HERRENS PROFETI OM DYRET, AV 27.10.17.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET. Amen.
Nå, HERREN JEHOVA har Snakket med meg. JEHOVA TSORI, HERREN
DEN ALLMEKTIGE, HERREN DEN ALLMEKTIGE, har Snakket med meg i går i
denne veldig, veldig mektige samtalen, og HAN tok meg til et sted etter at menigheten
var rykket bort fra verden, og så på dette stedet, så jeg et dyr, et veldig stort dyr. Og
deretter tok HERREN meg opp med dyret, og så slo jeg ham. Jeg slo ham en gang og
han falt ned, og umiddelbart etter at dyret falt, så begynte hans mage å råtne.
Så dette er den samtalen som jeg hadde i går sammen med HERREN JEHOVA i
går, JEHOVA etter at HAN hadde tatt KRISTI menighet inni evigheten, så tok HAN
meg til et sted, og det var virkelig ille. Når vi gikk, kunne jeg se, at tingene hadde
forandret seg ganske mye i denne verden på den tiden.
Og så plasserte HAN meg dit sammen med dyret, men et veldig aggressivt dyr,
men jeg slo ham, og så når jeg slo ham, så jeg at han begynte råtne i magen med det
samme.
Så disse er tiden vi lever i nå. Vi lever i slike mektige tider, disse er de dagene hvor
det lønner det seg å være vis, og leve i GUDS frykt, å være hellig, fordi ingen kjenner til
den dagen eller timen. Dette er tiden, når det er veldig viktig å være klar og forberedt,
fordi HERREN bruker ganske mye tid på å Snakke med meg. HAN bruker ganske mye
tid på å Snakke med meg om når menigheten er rykket bort, fra denne andre tidsalderen.
Så akkurat nå har sett, at det er et alvorlig sammenstøt, en veldig alvorlig konflikt
mellom meg og noen av de andre personligheter involvert etter at menigheten er rykket
bort. Og husk at HERREN alltid vinner. Så det er veldige tider, en veldig fryktinngytende
tid som er foran oss, men det kommer til å ha betydning, det kommer til å være
fordelaktig for alle de som forbereder seg, alle de som kommer til å ta dette som et tips, et
tegn, et signal til å forberede seg for MESSIAS SIN komme.
Man har preket om budskapet. Budskapet om MESSIAS SIN komme har blitt
preket. Budskapet, slik det var i Noas dager, har blitt preket. Budskapet om farene ved
seksualsynd, seksuell lyst har blitt preket om. Budskapet om denne skatten, viktigheten,
og verdien, som Himmelen knytter seg til omvendelse og rettferdighet, har blitt forkynt.
Budskapet i synene om MESSIAS SIN Komme har blitt forkynt. De har blitt preket om.
De har blitt preket om tvers over jordkloden, og det har blitt preket om fra den enden til
den andre, så alle nasjoner kan nå bokstavelig talt forberede seg og i bunn og grunn
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forberede seg for MESSIAS SIN Herlige komme. Og dette er tiden, der menigheten
utgjør en forskjell. Menigheten kommer til å utgjøre en stor forskjell i verden, fordi da vil
vi vinne flere sjeler til JESUS, mens vi er her i nedtellingen mot MESSIAS SIN Komme
og Ankomst som vil rykke opp menigheten. Jeg har sett en alvorlig konflikt i den andre
tidsalderen etter at menigheten er rykket opp, og denne er virkelig stygg. Ingen ønsker å
være i denne andre tidsalderen.
Måtte de som har ører vite at HERRENS Munn har Talt. Nå, dette er HAN, som
det står skrevet om i Malaki, som HERREN Sier, om at HAN kommer til å sende HANS
Tjener for å omvende deres hjerter og bringe deres hjerter tilbake, til å vende deres hjerter
bort totalt fra verden, til å vende deres hjerter bort fra denne forførelsen, denne
verdsligheten, som dere ser i dag, og bringe deres hjerter nå tilbake til HERRENS hus,
tilbake til HERREN, tilbake til FADEREN, men hvis ikke så vil HERREN slå landet
med en forbannelse. Og alle dere vet nå, hva denne forbannelsen vil være.
Velsignede folk, jeg har sett MESSIAS komme. Forbered dere. Shalom. Toda.
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti av 27.10.17. Profeten Dr. Owuor.)
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