HERRENS Profeti om rettferdighet, av 15.05.18.
MIN HERRE, HERRENS MEKTIGSTE, MEKTIGSTE PROFET til HERREN
JAHVE, vær så god,
HERREN har Snakket med meg kjære folk. Vel i natt dyrebare folk, HERREN
JEHOVA Snakket med meg i en veldig lang samtale, en veldig, veldig lang samtale, som
varte, jeg vet ikke, 5 timer eller noe sånt. En veldig lang non-stop samtale og i denne
samtalen Snakket HERREN veldig, veldig mektig. Det var en slik mektig, kraftfull
samtale, og HERREN JEHOVA, HAN brukte Min Munn.
DEN HELLIGE ÅNDS Person brukte Min Munn, til å Snakke og jeg Snakket til
denne generasjonen, jeg Snakket til denne kirken, til folket i denne generasjonen, til
mennesker i denne verden, til verdens nasjoner, til det nåværende KRISTI legeme, nonstop i 5 timer i forrige natt, og det var en veldig rekord. Det var en rekord samtale og jeg
snakket hørbart.
Og hva GUDS ÅND, DEN HELLIGE ÅND, DEN HELLIGE ÅNDS PERSON
la på min tunge å Snakke, var rettferdighet, rettferdighet, husk rettferdighet. Fortell dine
barn til å vandre i rettferdighet. Påminn deres ektemenn om rettferdighet. Påminn
konene deres om rettferdighet, og fortell dine naboer om rettferdighet. Gi en sjanse! Gi en
sjanse til alle, fordi tiden har passert! Tiden er nå over!
Måtte alle snakke om rettferdighet. Selv naboene dine! Snakke til dem om
rettferdighet. Hvem enn du møter, fortell dem om rettferdighet. Gi sjanse til alle og vite
om rettferdigheten til KRISTUS JESUS, og fortell dem om å holde seg til rettferdighet.
La dem vandre i rettferdighet, og leve livene deres i rettferdighet. Fortell dem at
rettferdighet er viktig. De bør tilstrebe seg å være rettferdige. Rettferdighet er det som
betyr noe, fordi tiden har passert. Måtte de nå finnes i rettferdighet. Måtte de leve sine liv
i rettferdighet, og måtte alt de gjør skje i rettferdighet. Måtte de fortelle sine venner om
rettferdighet. Og denne samtalen i forrige natt var non-stop i 5 timer i strekk.
Så kjære folk, HERREN har Talt om rettferdighet, og understrekte betydningen av
rettferdighet om igjen, og om igjen og om igjen i natt på en veldig sjokkerende måte. Så
når jeg våknet opp, så var denne samtalen veldig gledelig. Jeg var veldig glad i denne
samtalen fordi HAN virkelig bekreftet rettferdighet til mennesker, og jeg fortalte
mennesker, at fortell barna deres om rettferdighet i denne drømmen. Og jeg fortalte
mennesker om å fortelle familiene deres, venner, kolleger, konene deres, ektemennene
deres, slektningene deres, onklene deres, tantene deres, at alle bør fortelle hverandre,
fortelle hverandre om rettferdighet, fordi tiden har passert. Og vi vet veldig godt at
1
www.repentandpreparetheway.org
www.jesusislordradio.info
www.repentnorway.com

bibelen sier, slik nå i Salmene 112:16 Sier HAN: «Han skal aldri i evighet vakle, den
rettferdige blir alltid husket.» Og i Matt. 6:33 Sier HAN: «Søk først GUDS Rike og HANS
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» King James versjonen sier: «Men søk først
GUDS Rike og HANS rettferdighet, og alle disse tingene skal bli gitt i tillegg.»
Så rettferdighet er så nøkkel. Åp. 19:6-9, skriftstedet som feirer kirkens
opprykkelse, kirkens inngang, inni det herlige, evige, evigvarende guds rike. Igjen i dette
skriftstedet, «og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Linet er de helliges rettferdige
gjerninger.» Åp. 19:8.
Og i 1. Pet. 3:14. «Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde
for dem, og la dere ikke skremme,». King James Sier: «Men hvis dere lider for rettferdighetens
skyld, er dere lykkelige, og vær ikke redde for dem og vær ikke urolige;» Hvorfor? For dere har en
evig premie. Dere vil få Livets krone, HERLIGHETENS krone, rettferdighetens krone.
Og rettferdighet, 2. Kor. 5:21, HAN Sier: «HAN som ikke visste av synd, har HAN
gjort til synd for oss, for at vi i HAM skulle få GUDS rettferdighet.» «HAN som ikke visste av synd,
har HAN gjort til synd for oss, for at vi i HAM skulle få GUDS rettferdighet.»
Så kjære folk, HERREN har bekreftet, opprettholdt SIN bekreftelse ved å opphøye
rettferdighet i forrige natt, i en 5 timers historisk lang samtale med meg, og i denne
samtalen, brukte HAN min munn. Så jeg Snakket hørbart i 5 timer, rettferdighet,
rettferdighet, rettferdighet. Lær dette til barna deres fordi tiden er over! Tiden har passert!
Rettferdighet, rettferdighet, tiden er ute!
Rettferdighet til dine barn, til din ektemann! Påminn naboene dine! Fortell dine
venner fordi dette er noe som du ikke kan lære deg selv. Du må dele med alle du kan.
Snakk til dem om rettferdighet, om rettferdighet og om rettferdighet.
Kjære folk, MESSIAS Kommer! HERREN Snakker om disse tingene bevisst og
med hensikt i denne timen, og du kan se at HAN har Kommet med full styrke! HAN har
Kommet åpent og frimodig, senket ned Trappetrinnene fra Himmelen inni skyene, senket
ned SINE To Budbærer åpenlyst fra Himmelen inni skyene, hele veien ned, skrivende
skrifter i Skyene, spredt SIN HERLIGHET og så skrevet på maskin tekst til HANS TO
FRYKTINNGYTENDE VITNER i skyen, fordoblet SINE VITNER åpenlyst, offentlig,
så folk kan ta bilder av Disse To, folk kan se De gjøre tjeneste sammen, bibelen blir
oppfylt foran øynene til denne generasjonen. HERREN har Kommet ned i SITT Sky, latt
det regne på innsiden av teltet, lamme går, HERREN har gjort dette frimodig åpenlyst
for å nå til denne generasjonen med et budskap: «At tiden er over! MESSIAS Kommer!
Forbered dere!»
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HAN har gjort SITT beste! HAN har trådt ut av SIN VEI! HAN har gjort dette!
HAN har tråkket 1 million mil fra der HAN skulle operere i fra, til å dra fordel av dette,
for å nå kirken for å forsøke å hjelpe denne kirken, for at kirken måtte gå inn. HAN har
kommet åpenlyst til å fortelle nasjonene at MESSIAS kan komme når som helst nå.
MESSIAS Kommer!
Og nå i natt, den viktigste målestokken til inngang til Himmelen: rettferdighet!
Fortell dem om rettferdighet! Forsikre deg om at du er rettferdig! Lev et rettferdig liv!
Hva enn du gjør, husk rettferdighet! Tal rettferdighet til dine barn! Tell din ektemann til å
vandre i rettferdighet, din kone om å være rettferdig! Husk dine naboer og påminn dem
om rettferdighet! På dine arbeidsplasser, fortell dem om rettferdighet!
… Hele natten inntil morgenen snakkende om rettferdighet faktisk siden kl. 03 i
natt i omtrent 8 timer, i 5 timer i strekk! Dette er historisk! Og dette forteller om den
alvorlige tyngden om rettferdighet i det øyeblikket, i timen vi har trådt inni.
Igjen, «Ingen kjenner til dagen eller timen!» men har ikke HERREN Talt sammen med
denne generasjonen. Måtte de som har ører forberede veien for MESSIAS JESU
HERLIGE Komme! Måtte dere være rettferdige og hellige! Todah, todah, todah rabah!
May THE LORD bless you, Shalom!
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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