HERRENS PROFETI OM NAMIBIAS SYNDIGE TILSTAND & KALL TIL
NASJONAL OMVENDELSE, AV 5.5.17.
HERREN har snakket med meg om denne misjonen, som kommer til Namibia.
I denne samtalen har HERREN vist meg masse umoral i Namibia. HAN tok meg til
dette visse samfunnet i en landsby hvor en mann hadde mange koner. Noen av de var
unge koner og andre var gamle. Og jeg kan se en liten bakke og HERREN har latt
meg til å se noe av hans landområde. HAN eier all dette landet og HAN har bygd et
eget hus til hver av sine koner.
Det finnes mye polygami og seksuell umoral i Namibia, og HERREN har brakt
dette til min bevissthet der jeg kan forbedre meg til å forberede meg til dette landet.
Seksuell umoral. Jeg ser dette visse samfunnet, som fikk HERRENS oppmerksomhet,
hvor de har flere koner. Og han har flere koner, og han har bygd en rekke hytter der
til sine koner. En av konene er en eldre kone, og deretter neste nabo. Jeg ser dette,
når HERREN tar meg til denne runden i dette landet Namibia.
Jeg ser hekseri. Jeg ser nå mennesker utøve hekseri. De var kledd i
tradisjonelle klær. De var ikke bra kledd. De danset nesten nakne. De danset der. De
er kvinner og menn. De danset på en spesiell måte ved å løfte hendene opp på denne
måten og ved å riste skuldrene på denne måte. De utøver hekseri i Namibia.
HERREN sender meg til Namibia med et veldig sjokkerende Budskap om
Omvendelse. HAN har allerede bragt SIN oppmerksomhet og min oppmerksomhet
mot denne seksualsynden, som kommer til landet. Polygami, en som har giftet seg
med flere koner i landsbyen. Deretter så jeg hekseri. Der fantes så mye hekseri.
HERREN setter meg for å gå dit, og HAN setter meg for å snakke til meg, selv om de
ikke var klar over at de snakket til meg. De beskriver meg alt det de gjør, denne
umoralen, disse mange konene og dette hekseriet. Jeg ser disse danse der.
HERREN tok meg til Namibia i dag og viste meg et stort behov for
omvendelse, for at de også kan forberede veien for MESSIAS SIN komme! Sannelig
døde MESSIAS for alle menneskene inkludert disse samfunn. Og av den grunn har
HERREN bragt dette til min bevissthet, for at vi kan kunngjøre nasjonal omvendelse.
Jeg ser en bakke, som er slik. Jeg ser en bakke. De bygger sine hytter, sine hus,
Mange koner. Det bli utøvd hekseri der. Jeg ser mange hunder der, små hunder i
deres hjem og barn. Så HERREN kaller til omvendelse. Og HAN sender meg til
Namibia. HAN kaller Namibia til nasjonal omvendelse, for at kirken nå bevisst vil
strebe etter å innhøste dette landet, for at de nå forberede seg til Denne Store
Vekkelsen. For å innhøste dette landet, og forberede for Denne store vekkelsen. For å
innhøste dette landet, for å forberede dem for Himmelens Praktfulle Rike. MESSIAS
døde også på vegne av dem.
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Synd er synd. Kanskje jeg snakker om synden i Namibia, men synden i Kenya
er synd. Synden i Europa er også synd. Så når HERREN inviterer Namibia til
omvendelse. HAN inviterer også alle andre nasjoner og alle andre land og nasjoner til
omvendelse. I Bibelen, Apostelens gjerninger 17:30, sier HAN:
Disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler han alle
mennesker hvor de enn er, at de må vende om.
Hvorfor? Fordi HAN han har bestemt dagen, når MESSIAS kommer og
dømmer landene, tar de hellige til Himmelen, og dømmer de som mislykkes med å
vandre i rettferdighet. HERREN Velsigne dere. MESSIAS kommer!
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