PROFETI ALARM! HERRENS PROFETI OM Å HOLDE EN ÅRLIG FEST
AV 01.05.17.
Priset være HERREN, HERRENS Mektige Profet. Amen. Nå, HERREN har
snakket med meg i forrige natt. Jeg vil at dere lyttere skal få vite, at HERREN har
snakket med meg i forrige natt. Jeg vet at denne helga var en veldig kraftfull og en
flott helg i Nairobi, som HERREN hadde snakket om i Profetien med Røst. HERREN
faktisk instruerte, og dette var rundt 20. april, da HERREN sa: «Innvielsen av
biskopene vil skje i denne måneden». Og vi begynte å legge til rette for innvielsen av
Biskopene, som skjedde forrige helg. HERREN viste at i alle disse arrangementene og
hvor stor kirken er, så kan dette bare skje på slutten. Så dette skjedde den 28. april og
den 29. Den 28. april hadde vi dåp. Og allerede i en lang stund hadde Biskopene
lengtet etter at GUDS Mann skulle døpe dem før innvielsen. Og innvielsen skjedde
forrige lørdag, som var den 29. april.
Dette var altså en virkelig kraftfull, flott stund, fordi HERREN har snakket om
å se Herligheten, at HAN skulle komme for å herliggjøre HANS Tjener, HAN som
snakker med dere. Og dette var et veldig, veldig forbausende øyeblikk som skjedde
her, når HERREN brakte nå HANS HERLIGHET, og herliggjorde HANS Tjener, på
en veldig, veldig mektig måte; på en veldig skremmende måte, og fikk oss til å forstå
at tiden er i ferde med å gå mot slutten.
HERREN gjør ting på en overveid måte for å vekke nasjonene, og vekke de opp
med Budskapet dette har brakt: «Forbered veien!» samt ved å sende HANS
Budbærer. Forrige natt og etter det, når alt dette skjedde, så sa HERREN med Røst,
at hvert år på denne tid, så befalte HAN med Røst, at hvert år på denne tid, så
kommer vi til å holde en fest for HERREN! Måtte HERREN velsigne hver enkel.
At HERREN kan befale hendelsen med En Hørbar Røst og HAN sa at
innvielsen av Biskopene skjer i denne måneden, og dette var bare 10 dager før slutten
av denne måneden, vitende hvor stor denne tjenesten er, så visste HERREN helt
sikkert at dette ville skje på slutten av måneden, ved å oppfylle fristen, som er på
slutten av denne måneden. Men nå, at vi alle slår i hop alle praktiske
arrangementene, forberedelsen og beredskapet, for denne veldig viktige dåpen av
Biskopene, og så for innvielsen av Biskopene. Og deretter så vi, hvordan HERREN
besøkte ved HANS Herlighet i dåpsbassenget.
Hver Biskop som kom faktisk mot meg for å bli døpt, når de nærmet seg meg i
vannet, så gikk de faktisk inni GUD FADERENS Herlighet. Og når jeg døpte, når jeg
døpte meg for å døpe den, så gjorde også Herligheten det på samme måte. Den bøyde
seg ned på denne måten. Denne HERLIGHETEN som HERREN hadde dekt meg
med, den bøyde seg, når de ble døpt, døpte dem, og så kom de ut.
Så kom nå hendelsene på lørdagen, når HAN døpte HANS Tjener, når HAN
var i ferd med å gå for å skjære i kaken. Og også denne massive Herligheten, som er
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på denne videoen som går rundt på YouTube nå. HERREN innsatte på dette stedet alt
som ble gjort hvitt. En del av Herligheten rant fra føttene til HERRENS Tjener. Så
dette blir et veldig viktig tidspunkt, fordi HAN kom tilbake til meg forrige natt for å
instruere at hvert år på denne tid, så må vi holde en fest, og feire HERREN!
MESSIAS kommer! La oss være hellige! Se nå er det et nytt presteskap i dette
landet, og jeg håper at det hadde vært nye prester med en slik instruksjon også i alle
andre nasjoner, en instruksjon om rett rettferdighet, nulltoleranse for synd,
instruksjon om hellighet og kirkens forberedelse for MESSIAS. Jeg har sett MESSIAS
komme! Måtte alle nasjoner forberede seg, fordi HERREN kommer!
KRISTUS JESUS, MESSIAS, MIN HERRE kommer! Shalom!
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