HERRENS Profeti om HERRENS MEKTIGE PROFET som forbereder veien, av
20.12.17.
Priset være HERREN, HERRENS Mektigste Profet, Vel kjære folk.
HERREN JEHOVA, JEHOVA EL OLAM, Israels Mektige GUD, HAN har
Snakket med meg. Igjen, kjære dyrebare hellige, dere som lytter nå, HERREN JEHOVA
Ditt Skjold, JEHOVA Din Festning, JEHOVA Din Tilflukt, JEHOVA Din Forløser,
JEHOVA Ditt Høytårn, JEHOVA Ditt Banner, JEHOVA Ditt Lys, JEHOVA Din
Helbredelse, JEHOVA Din Hyrde, JEHOVA Din Klippe, JEHOVA Din Fred, JEHOVA
Din Rettferdighet, JEHOVA Din Styrke, JEHOVA Din Frelser, Din Forløser. HAN har
Snakket med meg velsignede folk, og derfor kommer jeg til dere nå denne morgenen i
dag. Jeg kommer til dere denne onsdagsmorgenen den 20.12.2017, kjære folk, fordi HAN
har Snakket med meg. Vi lever i mektige dager, hvor det er en konstant samtale mellom
Himmelen og KRISTI menighet, hvor det er en konstant samtale mellom Himmelen og
Jorden.
Og denne samtalen skjedde i går natt, forrige natt, og HERREN JEHOVA viste
meg et sted uten vei. Jeg var travel med å jobbe der. Det var noe gjørmete og det var mye
vann der. Det var en høyde foran, som gikk ned til dette gjørmete stedet, og så en høyde.
Og HERREN plasserte meg der, og jeg jobbet veldig, veldig hardt. Jeg bygde en
vei. Jeg bygde en vei og, det var et ganske rotete sted, og jeg renset dette og renset dette
for at kjøretøyene kunne passere. Og hvert sted som jeg ble ferdig med, hadde en vakker
vei som ble lagd, og jeg jobbet med websidene. Og jeg jobbet på dette våte stedet ved å
rense dette og den holdte på å tørke i det vi var på vei til denne høyden, når jeg var på vei
til denne høyden. Det var mye arbeid. Jeg svettet og arbeidet og forberedte denne veien.
Først holdte jeg faktisk på å forberede en vei som kunne tåle bildekk, når et
kjøretøy kommer. Deretter rense dette mere. Så tørket den opp og ble en veldig kraftfull
asfalt. En veldig bra asfalt, hvor det er veldig travelt, men den hadde vært gjørmete, og
der var mye vann der. Og jeg holdte på å rense dette, og HERREN hjalp meg, når jeg la
fundamentet og sto med ansiktet vendt mot denne høyden, veldig opptatt.
Slike er disse dager vi lever i, kjære folk, når HERREN er veldig travel med å
forberede veien for MESSIAS SIN Herlige Komme. Budskapet fra denne samtalen er
absolutt veldig tydelig for enhver person i verden; at i denne timen er HERREN veldig
opptatt med SIN Tjener å forberede veien for MESSIAS SIN Herlige Komme.
Jeg har sett MESSIAS Kommer! Jeg har sett MESSIAS Kommer!
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Og i Jesaja 62:10 sier HAN:
Fram, fram gjennom portene, rydd vei for folket! Bygg vei, bygg vei og rens den for stein! Reis et
banner for folkene!
Bygg vei, bygg vei for HERREN. HERREN bygger nå vei for MESSIAS, og hvis
Forgjengeren, Budbringeren, Forløperen bærer på en slik mengde med autoritet, hvor
mye mer mektigere er da MESSIAS SIN Komme?
Forbered veien kjære folk. Kjære folk, dette er Ham, som bibelen lovet. Bibelen lovet, at i
de siste dagene vil jeg Sende MIN TJENER, Jeg vil Sende Elia Profeten, Den Store
Profeten, Den Fryktinngytende Profeten, Han som forbereder veien, Han som
gjenoppretter alt før MESSIAS Sin Fryktinngytende Komme!
Forbered veien! Jeg har sett MESSIAS komme! Forbered veien!
Forbered veien, kjære folk! Tiden er over! Jeg har sett MESSIAS Kommer!
Johannes Døperen har snakket med meg. Dette var foran GUDS Trone! Jeg har sett
GUDS LAM Kommer!
Takk skal dere ha! Shalom, todah rabah.
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET - Profet
Dr. Owuor)
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