PROFETI ALARM! VISJON OM EN STOR STATUE SOM BLE KNUST AV
EN LITEN STEIN SOM BLE TIL ET STORT FJELL OG FYLTE JORDEN, AV
18.05.17.
Priset være HERREN, HERRENS Mektige Profet.
Vel nå; HERREN JEHOVA har snakket med meg. HERREN JEHOVA ROPHE,
HERREN, Deres Helbreder. JEHOVA ORI, HERREN Mitt Lys, JEHOVA
HAMELECH, HERREN Kongen, HAN har snakket med meg om en veldig, veldig
viktig hendelse, og i denne samtalen viste HERREN meg et mektig syn om en veldig
store statue, veldig, veldig stor. Veldig stor statue og jeg kunne se dens føtter av leire
blandet med jern og alt dette, og dette var en stor statue. Enorm. Ekstrem stor. Og så
når jeg så på denne så plutselig kom det en sten i en skrå retning fra HERREN. Denne
lille stenen kom og knuste statuen, og statuen spredte seg utover når steinen kom og
traff denne. Den ble knust og spredte støv på en virkelig ubeskrivelig måte, og dette
var et slikt støv, at HERREN tillot å strø dette støvet over meg, denne støvbølge over
meg. Vinden blåste dette rundt seg som agner. Så denne statuen ble oppløst på en
virkelig, virkelig kort tid, i et glimt, som i et øyeblikk.
Så igjen, HERREN, HAN har snakket med meg om hendelser, som kommer til
å skje i denne verden, hendelser som kommer til å skje i denne tidsalderen, og HAN
viste meg dette: HAN viste meg en stor statue, ubeskrivelig stor. Den var så stor, at
jeg kan ikke beskrive det. Jeg kunne se føttene til denne. Overalt, var den så stor.
Ubeskrivelig stor. Og så, mens jeg så på denne statuen med fascinasjon og
forundring, så plutselig, en sten, kom en sten fra den retning, fra den retning hvor
HERREN var. Jeg viste eksakt hvor HERREN var, og denne stenen kom og knuste
statuen, den knuste denne veldig store statuen, i et glimt, som i et øyeblikk. Og
statuen spredte fint støv, men veldig fint støv rundt seg, veldig fint støv. HERREN
tillot også at støvet ble blåst på meg. Og så umiddelbart, mens jeg enda var forundret
over dette, så skjedde neste hendelse. Denne steinblokken ble til et stort fjell,
historisk, veldig stort fjell, som dekte hele jordene, og så våknet jeg i denne stund.
Så dette er for andre gang, da HERREN snakker med meg om denne samtalen.
Dette er andre gangen at HAN viser meg dette synet, og jeg vet, at dette er nå tredje
gangen, når HAN viser meg dette synet. HAN viser meg dette for andre gang, men
HAN viste dette også til Daniel. Så dette er for tredje gang. HAN viste dette til Daniel.
HERRENS Endetids Profet, Daniel, Den Fryktelige Profeten, som til og med ikke
løvene kunne ete.
Og nå, dette er et veldig viktig budskap for menigheten i denne stund, mens jeg
er på vei til Namibia, Windhoek. Jeg har snakket om dette tidligere, og jeg gjengir
her, at HERREN snakker om å knuse denne verdens riker. Rikene, som symboliserer
kulminasjonen av avgudsdyrkelse. Slik du kan se, så er alle denne verdens riker
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maskerte, og fullstendig oppslukt av denne dagens avgudsdyrkelse. Dette er denne.
symbolismen, når du ser denne store statuen.
Og så, steinblokken kommer fra HERREN og knuser statuen, som knuste dem,
og du ser at HERREN Snakker om dette fjellet, som nå ble formet. Så HAN snakker
om etableringen av GUDS Evige Rike, som kommer til å oppsluke hele verden,
evangeliets Rike, Rettferdighetens Rike, som kommer til å bli etablert, og som
kommer til å knuse alle andre riker. Og du ser denne steinblokken, som kommer til å
knuse, denne steinblokken som er en klippe, som er VÅR HERRE, som kom for å
knuse. Men fullbyrdelsen og kulminasjonen av HANS bragd, seire og triumf på
Korset kommer til å bli oppfylt, når HAN kommer nå for endelig til å etablere GUDS
Rike her på jorden.
Og du ser denne steinen, akkurat slik som i Daniels bok 2: 34-35, og tydningen
av dette i samme kapittel i Daniels bok 2: 44-45, taler den om steinen, som ikke er
skjært med menneskehånd, men som kom og knuste statuen. Og dette ble til som
agner, som støv. Intet menneske kan hjelpe GUD til å etablere; GUDS Rike kan ikke
bygges med menneskehender, men den kommer til å skje gjennom dette forbausende
verket som MESSIAS fylte på Korset, og kraften av evangeliet, som HAN gav til oss på
Korset, med omvendelsens og rettferdighetens og hellighetens kraft. Og kraften til
dette evangeliet kommer til å bli realisert, når evangeliets Riket kommer til slutt til å
bli etablert i denne verden, når alle de andre rikene er endelig brakt ned. Dette betyr
det når alle mennesker kommer til å være født på ny, og evangeliet har nådd sitt
høydepunkt i våre hjerter og over hele verden.
Så Dette Riket, som jeg har kunngjort: Forbered veien, fordi Himmelens Rike
er nær, den er helt nær! Dette riket symboliserer nå med denne steinen, som ble til et
fjell, som dekte hele verden. Så HERREN sier, at menneskene må nå omvende seg og
vende seg bort fra synd, vende seg bort fra ugudelighet, løgn. Vende seg bort fra
aborter, som du ser i menigheten og over alt i verden, slik at det finns abortklinikker.
Bort fra disse løgnene, denne falskheten i menigheten og utenfor denne. Så mye er
blitt fortalt her om dette forgjengelige riket, som HAN kommer til å knuse. HAN
snakker også om denne verdens riker, fordi i denne statuen som du ser her, finnes
flere ulike metaller: gull, sølv og bronse, helt til leire og jern, og så videre. Disse
symboliserer denne verdens rikdom, som Dette Riket kommer til å knuse.
Så idet jeg er i ferd med å dra til Namibia, hvor jeg har sett mektige
helbredelser, har HERREN snakket med meg hele forrige natt om alt, som angår
denne virkelig betydningsfulle, massive helbredelsen som kommer til å skje når HAN
bringer meg til Namibia på Deres Helbredelsesmøte og på Konferansen. Men idet jeg
drar, har HERREN talt om dette virkelig viktige budskapet til verdens hjørner:
Forbered veien, for GUDS Rike, Himmelens Rike er nær! Omvende dere bort fra
synd, Omvende dere bort fra løgn, Omvende dere bort fra pengekjærlighet. Omvende
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dere bort fra falskhet, likegyldighet, ugudelighet, fra denne hedenskapen, ateismen,
mangelen på tro.
Det er nå åpenbart, at Budbæreren til Himmelens Rike er her og Budskapet
HANS er veldig tydelig; HAN er her. La oss alle ta imot KRISTUS JESUS. Det spiller
ingen rolle, hvilken religion du tidligere hørte til, om du sku være en hindu, muslim,
hva enn, ateist. Nå er tiden kommet for deg også å ta imot JESUS KRISTUS som DIN
HERRE og FRELSER, og komme inni GUDS Hellige Evige Rike, og vende bort fra
synd. Jeg har sett MESSIAS komme. Måtte de, som har ører, høre og forberede seg,
Shalom!
Forbered veien, MESSIAS kommer
***
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti av 18.5.2017. Profet Dr. Owuor)
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