HERRENS Profeti om tegnene for JESU KOMME, av 31.12.17.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET, Amen nå. HERREN
JEHOVA har nå Snakket med meg kjære folk. HERREN, DEN ENORME, DEN
FORFERDELIGE Israels GUD, JEHOVA EL OLAM, Han har Snakket med meg,
JEHOVA ADONAI, HERREN GUD, GUD FADEREN, i natt, 31. desember 2017.
Igjen i natt, 31. desember, den siste dagen, den siste dagen i året, 31. desember 2017,
HERREN JEHOVA, HAN kom hele veien, til å Snakke med meg, GUD FADEREN,
FADEREN til Vår HERRE JESUS KRISTUS, HAN kom HAMSELV, til å Snakke med
meg, nøyaktig kl. 01, denne morgenen, kl. 01 på slaget denne morgenen og så HERREN,
Han tok meg opp veldig dypt inni det dypeste verdensrommet og HAN viste meg
hendelser som er i ferd meg å skje i universet og på jorda.
Og så brakte HERREN meg tilbake og så spurte HAN meg, til å befale nå hele universet
til å riste voldsomt og å vingle, og å vingle sidelengs. Og jeg husker at når jeg løftet opp
Min Venstre Profetiske Hånd og erklærte befalingen slik HERREN har instruert meg om
riste hele universet nå voldsomt og jeg så hele universet ryste ekstremt, veldig voldsomt.
Jeg ristet disse. Jeg var også der og voldsomt mot Min Venstre-PA-PA-PA-PA-PA,
veldig, veldig voldsomt.
Igjen, i natt, 31. desember den siste dagen av året, av året 2017, HERREN JEHOVA,
Himmelen og jordens SKAPER, HERREN, GUDEN til Vår HERRE JESUS
KRISTUS, FADEREN til Vår HERRE JESUS KRISTUS, og Vår FAR, at nøyaktig kl.
01, HAN kom og HAN tok meg, langt bort, dypt inni det dypeste verdensrommet for å
vise meg hva som er i ferd meg å skje med universet og også med jorda. Og så instruerte
HERREN meg om å befale, hele universet, med Min Venstre Profetiske Hånd, til å riste
veldig, veldig voldsomt og vingle.
Og så idet jeg løftet opp Min Venstre Profetiske Hånd og erklærte hva HERREN GUD
Vår FAR hadde befalte meg, hele universet og jorda ristet veldig, veldig voldsomt mot
venstre. Faktisk på et tidspunkt trodde jeg at den vil splitte ... at den vil nesten splitte
jorda i to. Det var en slik enorm risting, at jeg trodde nesten, fra hvor jeg var, at jorda,
sprekk lyder) måtte sprekkes i to og jorda ristet PO-PO-PO veldig, veldig voldsomt.
Og så Sier Røsten til GUD FADEREN: Rundt denne tiden, har man alle teleskopene
fokusert mot Himmelen, og jeg kunne se langt mot Himmelen. Rundt denne tiden, vil de
fange dette veldig godt, idet de har alle teleskopene, ifølge Røsten til GUD FADEREN,
HERREN GUD, at rundt denne tiden, har man alle teleskopene fokusert mot det. De vil
fange dette veldig godt.
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Og så husker jeg, spurte HAN meg om å se opp inni det dypeste verdensrommet og jeg så
lys. Så det ser ut som at dette kommer ut av en kollisjon. Jeg så hvitt lys ... Først og
fremst, så jeg langt inni, planeter, galakser, trillioner av galakser, og trillioner av stjerner
og over dem; det ser ut som, over dem, så jeg stjerner og over dem, det ser ut som over
dem, at jeg så lys, hvitaktig lys. Dette folket vil noen ganger kalle dette lyset for
energibølger, som bringer hvitt lys, ikke hvitt lyn (refsing for feil oversettelse). Dette er
hva jeg så. Så dette kommer kanskje fra kollisjonen av nøytronstjerner, stjernekollisjon
kjære folk.
HERREN JEHOVA, HAN har allerede befalte meg, om å befale universet til å riste og
vingle veldig voldsomt, og jorda der inne. Og når jeg løfter opp Min Venstre Profetiske
Hånd mot Himmelen og erklærte befalingen, slik HERREN har instruert meg, HERREN
GUD. Så jeg ser en enorm risting og vingling av universet pluss jorda og de vinglet mot
venstre: PO-PO-PO-PO-PO, veldig voldsomt og jeg trodde at den splittet jorda nesten i
to. Så alvorlig.
Når bibelen Sier i Lukas 21:26 (KJV). HAN Sier: Mennesker skal forgå av redsel og gru for det
som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes.
Kjære folk, dette er hva MESSIAS satte av for menigheten. Dette er hva MESSIAS Sa
vedrørende tegnene for Hans komme! MESSIAS kommer, MESSIAS, HERREN,
KONGEN kommer, kjære folk og GUD FADEREN, HERREN GUD har sendt meg for
å forberede veien for MESSIAS. Og rundt denne tiden rister Han himmellegemer veldig,
veldig voldsomt og når jeg løfter opp Min Venstre Profetiske Hånd, var det en voldsom
risting av hele universet: PO-PO-PO-PO-PO, og mot venstre vinglende veldig farlig. Jeg
så de krasjet og jeg trodde at jorda ble splittet, nesten splittet i to.
Så dette er tiden vi lever i, kjære folk. MESSIAS KOMMER! La oss forberede veien for
MESSIAS Sitt komme! Jeg vet at vi idag har Et Enormt Historisk Helbredelsesmøte, som
vil begynne et sted etter kl. 11 eller sånt. Det vil begynne så tidlig som mulig. Igjen, når
folk i utlandet er i midten av sine nettmøter, vil HERRENS helbredelse starte.
HERRENS Helbredelsessalvelse vil start ved å reise de vanføre, åpne de blinde øynene,
strekke ut de lamme leggene, fjerne svulster, fjerne kreft, tørke opp sår, og å gjøre mange
ting: nyresvikt, ved å helbrede mange, mange folk. Det vil begynne tidlig. Helbredelsen
vil begynne tidlig og det kommer til å bli en enorm dag i dag.
Og jeg vil råde Radioteamet at idet helbredelsen begynner, bør de annonsere dem
umiddelbart. De bør begynne med å løpe, fordi en annen røst kommer til å bli overkjørt.
De bør annonsere dem i det de kommer. En annen røst der kommer til å bli sveipet over
og overkjørt av disse enormt historiske helbredelser som kommer til å finne sted i dag.
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Imidlertid, idet disse helbredelsene kommer til å finne sted, la oss huske, at disse
helbredelsene er tegnene på MESSIAS Sitt komme nå sammen med ristingen av
universet, når HAN har sent HANS Tjener til å riste, veldig voldsomt. Og jeg vil ta opp
dette på video så dere måtte få en eksakt demonstrasjon av hvordan dette finner sted. Jeg
vil ta opp dette på video så dere måtte fatte, en eksakt demonstrasjon av hvordan hele
universet og jorden vil riste voldsomt mot venstre, riste, riste, vingle, veldig, veldig farlig
kjære folk.
Så Denne Massive, Historiske Salvelsen som helles ut akkurat nå, vil bli hellet over
menigheten i dag. Sammen med disse tegn og undre på himmelen og i Himmelen,
ristingen av himmellegemer, dette bør være klar tale til menigheten! Så MESSIAS
kommer! Fokuser øynene deres på det himmelske nå. Vær sikker på at dere forbereder
dere! Vær ikke selvtilfreds. Glem seksualsynd, pengekjærlighet, forførelse, falskhet. La
hele folket ta del i Denne Røsten! Det er ikke tid for debatt. La alle de med sunn vet, nå
følge Denne Røsten, slik at de måtte komme inni i GUDS Evige Rike.
Glem religion nå! Glem menighetene deres! Dere trenger å komme inni denne
grandmarsjen til Himmelen. Og HERREN GUD, dere kan se, HAN er veldig nådeløs.
Menigheten vil komme inni Himmelen! Det kommer til å være en enorm
Helbredelsessalvelse i dag. HERREN kommer til å helbrede masse folk og MESSIAS
kommer!
HERREN har allerede tatt meg og brukt meg til å riste hele universet veldig, veldig
voldsomt. Jeg trodde det ville krasje ned. Jeg trodde nesten at jorda sku splittes i to. Har
ikke HERREN Snakket med denne generasjonen? Rydd HERRENS vei! GUDS Rike er
nær! Omvend dere og vend dere bort fra synd! MESSIAS, Herlighetens KONGE
kommer! Shalom, todah rabah, Boker tov! (boh-kehr tohv; god morgen på hebraisk)
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profeten
Dr. Owuor)
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