HERRENS PROFETI OM HERRENS MEKTIGSTE PROFET SOM
FORBEREDER DEN HERLIGE VEIEN FOR MESSIAS SIN KOMME, AV
29.12.17.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET.
Vel, HERREN JEHOVA, har Snakket med meg kjære folk. HERREN JEHOVA,
SHALOM, JEHOVA ROPHE, JEHOVAH RAPHA, HERREN som helbreder HANS
Folk, 2. Mos. 15:26. HERREN JEHOVA, HAN har Snakket med meg om MESSIAS
Sin Herlige Komme. HAN har Snakket med meg i forrige natt kjære folk, og denne
natten når HERREN Snakket med meg om MESSIAS Sin Komme; i det vesentlige så
Snakket HAN med meg om prosessen med å forberede veien for MESSIAS Sin Herlige
Komme.
Og jeg så at jeg var på et sted, og når jeg ankom dette stedet, jeg så en asfaltert vei
men veien var ikke god. Asfalten hadde sprukket og hadde sprekker langs hele veien.
Sprekket gikk selvsagt ikke rett frem, for dette var en sprekk. Det var sprekker langs den
asfalterte veien. Og så puttet HERREN JEHOVA meg der for å starte med å preppe
asfalten som hadde sprukket. Og så la jeg en ny asfalt på veien. Jeg forberedte alle disse
sprukne stedene. Jeg jobbet og jobbet meg gjennom alt dette
HERREN Snakker til Jordens nasjoner om å forberede veien i hjertene deres.
HAN Snakker i bunn og grunn til de kristne troende, som skulle ha forberedt veien for
MESSIAS Sin Herlige Komme. Deretter så jeg en annen gruppe mennesker forsøke å
forberede veien, forberede en asfaltert vei. Dette betyr at de ikke gravde ut den ødelagte
veien og la et nytt fundament. De forsøkte å legge veien stykkevis. Og jeg tenker at slik er
livet til dagens kristne, som HERREN har vist meg nå.
I bunn og grunn viste HERREN meg at istedenfor å lage en ny vei, så sparkler de
denne, og ved å gjøre på denne måten, så er den ikke holdbar. På denne måten har denne
grovheten og etterlatenskapen fra denne gamle veien, DEN GAMLE VEIEN med store
bokstaver.
HERREN ber om fullstendig fornyelse av den kristne livsstilen. Kristenlivet til den
troende må nå være fullstendig fornyet. Vi trenger å grave ut alt, alle overlappingene, alle
sprekkene, for at vi skal kunne legget en ny vei. Hvorfor? Fordi dette er timen, når
Himmelen er åpen, og HERREN har åpnet Himmelens Port, for å kunne kommunisere
med menigheten.
Denne tiden man setter pris på! Dette er tiden for Åpne Himler, som HERREN
JEHOVA Snakket om. Så De Velsignede som har fullstendig fornyet sine veier, de som
har vendt seg helt om i menigheten, kalles for omvendte. Det er ikke slik, at du kan
overlappe den, snu 80 grader og så vende tilbake. Den er en fullstendig omvendelse,
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fullstendig omvendelse, en tro om at du er på vei til helvete, dette er synd, og så vende
din rygg i motsatt retning.
HERREN har Snakket mye i denne prosessen i kveld. Men i hovedsak Snakker
HAN om å forberede veien, hvordan HANS Tjener er i ferd med å forberede veien for
MESSIAS SIN HERLIGE KOMME, HAMELCH, KONGEN!
Og HERREN krever av menigheten at alle mennesker som har et rett forhold til
HAM. Måtte alle mennesker være født på ny, og alle mennesker være hellige. Hvorfor?
Fordi tiden er ute! MESSIAS Kommer!
En dag kommer! En irreversibel dag, regnskapenes dag, sannhetens dag, da vi
virkelig vil vite hvem som har vært født på ny. Hvem er disse kristne som virkelig var fylt
med DEN HELLIGE ÅND?
Jeg har sett MESSIAS Komme! Hvor vakker vil denne dagen være! Jeg vil danse
denne dagen! Jeg kommer til å si til nasjonene, se, jeg sa til dere! Dette er hva jeg mente,
når jeg sa til dere at forbered dere og dere ville ikke høre. Dette er hva jeg mente! Dette
kommer til å være en irreversibel dag, regnskapenes dag, sannhetens dag,
Måtte HERREN velsigne dere med å finne visdom!
Todah, todah rabah, lachem. Shalom!

(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET - Profet
Dr. Owuor)
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