HERRENS Profeti om dom over Tanzania & Namibia, av 07.10.17 nr. 1.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET! Amen nå.
HERREN JEHOVA, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVA ELOHEINU, HAN har Snakket
med meg denne morgenen, morgenen i dag i natt og om morgenen snakket HAN til meg
om hendelser relatert til MESSIAS SIN KOMME.
Igjen, på denne dagen, har HERREN JEHOVA, HAN har Snakket med meg vedrørende
MESSIAS SIN KOMME og dette er hva jeg ønsker å dele jordens nasjoner med denne
morgenen, omtrent kl. 03-05 om morgenen, HERREN snakket med meg om hendelser
relatert til MESSIAS SIN KOMME og om forberedelsen av nasjoner for MESSIAS SIN
HERLIGE KOMME.
Nå, den første samtalen var om Tanzania. HERRENS retter fokus mot og forholder seg
til Tanzania. Og Tanzania, HERREN JEHOVA tok meg til dette landet, og viste meg en
stor tilbedelse av heksekraften i Tanzania og så avgudsdyrkelse. HERREN reiste meg &
tok meg gjennom landet Tanzania. Så helt plutselig Talte HERRENS Røst fra Himmelen
og viste meg staven. Jeg ble oppmerksom på GUDS Stav som var i Min Venstre Hånd.
HAN tok staven og ba meg om å avsi HERRENS dom over Tanzania, for å ha mislyktes
med å omvende seg, for å ha mislyktes med å ta imot JESUS og bli født på ny. Igjen, for
for å ha mislyktes med å våkne i denne timen når trompeten om MESSIAS SIN
KOMME lyder; heksekunst, umoral og alt dette og blasfemien fra nasjonen Tanzania.
Så, slik instruert og kommandert av HERREN, med GUDS stav i mins venstre hånd, tok
HERREN meg fra en by til en annen og HAN spurte meg om å slå landet. Så, jeg slo
landet og jeg sa: “Jeg avsier denne dommen fra HERREN til dere!” i det jeg avsa dommen
med min venstre profetiske arm og holdte GUDS stav, og hvert eneste slag,
kommanderte HERREN til å slå 3 ganger i Tanzania, resulterte i alvorlige jordskjelv, en
risting, en utrolig risting. Hvert eneste sted jeg gikk til, slå jeg og et alvorlig jordskjelv fant
sted i Tanzania.
Så, HERREN er nå oppmerksom på denne region her, og HERREN spør denne
nasjonen: “Hvordan våger dere å ignorere MIN TJENER? Hvordan våger dere å ignorere denne
Besøkelsestiden?”
Og så, HERREN har allerede Snakket med meg om nasjonen Tanzania, og HAN har tatt
meg til Tanzania, og HERREN kommanderte meg til å avsi JEHOVA, GUD DEN
ALLMEKTIGES dom over Tanzania, og med GUDS stav på min venstre side, Min
Hand: “Jeg slår deg Tanzania, og nå slår jeg deg Tanzania! Nå slår jeg deg Tanzania. Jeg slår deg
Tanzania for tredje gang, og rister deg med et massivt jordskjelv, så dere måtte bli vekket opp fra
søvnen og ta ansvar, og forberede for MESSIAS SIN HERLIGE KOMME.»
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Nå, strengt basert på Ordene fra Min tunge. Igjen, strengt basert på Ordene fra Min tunge
akkurat nå, så vil det finnes sted et massivt jordskjelv i Tanzania, og HERREN spør
Tanzania om nasjonal omvendelse, om å vende seg bort fra avgudsdyrkelse, fra østlige
religioner, til å vende seg bort fra heksekunst. Tanzania er kjent for sitt store antall
heksedoktorer, østlige religioner, og falske religioner, og dette blir gjort ende på nå. Jeg
har erklært å forberede seg, (omvende seg) fra østlige religioner, heksekunst,
satantilbedelse, som kommer til å ta slutt. Det er ingen forskjell på tilbedelsen av santa
morte, djevelen i Mexico, heksekunsten i Mexico og den i Tanzania. Så GUDS vrede, har
nå kommet mot Tanzania.
HAM som det står skrevet om i skriftene, som bibelen skrev om skal forberede nasjonene,
HAN har er med tydelighet fokusert på Tanzania, og jeg vil riste dere, jeg vil riste dere og
jeg vil riste dere med et jordskjelv, og riste dere for tredje gang, og få dere til å forberede
veien for MESSIAS SIN HERLIGE KOMME.
Tiden har nå kommet at ingen nasjon kan noensinne ignorere å forberede veien for
MESSIAS SIN HERLIGE KOMME, og dere skal få vite at HERRENS MUNN har nå
talt, at HERRENS MUNN TIL DEN ALLMEKTIGE GUD, ISRAELS STORE OG
FRYKTINNGYTENDE GUD, har nå Talt og HAN forbereder veien for MESSIAS SIN
HERLIGE KOMME.
GUDS rike har lidd vold, så mye vold, siden Johannes Døperens tid inntil nå, og nå har
voldsmannen blitt tatt med makt for at HERREN JEHOVA kan etablere SITT Rike og
SIN agenda på jorden.
Og så tok HERREN meg til nasjonen Namibia og HAN viste meg tilstanden i landet
Namibia. Blant de Nasjonene, hvor jeg har vært, har HERREN mint meg på Namibia i
det siste, nasjonen Namibia. Vi er alle klar over, veldig, veldig klare over, dette fordi det
var global kringkasting der meg direktesending via internett over hele verden, hvor
lamme gikk, blinde øyne ble åpnet, hvor HERRENS Herlighet gjennomboret solen og
skinte på HANS TJENER, HAN som snakker med dere, HERRENS MEKTIGSTE
PROFET, HAN ER HERRENS MEKTIGSTE PROFET fra Himmelen.
Og så, Namibia har sett HERRENS Herlighet, og har allerede hørt budskapet i denne
timen, men landet har fortsatt i synd. HERREN tok meg til Namibia, og igjen har HAN
bedt meg å avsi dom over Namibia. Og igjen tok jeg GUDS stav, og i det jeg kom til
Namibia slik dette før jeg snakket om et stort jordskjelv, kraftig risting fant sted i
Namibia.
Det kommer store jordskjelv. En serie av jordskjelv kommer til Afrika. HERREN har nå
snakket til nasjonene i Afrika. Nigeria forblir advart. Hvis det er noen nasjoner som
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forblir advart for falskhet, falske profeter, falske apostler, false forkynnelse fra venstre til
høyer nå, så er det Nigeria. Når HERREN vil slå dere, så vil det være en lekse til verden.
Ørene til de som vil høre dette historiske, vil «synge».
Akkurat nå, støper HERRENS dom ned fjellene og skaper en vei for MESSIAS SIN
HERLIGE KOMME på jorden. HERREN støper ned ondskap, og forberede nå veien for
KONGENES KONGE, HERRENES HERRE, HERLIGHETENS KONGE, til å
komme.
Og så, har HERREN bedt meg om å avsi dom over 2 nasjoner, Tanzania og Namibia,
strengt basert på Ordene fra Min tunge, så vil den komme over Namibia. HERREN
søker din oppmerksomhet, rister deg som en nasjon fra heksekunst i Namibia, denne type
tilbedelse i Namibia hvor dere tilber uavhengighets helter. De har blitt gud for dere, og
akkurat nå så vil dette ta slutt. Dette vil gå mot slutten. Denne type tilbedelse tar nå slutt i
Namibia nå. HERREN viste meg Namibia, viste meg store graver, viste meg alle de
tilbedelsesaltrene i Namibias land, gravene hvor heltene deres er gravlagt, og alt dette. Nå
har HERREN has bragt meg tilbake til Namibia, for å rette oppmerksomhet mot
Tanzania hvordan dere responderer JESUS, så dere måtte organisere en nasjonal
omvendelse.
Tanzania, Jeg har slått dere med GUDS Stav! Namibia, Jeg har slått dere med
JEHOVAS Stav! Dommens Stav HERREN er i min hånd, er i min hånd, og
HERREN forteller meg nå om riste nasjonene for at de aldri mer måtte ignorere HAM
og HAN Røst som roper til menigheten, så at deres nasjon måtte omvende seg til
rettferdighet, så de måtte bli forløst, født på nyt, vende tilbake til hellighet, vende tilbake
til rettferdighet, omvendelse, vende tilbake til det sanne evangeliet til Blodet og Korset til
JESUS KRISTUS på Golgata, som vi har tatt imot.
Og jeg leser nå fra Jesaja 24. HAN sier:
15 «Så gi ære til HERREN i øst, til HERREN ISRAELS GUDS navn ved kystene i
vest!»
16 Fra jordens ende hører vi sanger til Den rettferdiges pris. Men jeg må si: Det er ute
med meg, ute med meg, ve meg! Svikere sviker! Svik! Svikere sviker!
17 Det blir gru og grav og garn for deg som bor på jorden!
18 Den som flykter fra gru, skal falle i grav, kommer han seg opp av graven, skal han
fanges i garnet. For slusene i det høye er åpnet, og jordens grunnvoller skjelver.
Så, HAN snakker også om at Himmelens sluser er åpne.
Dette er en storartet tid i Jordens historie, en tid når ingen nasjon kan unngå HERRENS
oppmerksomhet. Alle jordens nasjoner som er skapt av JEHOVA, ikke østlige religioner,
avgudene til de østlige religioner har ikke skapt noen. Dette er timen for at alle jordens
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nasjoner vil bli ristet etter HERRENS orden, etter HERRENS kronologi. De vil bli ristet
på den ene eller den andre måten.
Velsignet er de nasjonene som lytter til Røsten som Snakker med dere akkurat nå, Røsten
som roper i ødemarken i Afrika, roper til verdens fire hjørner at: «Omvend dere, omvend
dere og vend dere bort fra ondskap! Omvend dere fra synd. Lag en rett vei i deres hjerter
for VÅR GUD. Jeg har sett MESSIAS, DEN HERLIGE, FORLØSEREN, komme til å
å ta en herlig, hellig menighet. Vend dere tilbake i hellighet. Hør på rettferdighet. Ha et
rett forhold til GUD.
Jeg har sett MESSIAS kommer. De som har ører, forbered dere sammen med deres små
barn, deres familier, deres menigheter, deres land, samfunn, deres nasjon, for MESSIAS
SIN Herlige, Storartede Komme, Den Rettferdige, JEHOVAS SALVEDE!
Shalom!
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFETER Profeten Dr. Owuor på www.jesusislordradio.info )
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