HERRENS PROFETI OM NASJONAL OMVENDELSESDAG I KENYA, AV
03.05.17.
HERREN JEHOVA har snakket med meg, og i denne samtalen, har HAN
snakket med meg om den dagen, som er i ferd med å komme til dette landet, om
nasjonale valg som kommer til landet, og jeg ser at på den tiden under nasjonale valg
som kommer til å skje i Kenya, vil det være en mørk dag som kommer over landet, en veldig mørk tid, når det kommer mange spenninger, en veldig, veldig mørk tid.
Det blir en mørke dage under valget, men det som er bra, er at nasjonen kommer over
dette. Jeg har sett nasjonen komme seg gjennom dette.
Men igjen, jeg har sett at det kommer valg og dette blir en ganske så mørk dag.
HERREN har vist meg en veldig mørk dag. Det kommer til å oppstå mange
spenninger og mye frykt og alt dette rundt omkring i landet. Jeg har allerede sett
dette. HERREN lot meg allerede leve denne dagen.
Så det kommer til å bli mye spenninger, mye frykt. Mennesker kommer til å
være i skrekk, du vet, når de tenker at dette kommer til å bli vondt, så plutselig
kommer nasjonen over dette, og den går over til den andre siden, og Kenya vender
tilbake til det normale. Så dette er et veldig viktig budskap til dette landet, at vi
trenger Nasjonal dag for omvendelse.
Vi trenger en dag for Nasjonal Bønn og Omvendelse, fordi HERREN har
allerede lovet å bringe denne nasjonen gjennom valget. HAN har lovt å bringe denne
nasjonen over valget, men vi må også be. GUDS Mann må organisere en stor dag,
denne nasjonens nasjonale dag for Bønn og Omvendelse, akkurat slik HAN gjorde i
året 2013, som reddet landet, fordi HERREN har allerede vist til HAM og lovet å
bringe dette landet gjennom denne dagen, så livene til mennesket vil fortsette som før
i dette landet.
Dette er hva HERREN talte om i dag. HAN sier at det hadde vært behov for
bønn i dette landet på grunn av disse kommende valgene, for at JEHOVA kan bringe
landet over til den andre siden av disse nasjonale valgene. Så det er behov for å
mobilisere for en nasjonal dag for omvendelse, for at Kenya kan komme fremfor
HERREN og omvende seg og forsone seg med HERREN, fordi hvis HERREN ikke
vokter over nasjonen, så vil alle vaktmennene vente og vokte forgjeves. De er på
utkikk og vokter forgjeves.
Kenya har en SKAPER. HANS Navn er JEHOVA, som har sendt meg, og HAN
har lovet å bringe nasjonen gjennom dette, så dette er en god nyhet til dette landet, og
HAN ber om at menigheten omvender seg, at menigheten vender seg bort fra umoral,
evangeliet til framgangsteologi og penger, løgn, falske profeter, falskt evangelium,
som tillater synd, denne kristenheten, som er kasuell og likegyldig, slik som du ser at
kristne i Kenya lever, unntatt de som er i denne tjenesten.
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Så HERREN, Kenyas SKAPER ber om at Kenya måtte gjenkjenne HAM. HAN
er den som vokter og forsørger over Kenya og HANS folk. HAN er den som ivaretar
Kenya, verner om Kenya. Så jeg har sett HERREN love dette. HAN lot meg leve
gjennom disse valgene. Jeg har allerede levd forut denne tiden og så kommet tilbake
fra den andre siden. HERREN har faktisk lovt dette landet at HAN kommer til å
bringe landet gjennom valgene. Uansett hvor mye spenninger, så kommer HAN til å
være trofast mot dette landet.
Så jeg tenker at dette bør bringe Kenyanerne nærmere JESUS. Jeg har ikke
snakket nå om noe annen gud bortsett fra VÅR HERRE JESUS, VÅR FORLØSER, for
at HAN kan forløse dette landet, og at HAN kan holde SITT LØFTE.
MESSIAS kommer, dyrebare mennesker. La oss holde øyet på MESSIAS SIN
Komme. Alle disse tingene her i verden vil alltid komme og gå, men HIMMELENS
RIKE kommer alltid til å bestå. Og de som vil bruke denne tiden til å forberede seg for
Dette Praktfulle Riket, kommer til å være de mest velsignede menneskene i hele
verden.
La oss vende tilbake til hellighet, og ved å ha nulltoleranse for synd. La oss
oppfylle disse befalingene som JESUS ga: «Elsk hverandre, akkurat slik jeg har
elsket dere. Slik FADEREN har elsket dere og sendt MEG!» Dette er hva HERREN
sa.
Så Kenyanere, vit at HERREN har lovet å spare dere gjennom disse valgene.
Dette er et godt håp. Dette er en god nyhet for dette landet. Dette burde ha vært
Budskapet som ville ha brakt alle kenyanere til HERREN. I denne anviste tid, på
denne stund burde alle kenyanere bruke denne tiden for å komme nærmere JESUS
og nærmere og nærmere HERREN, fordi HAN er VÅR FORLØSER.
HERREN velsigne dere! HERREN velsigne denne nasjonen. MESSIAS
kommer, Shalom!
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