HERRENS Visjon om rystelsen av galakser og hele universet, del 2 av 28.10.17.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET. Amen
HERREN JEHOVA har Snakket med meg i går natt. HERREN, Israels Hellige
GUD, Den Evige Kongen, JEHOVA EL OLAM, Israels GUD, HAN snakket med meg
på en veldig storartet måte i går.
GUD FADEREN, GUD FADEREN, HERREN GUD, JEHOVA ELOHIM
kom for å snakke med meg i denne delen av samtalen i går natt. HAN viste meg
universet, og HAN viste meg hvordan Hans Tjener, Han som Snakker med dere akkurat
nå, ristet hele universet. Og i denne veldig fryktinngytende, skremmende og sjokkerende
samtalen sa HAN: «Se, MIN Tjener rørte bare 2 galakser, og hele jorden og hele universet rister
nå i frykt.»
Igjen, HERREN JEHOVA viste meg i går, hvordan HAN snakket med meg for
10 år tilbake, 10 år siden, 10, 10 år siden, og hvordan HAN brukte meg til å riste hele
universet, å ryste den på en veldig voldsom måte. Og det er en annen del av denne
samtalen, som jeg ikke deler her, men dette var et veldig fryktinngytende syn å se, og
deretter sa HAN, hvordan HANS rystet hele universet og hele jorden også rystet der.
Og deretter sa HAN: «Se, MIN Tjener rørte bare 2 galakser, og hele jorden og hele
universet rister veldig voldsomt.» Og deretter sa HAN: «Hvordan er det hvis HAN rører
flere galakser?» Så gikk det opp for meg at veldig snart vil HAN røre ved flere galakser for å
riste himmelen som er over jorden.
Luk 21:26 er veldig klar. HAN lover å vise undre i Himmelen og skake de
himmelske legemer, HAN lover det samme i Joel 2.30-31 (Joel 3.3-4 i den norske
bibelen).
Kjære folk, disse er de fryktinngytende dagene før HERRENS dag. Dette er
dagene, som bibelen referer seg til «etterpå», som betyr i de dagene når MESSIAS er i
ferd med å komme. De messianske tider står ved døren. Den messianske tiden er nær.
Og budskapet om omvendelse har blir forkynt, blir fremdeles forkynt, budskapet
om rettferdighet blir fremdeles forkynt. Skatten i budskapet om hellighet som den enkle,
mest viktige standarden for Himmelen, blir fremdeles forkynt til verdens ender. Hebr.
12:14 blir fremdeles forkynt. For uten hellighet vil ingen se HERREN, har blitt forkynt,
vil bli fremdeles bli forkynt i morgen.
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I denne timen har nasjonene allerede hørt om kunngjøringen av MESSIAS SIN
Herlige Komme: lamme går, blinde kan nå se, de døve ører kan nå høre, døve kan høre,
de stumme kan tale, HIV har blitt helbredet, og testet ut i senior-, toppuniversitetssykehus
i dette landet, … Nairobi sykehus, på mange sykehus over hele nasjonen, … i
alminnelige sykehus. Blodgrupper har endret seg fra Rhesus - til + og nå har de babyer,
Disse babyene: i morgen i det de går til kirken, så vil de bære på disse babyene. De har
fremdeles disse dokumentene og deres blodgruppe har fremdeles blitt forandret.
Spedalskhet har blitt renset, ryggmargsskadde har blitt helbredet, de paralyserte går,
sinnsyke, de som er besatt av onde ånder, har blitt gjenopprettet, og blir fremdeles
gjenopprettet. Alle sykdommer under solen, blir helbredet. De døde reises opp. De døde
råtne lik blir nå reist opp, og evangeliet om GUDS Rike blir forkynt, for MESSIAS
kommer. (Matt 11:5).
MESSIAS kommer, Forbered veien! Dette er HAM som det står skrevet om i
skriftene, i bibelen, at HERREN GUD lovte jordens nasjoner, om at HAN vil sende
Budbæreren som går foran dere, forbereder dere og leder dere til den lovede land. (Mal.
4:5-6, 2. Mos. 23:20-24). Måtte de som har ører forberede i hellighet og rettferdighet og
omvend seg fra seksualsynd, gå bort fra løgn, omvend seg fra framgangsteologi, som dere
ser i mange, mange nasjoner og kirker, inkludert i Nairobi her, i mange kirker, ved å
preke om penger, falskhet, falske profeter.
MESSIAS Kommer! Måtte de som har ører forberede seg til HERRENS Herlige
Komme!
Shalom! Todah rabah Lahem!
(Norsk oversettelse av HERRENS Visjon om rystelsen av galakser og hele universet, del
2 av 28.10.17- Profet Dr. Owuor.)
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