HERRENS PROFETI OM HELBREDELSER SOM KOMMER TIL NAMIBIA,
AV 08.05.17
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGE PROFET. Amen Pastor Sofie.
HERREN JEHOVA har snakket med meg, JEHOVA ELOHIM, JEHOVA ADONAI,
JEHOVA BARA, JEHOVA MAGEN, HERREN GUD, - JEHOVA MA’OZ, HERREN Min
Borg, JEHOVA MASHI, HERREN Min Tilflukt. JEHOVA TSORI, HERREN Min Kraft,
JEHOVA HASHOPHET, MISPHAT, Dommeren, HAN har snakket med meg om Møtet
som kommer til Namibia, og jeg ser et helbredelsesmøte. Det kommer til å være et
Helbredelsesmøte i Namibia. JEHOVA ROPHE kommer til å bringe helbredelser dit,
når HAN bringer meg til Namibia, fordi jeg ser dette bestemte barnet. Jeg tror at det
er et lamt ben, og det er høyre benet. Jeg vet ikke om det gjelder begge bena, men jeg
ser benstøtte til høyre benet plassert på gulvet. Jeg tror dette vil skje på stedet til
Helbredelsesmøtet. Jeg vet ikke om de er hvithudet eller om de har veldig lys hud, men
nesten hvit hud, men de har veldig lys hud.
Så mora løser disse benstøttene fra bena, og barnet blir helbredet. Jeg ser at det
høyre benet har en benstøtte. Det ser ut som et halvt hvit med veldig lys hud eller
lyshudet barn, som sitter på golvet, og mora rører ved disse fotstøttene, når HERREN
har rørt ved barnet. Moren har også veldig lys hud, og hun er kanskje hvit, jeg vet ikke,
men jeg ser denne kvinnen sammen med barnet nå. De har veldig lys hud, og er enten
lyshudet eller blanding, eller bare lyshudete mennesker. HERREN har rørt ved dette
barnet til denne moren. HERREN har rørt dette, og barnets høyre ben er lam, så dette
har en metallstøtte. Jeg ser nå HERREN rører ved benet til dette barnet, og moren
begynner å løsne barnets fotstøtte.
Vi lever i en veldig forbausende tid. HERREN sier, at HAN kommer til å bringe
en veldig helbredelse til Namibia. HAN har også vist med denne natt, at det kommer
til å skje mange helbredelser, - som kommer til å skje på Helbredelsesmøtet i Namibia.
HAN kommer til å bringe en vekkelse der, ved å Besøke HANS folk, ved å forløse de fra
sykdommer, - hjelpe mennesker, som sykehus ikke kan helbrede.
HERREN gjør dette, JEHOVA EL GIBBOR, Den Mektige GUD, HAN gjør dette.
JEHOVA ROHI, Min Hyrde, HAN gjør dette, for å bringe en oppvåkning til dem; at
Endetidsvekkelsen er her, og at Rettferdighetens Budbærer har kommet, og dette er
timen, da menigheten må nå forberede seg i. Nasjonene må forberede seg i omvendelse
og ved å vende seg bort fra synd, ved å vende seg fullstendig bort fra synd, og forlate
seksuell umoral, som du ser i menigheten, og vende bort fra falske profetier, falske
apostler, som du ser har plaget menigheten, falsk evangelium, falsk lære,
pengekjærlighet, - som har gått foran KRISTI kjærlighet, hvor alt gjøres til markedspris
i menigheten, i HERREN, GUDS hus.
Så HERREN JEHOVA ber Namibia nå om å forberede seg i omvendelse, fordi
jeg har også sett at Namibia har stort behov for omvendelse. HAN har vist meg slik jeg
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har sagt inntil nylig: - hekseri, umoral, polygami, og alt dette som er i dette landet. Så
HERRENS Besøk i Namibia, Windhoek, kommer il å være et besøk, - som har til
hensikt å vekke opp dette landet, til å vekke opp menigheten, til å vekke opp
prekestolen; - pastorene og hyrdene i dette landet til det faktum, at timen for
Endetidsvekkelsen er her, og Budbæreren for Endetidsvekkelsen er her, og dette er
timen, denne stund, når Namibias nasjon er gitt den gylne sjansen til å vende seg om,
og til å vende bort fra all synd og forberede seg til MESSIAS Praktfulle Komme, fordi
tiden er virkelig over, tiden har løpt ut, og tiden er i ferd med å ta slutt.
Hendelsene løper nå noe raskere. MESSIAS kommer. Inntil nylig den 15. januar
2017, i år, tok HERREN meg og plasserte meg i Himmelen her. HAN plasserte meg 2030 meter avstand fra Døren til Himmelen, og jeg så den menigheten, som hadde blitt
rykket opp, komme og gå inn, på 20-30 meter avstand. Noen av dem, i det de gikk inn,
så vinket det til meg, jeg kunne se dem. Jeg kan ikke dele det, men av og til ser jeg også
enkelte mennesker. De vinket veldig glade sammen med barna deres, når de gikk inn,
de som hadde barn sammen med dem.
Samtidig, også inntil nylig, ble DEN HELLIGE ÅNDS PERSON, GUDS
HELLIGE ÅND, sendt for å sette seg rett fremfor meg, og HAN talte til meg disse
ordene, som jeg må bringe til verdens ender: - at HERRENS Komme er ved døren, den
står helt ved døren. Disse ordene har jeg også talt verden over til verdens nasjoner, og
deretter, så har HAN talt mer. HAN har vist meg antikristi person. En dag så viste HAN
meg denne personen. Så HERREN har kontinuerlig og ustanselig snakket om
MESSIAS SIN Komme, inntil helt nylig, i den aller siste samtalen vedrørende
menighetens inntreden, når HERREN igjen tok meg til et visst sted og FADEREN gikk
på min høyre side, og menigheten ventet på meg et sted og de sa: «GUDS MANN,
velkommen!» De var velkledd, hellig. Kvinnene hadde lange kjoler og de var kledd
veldig dekkende. De hadde knytt håret deres. Så når GUD FADEREN gikk på min høyre
side oppfordret HAN meg til å gå og ta kontakt med menigheten, når jeg gikk mot
menigheten, så plutselig «pjah», menigheten rykket opp. Når jeg begynte å ta kontakt
med menigheten på denne måten, så ble det rykket opp til Himmelen og jeg husker
hvordan de lette etter menigheten verden over, og de kunne ikke finne de som var
rykket opp. Så bekreftet vi at de virkelig hadde blitt rykket opp til Himmelen. Dette var
et stort tegn og under og også et stort sjokk for verden.
Så virkelig, virkelig, er MESSIAS i ferd med å komme, så nasjonene må nå
forberede seg i rettferdighet, og jeg stoler og tror på at HERREN tillater meg til å nå
alle nasjoner: Russland, Ukraina, til å nå Kina, Taiwan, og komme til Singapore,
Malaysia, til å også nå Vietnam, Sør-Amerika, Argentina, El Salvador, Bolivia, alle
jordens nasjoner og øyer, også gjennom hele Afrika, og hvis dette ikke er mulig, så er
Budskapet klart, som enhver nasjon har hørt. At dette er timen for Rettferdighetens
Endetidsvekkelse, Hellighetens Vekkelse, å vende seg tilbake til HERREN, og
forberede veien i deres hjerter for MESSIAS SIN Praktfulle Komme.
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Og så idet jeg kommer til Namibia, så har jeg sett lamme og halte bli helbredet.
Jeg ser benstøtteter, denne moren som har veldig lys hud og babyen og hun løsner
benstøtten fra det høyre benet. Jeg ser at dette er det høyre benet. Det er høyre benet
og dette barnet, jeg vet ikke om dette er en jente eller en gutt, men dette sitter på golvet,
antagelig 7 måneder eller under det. Det er 7 år heller eller under det, og jeg ser henne
nå åpne benstøttene for helbredelse. Så dette kommer til å finne sted i Namibia og
Budskapet er at MESSIAS kommer. Alle, alle og enhver skapning må nå forberede seg
for MESSIAS SIN Praktfulle Komme: KONGEN, FORLØSEREN, som døde for alle
mennesker. HAN døde for denne verden. Så dette er HAM, som det står skrevet om at
JEG kommer til å sende MIN Budbærer foran deg, for å forberede veien for deg, før
HERRENS DAG kommer.
Måtte de som har ører høre, og forberede seg i hellighet og nulltoleranse for
synd, for KONG MESSIAS SIN Praktfulle komme. Shalom!
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