Profeti av 05.03.2015 – Profet David Owuor
Priset være Herren, Herrens Mektige profet. Amen Pastor Raymond. Herren har
talt med meg Pastor Raymond. Jeg trenger dere lyttere til å vite at Herren har
talt med meg. Den forrige natt tok Herren meg over et land, og jeg begynte å gå
over jordene, de forskjellige fjell, og også ned dalene, og jeg har begynt å lete
etter mat.
Det var så tørt og steinete, og jeg begynte å lete etter mat her og der, og jeg
kunne ikke finne noe mat.
Igjen, Herren tok meg over dette landet, og andre land på jorden, og jeg gikk
ned i dalene og opp i høydene og på fjellet, og jeg så at jorda var veldig tørr, så
tørr som stein. Og på samme tid, så jeg at, at avlinger og trær og planter hadde
tørket ut. Og i denne drømmen let jeg etter sopp, enhver sopp jeg kunne finne.
Jeg var så sulten av å gå fra sted til sted.
Igjen tok Herren med meg over dette landet og andre land på denne jorden, og
jeg gikk over fjellene, over åsene, veiene, hagene som var veldig, veldig tørre,
og jeg var ute etter mat, på desperat jakt etter mat. Jeg var så forstyrret, men
jeg kunne ikke finne noe mat, uansett hvor jeg gikk.
Så jeg er i ferd med å jeg kunngjøre til jordens folkeslag i dag om at Herren,
Israels Gud, Israels Gud, har han nok en gang snakket med meg om hendelse
som snart skal skje på denne jorden, og jeg har hørt om en kommende utrolig
hungersnød og tørke. Og folk let etter mot venstre og mot høyre, fra nord og øst
på alle slags måter i en alvorlig desperasjon.
Bibelen taler veldig klart i Matteus kapittel 24, hvor Herren gir meg tegn på
denne tiden. Og i Matt 24 når du leser hele kapittelet og spesielt vers 7, vil det
stå at:
«…og det skal være hunger og jordskjelv både her og der»
Så dette betyr at det kommer til å være enorm hungersnød, som besøker
jorden.
Og i løpet av hele denne tiden med hungersnød vil folk være desperat etter mat,
for noe å spise. Jeg gikk til hus for å se etter sopp over hele jorden. Jeg gikk og
let etter noen sopp jeg kunne å spise, så desperat etter mat.
Herren har allerede latt meg se denne tiden, den store hungersnøden, at den
store sulten som kommer til å ramme jorden. Og i løpet av denne tiden, kommer
det til å være en trengsel, som aldri har skjedd før på jordens overflate.
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Og i løpet av denne tiden også, når det er i ferd med å skje, slik det kommer til å
skje på jorden, taler Bibelen veldig tydelig i Daniel kapittel 12 vers 1 hvor han
beskriver denne parallellen, denne usammenlignbare trengselen som kommer til
å besøke jorden, selv i dette velsignede landet, landet Kenya også, og det
står(1930):
«Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i
boken.»
Dette kan bare bety at de som har deres navn innskrevet i Livets Bok, i Livets
bok, de vil bli frelst. Det vil være en guddommelig inngrep fra Herren, fordi Han
vokter over sine egne, og dette blir en veldig tydelig kall over hele jorden, til og
med alle menneskene. Og timen for å være i rett stand foran Herren er nå, slik
at du kan nyte Hans hjelp, Hans beskyttelse, og Han skal bevare deg. Jeg har
sett en enorm historisk hungersnød komme til denne jorden, komme selv til
denne nasjonen.
Og dette er tegnene som Herren Jesus gir i Matteus 24. Tegnene som er som
trompeter som vil kunngjøre Hans komme, Messias Sin komme. La alle nå søke
omvendelse, søke rettferdighet, og vandre i hellighet sammen med Herren. La
alle søke omvendelse, og rettferdighet, og vandre i hellighet sammen med
Herren.
Det tragiske er at mange mennesker vil dø. Men for de som velger Herrens vei,
er Han trofast nok til å bevare dem, for å beskytte dem, og velsigne dem ikke
bare i deres liv her, men også i det evige livet.
Messias kommer! Forbered en strålende vei for Herren, Shalom.
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