HERRENS Profeti om HERRENS Misjon til Italia 03.-05.18, av 27.07.18.
-PROFETEN Dr. Owuor
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET. Amen.
HERREN JEHOVA, kjære folk, HERREN JEHOVA har Snakket med meg igjen
i forrige natt om HERRENS Misjon til Italia. Og igjen En av De To Profetene har
allerede ankommet dit, og HERREN Talte videre om samtalen om nasjonen Italia. Og i
denne samtalen, viser HERREN nå, den ene som er på den andre siden, noen, en pastor,
eller en prest, kanskje en leder, kirkeleder, en leder i en menighet. Og han kjører på en
vei, som er ganske røff, og så snur han til venstre.
Så han snur til venstre og ender opp i en vei som er noe større men ganske
gjørmete. Den er heller støvete og gjørmete. Den er ganske gjørmete, når det regner. Den
bruker å være støvete om sommeren. Og mens han kjører på denne veien, kjøretøyet han
kjører og styrer: HERREN putter meg inni dette kjøretøyet, så jeg kan se rattet. Rattet er
veldig sjanglete og som kommer til å/ er i ferd med å bli kuttet, styrehjulet til dette
kjøretøyet, og han hadde masse folk i bilen.
Når han snudde mot venstre, strevde han virkelig med å få snudd kjøretøyet mot
venstre fordi på den høyre side av veien, som han hadde startet på, hovedveien som ikke
er en god vei. Den er en dårlig vei. Gjørmete. På den høyre side av denne veien er det en
veldig dyp grøft, en veldig, veldig, dyp grøft. Så måten han snur til høyre på; han forsøker
å streve med kjøretøyet men styrehjulet er veldig svak, som om den kan bli kuttet, som
om styrehjulet kan brekke og at kjøretøyet kan falle ned i grøften.
Grøften går langs høyre, på den høyre siden av veien, og veien heller noe mot
grøften. Så når han snur mot venstre, så tok han meg på veien som er ganske gjørmete,
men på den høyre siden av denne veien er det en dyp grøft som går langs hele veien og
blir dypere i det man går fremover.
Så rattet brakk nesten når han snudde. Så kjøretøyet er tyngre enn rattet. Jeg
kunne kjenne at rattet kommer til å bli kuttet, og kjøretøyet kanskje havner i denne
grøften. Men grøften også kuttes fremover. Den kutter veien, så på et punkt må du
fremdeles gå inni denne grøften eller denne veien. Den snur mot høyre fra veien, men
foran så kutter den veien. Så det finnes ingen utvei, men han kjører på denne måten fult
av mennesker og han går mot denne retningen.
Så nå forstår jeg enda bedre samtalen i går når han viste meg disse falske
religionene, og de falske menighetene til Italia. Nå forstår jeg bedre når HAN Sier en
utenifra, noe som betyr at denne lederen er fra utsiden. Kanskje er denne fra Latin1
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Amerika, og han leder disse menneskene, men kjøretøyet kommer til å havne i grøften.
Det finnes ingen veier hvor denne kan gå. Rattet er så svak at den kommer til å bli kuttet.
Og han bærer på masse mennesker.
Så masse mennesker Nå forstår jeg bedre personen som En av De To møtte. Den
falske personen, den falske profeten, den falske apostelen, en kirkeleder som De To møtte
i går, fordi nå viste HAN Meg kjøretøyet. Kjøretøyet er Tjenesten, Tjenesten. HERREN
Snakker om Tjenesten. HAN Snakker om menigheten. Så denne personen kommer fra en
annen kant av verden. Han har en stor menighet som har så mange …
Så dette er hva HERREN Sier til Italia. Og denne tiden forteller deg at det
kommer stil å være en samtale om kirkens gjenopprettelse, og hjertenes tilbedelse av alle
europeerne, alle italienerne, alle folk globalt. Så dette kommer til å være en global
gjenopprettelse, for at alle kan forberede seg for MESSIAS SIN HERLIGE Komme.
Nå har HERREN Snakket videre og jeg forstår til og med bedre, personen som En
av De To møtte i går, i denne samtalen i denne drømmen. Nå ser jeg lederen og han
kjører dette kjøretøyet men rattet er i ferd med å bli kuttet. Kjøretøyet er tyngre enn rattet.
Så når HAN snur mot venstre. Den er veldig sjanglete. Kjøretøyet havnet nesten i grøften
og i fronten er det også et stort hull, en stor grøft. Han var i ferd med å dra nesten
ingensteds.
Så HERREN Snakker med stor kjærlighet. HAN elsker SITT folk. HAN lengter
etter at HANS folk omvender seg til HAM, og at de lytter til Denne Røsten fra
Himmelen. Røsten som påkaller nasjonene til å omvende seg til rettferdighet til å ta imot
JESUS KRISTUS som SIN HERRE og FRELSER, til å omvende seg til hellighet, slik at
de skal kunne se GUDS Evige Rike.
Så dette er veldig viktig tid for gjenopprettelse for alle verdens nasjoner, fordi slik
dere forstår er dette større nå. Det kommer til å bli større nå i denne samtalen, og
HERREN kommer til å røre ved hjertene til alle folk HAN skapte, HANS eget folk.
Husk at HERREN elsker HANS skaperverk og HAN hater synd. Og av all synd så hater
HAN frafall, forfall og forførelse, falskhet. Fordi disse tingene vil fjerne folk fra HANS
Røst.
Nå har HAN Sendt En Røst, som kaller ute i ødemarken, roper ute i ødemarken:
Forbered veien for MESSIAS SIN Komme. Rett dine veier for HERREN. Ta imot
JESUS KRISTUS som, bli døpt, for å fullføre all rettferdighet, og omfavn hellighet, og
vær rettferdig og vær hellig.
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GUDS Rike er nær og DEN HELLIGE ÅNDS PERSON Snakket med meg med
Røst når HAN satt foran meg, når GUD FADEREN la DEN HELLIGE ÅND til å sitte
foran meg i denne samtalen som jeg delte her på Radio. HAN satt foran meg, og HAN
Sa: «Gå og fortell verdens nasjoner, verdens ender, til de fire vindene, at MESSIAS SIN Komme
står ved døren. HERRENS Komme står ved døren.»
Så kjære folk, dere som har ører, dere må forberede dere nå og være klare fordi
ingen kjenner til dagen eller timen i Matteus 24:26 og videre nedover, selv ikke Englene,
og selv ikke MENNESKESØNNEN, MESSIAS SELV. Så dere kan forestille dere nå, Så
dere kan forestille dere denne samtalen som foregår mellom kirken og Himmelen er
faktisk HERREN GUD FADEREN HAMSELV som Snakker med Ham som Snakker
med dere og HAN kommuniserer til nasjonene fordi bare HAN vet dagen eller timen og
nærheten. Hvor nært denne dagen og denne timen er.
Måtte HERREN velsigne dere! Shalom, todah rabah.
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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