HERRENS PROFETI OM NAMIBIAS SYNDIGE TILSTAND & KALL TIL
NASJONAL OMVENDELSE DEL 2, AV 5.5.17
HERREN har snakket med meg i denne stund, i denne tiden, på nytt
vedrørende Namibia, og akkurat som i begynnelsen da HAN Snakket med meg slik,
brakte jeg dere vedrørende landsbyene i Namibia, om denne store seksuelle umoralen
der, polygami, om å gifte seg i ung alder, veldig, veldig unge jenter, mange av dem, og
også om dette store hekseriet der. Jeg ser menn danse der og utøve hekseri. En av de
holder, jeg tror, at to eller tre av de holder en av dem bakfra og så står de sammen
med albuene tvinnet i hverandre ved å gjøre slik, på denne måten, ikledd deres
tradisjonelle ting, til deres ting.
I denne stund har HERREN også snakket med meg om kirken i Namibia. HAN
tok meg til dette stedet hvor kirken hadde arrangert bryllup, og jeg ser de ikledd i
kremfarget, veldig skinnende, veldig skinnende klær, veldig skinnende klær,
materiale, i skinnende og glitrende, men noe lyse, kremfargede. Jeg ser et snev av
marineblå eller lilla tone. Og denne klesstilen, er den som kirken er kledd i, slik er det
HERREN befaler med Stemme.
I denne stund har HERREN snakket med meg også om kirken i Namibia. HAN
sier: Se, der er det stor umoral. Så i denne kirken har de veldig trange klær. De ønsker
at folk skal få se dem, deres umoral. De har skinnende, veldig skinnende klær. De
holdte på å forberede seg for bryllup. Jeg så de nesten som i en kø til et hotell eller
kirke. Jeg vet ikke hvilket sted dette er, men det foregår et bryllup, og de giftet seg i
menigheten. HERREN sa akkurat dette. Jeg har sett de i veldig skinnende, glitrende
klær, men i veldig, veldig umoralsk bekledning. Umoralsk, ekstremt umoralsk.
Og så er denne andre menigheten som jeg ser på nytt, og når jeg ser denne
andre menigheten på nær hold, hvor det er bryllup. Og jeg hører denne ene
menigheten si, at vi er bedre enn dere, på grunn av velstand. Denne andre
menigheten ser ut til å være rikere i verdslig rikdom, i penger og alt dette. Så jeg ser
igjen dette.
Jeg ser at i denne tiden har HERREN nå snakket med meg igjen om
menigheten, men denne gangen om umoralen i menigheten. Fordi jeg ser dette
bryllupet, som skjer. De forbereder seg og dette foregår akkurat nå. Og de har på seg
veldig skinnende glitrende klær i lys kremfarge. Måten disse kvinnene var kledd på
var grusom, grusom, grusom i veldig trange, umoralske, korte og knappe klær med
splitt og så videre. Så dette var absolutt umoralsk. Og så dette er måten menigheten
forbereder seg for bryllupet.
Men deretter ser jeg nabomenigheten, menigheten ved siden av. HERREN tok
meg hit. Dette var ikke bryllup, men denne andre menigheten vet at den andre var
mye rikere. Dette er denne andre menigheten som vet at denne er rikere enn den
andre menigheten. Så det finnes slik konkurranse, som HERREN løfter og
understreker mellom dem.
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Og så deretter, ser jeg et velstående nabolag. Jeg tror at dette er en gruppe
byhus og byhjem. Jeg ser mange hjem. De er på rekke og rad. De var et veldig
velstående nabolag, og som kommer tragedien til dette landet, og jeg ser denne delen
av byen og boligområdet fullstendig nedslått. Husene var fullstendig ødelagt,
fullstendig, fullstendig. HERREN viste meg en fullstendig ødeleggelse, hvis Namibia
mislykkes i å omvende seg.
Så HERREN har snakket om dette, og nå har HAN brakt til min
oppmerksomhet denne menighetens tilstand i Namibia. I Namibias menighet er det
mye seksuell umoral og penger. Det finnes mye penger, konkurranse og konflikter i
menigheten. Menigheten slåss. De slåss mot hverandre. Det finnes også konkurranse
om rikdom, hvem som er rikere enn den andre, og dette er veldig sjokkerende og
virkelig sjokkerende i denne tiden, når menigheten burde ha vært konsentrert seg om
Det Himmelske Riket, som kommer, GUDS rike, om Denne Himmelske Skatt, som vi
har som menighet.
Så det finnes umoral i menigheten. Dette har jeg sett. Og så slåss andre
menigheter mot hverandre på grunn av rikdom, og så videre og kvinnenes umoralske
bekledning er absolutt umulig å akseptere og det er ukristelig. Faktisk så kan man
noen ganger lurer på, fordi jeg trodde at dette var et hotell. Jeg stusset over, om dette
virkelig var en menighet, som er kledd slik. Så HERREN har vist frem denne
umoralen i landet Namibia, men du kan se at menigheten er totalt ute av stand til å
føre nasjonen, til å endre retningen i dette landet, ved å kalle det til rettferdighet og
hellighet, og forberede Namibia til Denne Veldig Flotte Vekkelsen, som nå
konsumerer hjertene til kvinner og menn, ved å forberede nasjonen for MESSIAS SIN
komme. Så der er arbeid!
Namibia kalles til omvendelse. HERREN kaller Namibia til omvendelse,
nasjonen Namibia. Denne synden som du ser i landsbyene finnes også i HERRENS
hus. Ja, det er en mangel, og behov for HERRENS hus å vende tilbake til omvendelse
og forberede denne karen for denne tid, denne timen for Vekkelsen. Jeg har sett disse
ting i Namibia, idet jeg er på vei til Namibia. HERREN har fortsatt med å snakke med
meg om Namibia.
Dette er en virkelig vakker tid for dette landet, fordi HERRENS
oppmerksomhet er konsentrert om dette landet. Dette betyr at HAN virkelig elsker
Namibia. I verden finnes mange nasjoner, som HAN kunne ha talt om, men nå
snakker HAN om Namibia. Dette betyr at HAN virkelig, virkelig elsker dem og gråter
for deres sjeler og frelse, for at de skal kunne gå inn i denne stund, når HAN
forbereder menigheten til å gå inn i Himmelen og til evig fred og glede og velsignelse
med GUD.
Så de, som har ører, la de omvende seg også i Kenya og mange andre land helt
til Australia. Disse tingene påvirker menigheten verden over, så dette er tiden, da
HERREN snakker til nasjonen, for at også alle andre nasjoner og menigheter kan
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nyttiggjøre seg av alt dette ved å gjøre endringer og ved å vende seg tilbake til
rettferdighet. Måtte HERREN velsigne Namibia. Shalom.
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