. Dette er en Kledning for pålitelighet,
at man er til å stole på, at HERREN kan stole på deg på grunn av din pålitelighet for
HAM. At du er så avhengig av HAM at HAN kan lite på deg, at du nå er pålitelighet for
HAM. HAN kan stole på deg.
Dette er en Kledning for flittighet uten sløvhet eller selvtilfredshet, det å håndtere
frelsen med selvtilfredshet, uten uforsiktighet. Flittighet, at du nå måtte jobbe med din
kristne frelse med "tilbørlig aktsomhet» (due diligence), sann flid. Dette er en Kledning til
utholdenhet, til å utholde forakten, til å utholde bakvaskelsen, blasfemien, til å utholde
all dette misbruket og svartmalingen på jorden, som skjer i denne verden på denne
jorden. Dette er en Kledning for ettergivenhet, og Kledningen for gudelighet.
Så dette er Budskapet som HERREN overfører til nasjonen, gjennom Disse To
Store, og Mest Dødelige Profetene i Israel. Og HAN overfører til alle nasjonene, for at
nasjonene måtte forstå at timen for Kledningen er nå. At hvis det finnes noen tid at noen
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kristen troende må værer bærer av, må ha på seg Kledningen, så er denne timen nå. Og
Dette Budskapet er absolutt veldig tydelig og trenger ingen oversettelse fordi nå slik dere
har sett, har HAN nå presentert Disse To Prinsipalene som vil være involvert i
tidsalderen etter opprykkelsen av menigheten, etter at disse trofaste, pålitelige, troverdige,
de rene, rettferdige, de som er hellige, har ærefrykt kristne troende som har gått på Disse
Herlige Trappene som stiger opp til Herlighetens Rike i Himmelen.
Og så kom denne natten, den andre samtalen som HERREN hadde med HANS
TO PROFETER i forrige natt. Det er en hendelse som finner sted, og deretter ser jeg en
rett linje. Himmelen er splittet. Himmelen er splittet i en rett linje hele veien fra den ene
horisonten til den neste horisonten, splittet nesten halvveis slik som dette. Splittet i en rett
linje, som om noe skjedde, og splittet rommet, det vertikale rommet, og dere kan se. Og
dere kan se hvor dette ble kuttet, hvor han splittet hele veien rund jorden.
Disse er de fryktinngytende tegn og undre som vil finne sted på Himmelen over
Jorden, oppå Himmelen, slik det er tatt opp og fremhevet i Lukas 21 hvis dere leser
versene 24, 25 og helt ned til 26. Og HAN Sier at når dere ser disse tegnene finner sted:
kollisjonen av nøytronstjernene, rystelsen av himmellegemer og alt dette, da burde dere
se opp til Himmelen og løfte opp hodet, for dere skal bli satt fri, Deres forløsning,
HERREN SELV har kommet.
Så velsignede folk! Dette er hva HERREN Sier til nasjonene i denne timen. HAN
Sier at timen til å forberede seg for Den Herlige Kledningen, å forberede veien for
MESSIAS SIN Komme; denne timen er nå. Den har kommet! Og generasjonen som
forbereder den herlige, hellige og rettferdige veien, for MESSIAS SIN Herlige Komme,
er dere nå! Og HAN Sier at det ikke finnes noen annen måte å forberede seg MESSIAS
SIN Herlige Komme, enn å bære på den hvite, herlige Kledningen for de helliges frelse.
Den rene herlige Kledningen, for kirkens utfrielse; den hvite hellige Kledningen til
HERREN, til MESSIAS som HAN ga til kirken på Golgata Kors og som HAN etablerte
og tilrettela ved Besøket av DEN HELLIGE ÅND under Pinsen og nå ved DEN SISTE
HERLIGHET.
Så dette er nå Budskapet om omvendelse, omvendelse fra synd. Dette er
Budskapet som lyder som en fanfare til verdens nasjoner, om at MESSIAS Kommer!
Vær så snill og forbered veien! HERLIGHETENS KONGE Kommer! Vær så snill og
vær hellig! Sorter din kristne frelse! Fjern alt som du vet kan stoppe deg til å klatre opp
Disse Herlighetens Trapper, som stiger opp til HERLIGHETENS Rike, GUDS Rike,
Himmelens Rike! Fordi hvis du ikke gjør det, så vil du gå til helvete. Du vil lide ilden
som aldri slokner, og ormene som aldri dør, som vil ete din råtne kropp til evig tid. Og
den utålelige smerten, den uutholdelige smerten for evig, til det uendelige.
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Så, kjære mennesker, måtte de som har ører, forbered seg for MESSIAS SIN
Herlige Komme! Hvis det er snakk om tegnene, så har dere sett det! Se hva som skjedde
på Riverside Drive, når plutselig, før, dagen før HERREN Snakker med De To
Profetene, og HAN forteller dem på et punkt under Konferansen, vil De To Profetene
operere åpenlyst, fordi De opererer To av Dem. Imidlertid, Han kontrollerer, HERREN
kontrollerer når man kan se Dem, når menneskeheten kan se Dem, når de fleste
menneskene kan se Dem.
Så på et punkt vil De være i nærheten av Konferansen. Den ene vil gå langs
kanten av veggen. De vibrerer. De skifter mellom posisjonene flere ganger. Den ene som
går langs veggen, mens den andre gjør tjeneste. Og så finner du ut som gjør tjeneste er
Den som går langs veggen. Så alle andre stunder da det er en komplett utskifting mellom
posisjonene. De skifter mellom posisjonene og dette forteller deg at dette er HERRENS
krigsformasjon for å kjempe mot fienden i tidsalderen, etter at kirken er tatt bort.
Og dere så veldig tydelig at folk begynte å hyle i Konferansen, rope, idet jeg skulle
avslutte Konferansen. De to av oss skulle avslutte Konferansen, så begynte folk å rope,
med å ropet ut: «Se, Du er To! Vi ser To! Den Ene er høyere! Vi har sett To av Deg! Vi
har sett DE TO PROFETENE til JAHVE! Vi har sett De To PROFETENE!» Vi begynte
å rope og på et punkt så begynte de å rope. På et punkt begynte de å rope: "SOLEN!
SOLEN! VI HAR SETT HERLIGHETEN, som strålte i natten!» HERREN skinte SIN
HERLIGHET over Dem. «OG SÅ SKRIFTEN!» HERREN skrev et notat til Dem, et
notat til Dem. HERREN skrev Dem et notat og plasserte oppå Dem der oppe, plasserte
over Dem hvor enn De dro.
Og så deretter, dere ser at når De dro endelige fra Møtestedet, så forsvant denne
skriften. Og så på et punkt ropet de: SOLEN! SOLEN! SOLEN har kommet ned! SOLEN!
HERREN plasserte, vi vet ikke om dette var en stjerne eller enn sol, hva enn HERREN,
plasserte, men HAN plasserte en stjerne bak dem, skinnende som lys, slik som solen.
Så nå forstår dere hvorfor folk skrek SOLEN! SOLEN! SOLEN! SOLEN har kommet
ned og den er på Deg! Disse er store undre, og dere kan ikke se dette og ende opp i helvete.
Dere kan ikke se disse mektige GUDS gjerninger, som mange nasjoner, og mange
generasjoner ikke har sett, og så ende opp i helvete. Måtte dette hjelpe dere å forstå
HERRENS storhet og forstå denne tidens tegn at MESSIAS Kommer, og forbereder
denne hvite skinnende herlige rettferdighetens Kledning, Den Hellige Kledningen.
Måtte de som har ører vite at dette er HAM, som det sto skrevet om i Malaki,
Malaki 3:1-5 og Malaki 4:5 når HAN Sa at HAN vil SENDE SIN Fryktinngytende
Profeten Elia. HAN vil SENDE Ham for å forberede veien før MESSIAS Kommer!
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Og jeg leser fra Apg. 3:19, hvor HAN Sier: Omvende dere! Angre derfor og vend om, så
syndene deres blir strøket ut. Vers 20 i Apostelens gjerninger kapittel 3: Da skal det komme
tider med lindring fra HERREN, og HAN skal sende DEN MESSIAS som er bestemt for dere,
JESUS. Apostelens gjerninger kapittel 3:21 HAN må være i Himmelen til tiden kommer da alt
det blir gjenopprettet som GUD har talt om fra eldgamle dager ved SINE Hellige Profeters munn.
Igjen, jeg repeterer 2, vers 20 og 21, HAN Sier: Da skal det komme tider med lindring
fra Herren, og HAN skal sende DEN MESSIAS som er bestemt for dere, JESUS. Vers 21 HAN
må være i Himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som GUD har talt om fra
eldgamle dager ved SINE Hellige Profeters munn.
Dere kan se at det er en enorm gjenopprettelse som foregår akkurat nå i
HERRENS Hus, inntil HERRENS autoritet er fullt ut gjenopprettet. Og dere kan se, at
det er en stor gjenopprettelse av HERRENS autoritet i verden nå. Nå har Disse To
Profetene brakt nasjonene til nærmere realiteten til GUD FADEREN, nærmere GUD,
fordoblingen, stjernene, solen, HERLIGHETEN, solen klappet, mange undre! Kraften til
Korset er blitt gjenopprettet fult ut og Kraften til JESU Blod er blitt fult ut gjenopprettet!
Kraften til evangeliet, som er hellighet og rettferdighet, har blitt gjenopprettet fult ut!
Og bibelen Sier, at når HAN steg opp til Himmelen, engstet disiplene seg. De var i
smerte, depresjon og frykt. Og så dukket De To opp og spurte dem: «Galileere, hvorfor
står dere og ser mot Himmelen? (apg. 1) i en slik engstelse og frykt. Vet dere ikke at
«DENNE (SAMME) JESUS vil komme tilbake. HAN vil komme tilbake. Med andre ord
Disse To fortalte dem at vær så snille! «Dere må forstå at MESSIAS må gå! HAN måtte
gå opp til FADERENS Høyre Hånd for å bli kronet og tronet som Himmelens Prins,
som HERLIGHETENS KONGE, som Universets KONGE, og som Øversteprest som
nå begynner å gå i forbønn for kirken, fordi HAN hadde allerede fullført verket om å
være MELLOMMANN mellom Himmelen og mennesket. HAN hadde allerede fullført
verket om å være MELLOMMANN mellom Himmelen og menneskeheten. Dette verket
har HAN fullført, så HAN måtte gå. HAN hadde fullført å være MELLOMMANN
mellom Himmelen og mennesket.
Og HAN Sier, at gjenopprettelsen finner nå sted og i ferd med å bli fullført. Et
hvert minutt nå, vil gjenopprettelsen være fullført. Hvorfor? Fordi da har evangeliet gjort
sin maksimale plikt med å overføre kirken inni Himmelens Herlige Rike, ved å overvinne
synd, ved å overvinne døden i de troendes liv, som vandrer hellig.
MESSIAS Kommer! HERREN velsigne dere! Todah rabah! Todah lachem!
Todah!
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(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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