HERRENS Profeti om dyret som kommer ut av havet og et stort sammenstøt etter at
kirken er rykket opp, av 24.12.17.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET, Amen, nå.
Kjære folk, Jeg vet at folk lytter på over hele jorden. HERREN JEHOVA,
JEHOVA EL OHIM, JEHOVA EL OLAM, JEHOVA EL ROHI, HAN har Snakket
med meg, forleden natt, i går natt. Ikke denne her, men forleden natt. HERREN
JEHOVA Han Snakket med meg på en veldig, veldig dyp måte om MESSIAS SIN
Herlige Komme og i denne samtalen, Snakket HERREN med meg om hastverket for
kirken til å forberede seg for MESSIAS SIN Herlige Komme.
Og HERREN Talte følgende: Nå, HERREN tok meg til et sted, og HAN viste
meg jorden, etter at kirken har blitt tatt bort. Og betydningen av dette er selvsagt, at tiden
er over. Tiden til å forberede seg er nå og tiden løper fort ut. Og HERREN JEHOVA tok
meg til et sted, og deretter så jeg et stort hav, og rett der ved havbredden, kom dyret, et
stort dyr, og jeg har sett dette dyret før.
Første gangen HERREN viste meg dette dyret, var jeg på direktesending her på
JESUS er HERRE Radio (www.jesusislordradio.info), og denne purpurkledde kvinnen
som var oppå dyret og jeg beskrev hvordan dyret la seg ned på marken for kvinnen til å
stige oppå den, og deretter reiste dyret seg opp.
Og HERREN brakte dette dyret veldig nært til meg omtrent ... la oss si omtrent 3
meter eller noe sånt. Men rundt denne tiden, så jeg dyret, og igjen dyret med kvinnen,
kvinnen sittende oppå dyret, og dyret kom ut av havet, og deretter sto de ved havbredden
omtrent 5 m eller lignende fra meg, og deretter kom nå dette dyret.
Dyret kom, og HERREN brakte ham veldig nært, omtrent 1,5- 2 fot fra meg.
Deretter kunne jeg se, de ulike hoder til dyret. Han har ulike hoder. Han har ulike hoder,
så når han kom nært meg, hovedhodet var som hos en løve.
Og så satt HERREN JEHOVA, HAN satt i gang, HAN oppildnet til et
sammenstøt, et alvorlig sammenstøt mellom HANS Tjener og dyret og det var et alvorlig
sammenstøt. Der var en alvorlig kamp, en veldig alvorlig slåsskamp. En storartet
slåsskamp. Det var et alvorlig sammenstøt med storartet makt over alle makter. Og
deretter HAN som Snakker med dere, slo hodet til dyret. Han slo ham på hodet veldig
alvorlig, og jeg kunne se blod som rant ut, et dødelig slag på hodet. Og deretter, hodet,
deler av hodet som var løv, etter at jeg så ham nå løpe, løpe, og han gikk dypt ned. Han
gikk i dypet, mot min venstre side gikk han. Han gikk sakte mot min venstre side og så
ned.
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Igjen, i forrige natt HERREN JEHOVA, kjære folk, Snakket HAN med meg om
MESSIAS SIN Herlige Komme. Og HAN har Snakket med om hastverket som kirken
bør forberede seg med. Tegnene til MESSIAS SIN Komme er her. Alle kan se tegnene til
MESSIAS SIN Komme. SENREGNET er her. Budbæreren som forbereder veien er her.
Budskapet om å forberede seg i rettferdighets er blitt utbasunert. Betydningen av DEN
HELLIGE ÅND, og det sentrale med dette. GUDS Rikes hellighet har blitt forkynt.
Og deretter Snakket HERREN med meg om hendelser etter at kirken har blitt tatt
bort. Og så presenterer HAM dette dyret og jeg ser denne kvinnen, kvinnen som er oppå
dyret, og dyret har mange hoder. Den var ved havbredden. Så, når dyret kom ut. Og så er
det større detaljer om denne samtalen som strømmer fra dette, slik som å ploge landet.
Dette landet som de ønsket å ploge i, som det ville arbeidet med, hovedsakelig ved å
ploge, betyr i essensen at de kommer til å jobbe i dette landet.
Og deretter kom dyret veldig nært meg, omtrent 1-1,5 fot unna. Så var jeg i stand
til å se de mange hoder med hovedhodet var et løvehode. Hodet som ser ut som en løve.
Og deretter selvfølgelig, han ser ut som en leopard på avstand. Han er slik en, veldig
hybrid av alt.
Og så satt HERREN JEHOVA, i gang et sammenstøt, mellom meg og dyret. Og
så oppdaget jeg at HERREN hadde plassert, et dødelig våpen i min hånd og jeg slo ham
veldig hardt. Der var et alvorlig sammenstøt. Et alvorlig utrolig sammenstøt som ingen
ønsker å leve for å se.
Og deretter etter at han dro, men jeg kunne se blodet og skaden. Deretter dro han.
Et dødelig sår. Han dro. Han gikk ned denne veien, på min venstre side. Årsaken til at
det var et sammenstøt, var fordi dyret, dyret snakket blasfemisk. Han snakket blasfemisk
mot HERREN. Og dyret drev med bakvaskelse. Han forsøkte å bakvaske HERRENS
Navn og som ledet til et alvorlig sammenstøt.
Og så, vi vet alle veldig godt, at autoriteten som er gitt dyret, kommer fra fienden,
for at de skal kunne utøve agendaen til fienden på jorden. Og vi vet også at hvem enn
tilber dyret, vil ikke se DEN ALLMEKTIGE GUDS Rike.
Men vi er veldig klar over at i 2. Tessalonikere kapittel 3 og følgende, etter at
kirken er tatt bort, før disse myndighetene blir åpenbart, før personlighetene som er veldig
viktige etter kirkens opprykkelse. Så det kommer til å være mye ondskap på jorden etter
verdens lys, kirken, er blitt tatt bort, og nådetiden er over.
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Så det vil være et alvorlig sammenstøtes her på denne jorden her. Jeg har sett
jorden før, jeg mener etter, og jeg har sett et stort mørke som konsumerer jorden etter at
kirken er tatt.
Og den 15. januar året 2017 så jeg og hørte dette store budskapet som HERREN
ga meg, når HAN kom helt ned for å Snakke med meg om MESSIAS SIN Herlige
Komme.
Og Jeg så kirken gå inn, kirkens inngang til evigheten, og det er en stor skatt at
HERREN kan signalisere den nærheten i tid som vi er inne i nå, mot MESSIAS SIN
Herlige Komme. Med andre ord kirkens inngang til Det Herlige, Evige JEHOVAS Rike i
Himmelen, Israels GUD. Men nå dere ser, dette budskapet kommer til kirken, for å
advare kirken, til å ikke delta i hendelsene etter at opprykkelsen har skjedd, etter at
MESSIAS har kommet, og at profetien om 15. januar 2017 har blitt oppfylt.
Så det viktigste budskapet som blir utbasunert ut fra denne samtalen, i forrige natt,
i denne veldig fryktinngytende samtalen, er for dere bare å forberede dere og være sikker
på at dere ikke har noe å gjøre med de hendelsene som skjer etter opprykkelsen. Bare
forberede dere og gå inni Himmelen!
Hvis Budbæreren som har blitt Send til dere sier, forberede dere og vær hellig,
vend dere om til rettferdighet, omvend dere, og gjør akkurat det, så når den dagen
kommer, så vil du bli funnet i rettferdighets kledning, for at du skal kunne se Den Evige,
Herlige JEHOVAS Rike.
Dyret var gitt en munn til å tale blasfemiske ord, og med fiendens autoritet, fra
satan. Så det er en mimikk. Det er en etterligning av GUDS treenighet, som dere ser nå
her, hvor vi har GUD FADEREN, GUD SØNNEN, og GUD DEN HELLIGE ÅND.
Og dere vet at DEN HELLIGE ÅND har kommet for å utføre HERRENS agenda på
Jorden i denne timen.
Men dere ser nå, etter at kirken har blitt tatt bort, og DEN HELLIGE ÅND har
blitt tatt bort, er DEN HELLIGE ÅNDS bolig blitt tatt bort. Kirken er DEN HELLIGE
ÅNDS bolig. Etter at boligen er tatt bort, så vil DEN HELLIGE ÅND bli tatt bort. HAN
som er min venn, DEN HELLIGE ÅND. HAN er tatt bort. Så dere kan se nå at
nådetiden er da over, og deretter har du denne etterligningen hvor dyret utfører agendaen
til fienden, etterligningen av treenigheten. Hvis du vil, så kan du kalle dem for den onde
koalisjonen, treguder, tre av dem.
Men HERREN Snakker veldig klart akkurat nå til nasjonene, til kirken og
HERREN ber nasjonene om å omvende seg. HAN ber KRISTI kirke om å omvende seg,
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og vende tilbake til hellighet. Å vende bort fra dette frafallet som har frarøvet kirkens
autoritet
Og nå er det absolutt veldig klart for KRISTI kirke verden over - omvendelsens
kraft og skatt, rettferdighet, og helligheten på jorden i denne timen, idet jeg Snakker, og
kirken, fordi bare rettferdighet kan gjenopprette kirkens autoritet. Hvis HERREN sier at
kirken i Kenya vil være klasserom for å lærdom til verden, og for å undervise KRISTI
legeme, hvilken vei de skal vandre på i disse siste timene (tiden renner ut snart), de siste
minuttene, de siste dagene, før MESSIAS SIN Komme, så vil sannelig det viktigste
budskapet som har kommet ut fra dette klasserommet, Himmelens skatt som innebær
omvendelse, Den Himmelske Skatten som er rettferdighet, Den Himmelske verdien av
hellighet.
Og derfor er det at du ser DEN SISTE HERLIGHET nå finne sted, og alle
nasjoner kan nå delta i dette. Imidlertid, jeg har sett et sammenstøt som du ikke ønsker å
være en del av. Jeg har sett jorden igjen, etter opprykkelsen, og du ønsker ikke å bli
involvert i disse hendelsene etter opprykkelsen. Disse er fryktinngytende hendelser som
du ikke ønsker å bli involvert i. La jorden som er på den tiden bli involvert i disse
hendelsene og den tiden men bli ikke involvert i dette.
Men dere gå inni Himmelens sikkerhet! Dere vil være beskyttelse i Himmelen.
Dere vil være beskyttet i Himmelen til evig tid, under GUDS beskyttelse i Himmelen, for
at dere ikke skal kunne delta i noen av disse hendelsene. Jeg har sett dyret kjære folk, og
den er av enorm størrelse. Det har en størrelse som du ikke ønsker at den skulle ha. Du
ønsker ikke å se dette. Det er et sammenstøt, og det er stort og utrolig sammenstøt.
MESSIAS Kommer. Jeg har sett MESSIAS Komme. HERREN GUD JEHOVA,
Israels GUD, HAN har Snakket med meg om MESSIAS SIN Komme. Måtte de som har
ører, høre på HERRENS Røst, Shalom!
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET - Profet
Dr. Owuor)
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