HERRENS Profeti av det titaniske slag med dyret etter opprykkelsen av kirken, av
06.05.18.
Nå JEHOVA ROHI - HERREN Min Hyrde, JEHOVA ORI - HERREN Mitt
Lys, JEHOVA ROPHE - HERREN som helbreder deg, JEHOVA NISSI, JEHOVA
MISKABI - HERREN Mitt høytårn, JEHOVA MEPHALTI - HERREN Min Befrier,
JEHOVA MACHSI - HERREN Min Tilflukt, JEHOVA BARA - SKAPEREN,
HERREN SKAPEREN, i går brakte HERREN meg igjen til et sted, og HAN
introduserte meg til dyrene, til antikristi person, et veldig stort slag og søksmål igjen, et
historisk slag og søksmål, veldig stort, veldig utrolig, uutholdelig, og i noen av disse
slagene, vil Jorden riste, og derfor er det viktig at de som har ører, de som har ører, de
som virkelig har ører til å lytte; dette er nådetiden, som er i ferd med å ta slutt.
Så de som har åpne ører, som kan lytte til HERREN GUD, vær så snill og
forbered dere i rettferdighet og dump alt. Kvitt dere med alt, avvis alt som kan rote til din
evighet, fordi bak denne, er det et stort slag, en seriøs konflikt. Det er et stor titanisk slag det gode mot det dårlige og det onde, det gode mot det onde, hellig mot ondt, det er en
stor kamp foran her.
Så HAN brakte meg igjen til et sted; introduserte meg antikristi person, og det var
slik et historisk, monumental slag, i hver anledning HAN introduserer meg til ham. Der
finnes alltid dette uutholdelige, utrolige, utenkelig slag; et historisk slag, man aldri har
sett tidligere.
Så derfor er det at i denne timen, det kommer til å bli veldig, veldig, ekstremt
viktig i denne timen, for kirken til å forberede seg. Det kommer til å bli veldig sentralt, for
KRISTI kirke til å forberede seg, og gå inni den evige sikkerhet. De Trappetrinnene jeg
profeterte, når jeg sa at jeg ser kirken gå inni Himmelen, idet jeg kunne se
Trappetrinnene, som hadde kommet til syne på Himmelen, i skyen over jorden etter
opprykkelsen.
Nå ser du at de steg opp trappetrinnene og Skyen åpnet seg, og de gikk inni
Himmelen. Så dette ble nå oppfylt 11. mars. HERREN senket ned Trappetrinnene og det
neste vi alle vet er at kirken vil gå inni evigheten. Hun vil berøre Disse Trappetrinnene.
Det neste er at hun vil berøre Disse Trappetrinnene.
Så kjære folk, budskapet er veldig tydelig til kirken, at den forstandige kirken, den
vise kirken, vil forberede seg nå og gå inn, før det uutholdelige øyeblikket kommer.
Bibelen er veldig klar på tidsalderen etter denne tidsalderen. Og tegnene er veldig tydelige
på nyheten tvers over Jorden. Dere kan virkelig se at MESSIAS Kommer. Og dette er en
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slik unik mulighet fordi HERREN i bunn og grunn advarer og advarer jordens nasjoner.
Alle lytter for fri, og de kan høre at MESSIAS Kommer. De kan høre at målestokken er
Hebr. 12:14: Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se HERREN.
Så det er en absolutt nåde og velsignelse, det HERREN har gitt jorden, nasjonene
og kirken, fordi enhver som har til hensikt å oppnå evigheten og gå inn, kan forberede seg
nå og se Himmelen, se HERLIGHETEN, se JAHVES Rike, Himmelens Rike. Så dette
slaget som HERREN igjen presenterte, beket og det var en stor situasjon på utsiden, og
HAN har fortsatt med å gjøre dette, og ved å gjøre dette, Sier HAN at det kommer til å
være et slag. Det kommer til å være et slag, men hvis du leser i bibelen din, kommer dette
slaget etter at kirken er tatt bort.
Måtte de som har ører, forberede seg for MESSIAS SIN HERLIGE Komme.
Shalom todah, todah lahem, todah, todah, todah rabah.
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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