HERRENS PROFETI OM EN HEL GALAKSE SOM BLIR KNUST, AV 29.10.17.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET. Amen, pastor Sofie.
HERREN JEHOVA, HAN har Snakket med meg. HERREN DEN HØYESTE,
DEN MESTE SKREMMENDE OG DEN MESTE FRYKINNGYTENDE Israels
GUD, JEHOVA SHALOM, JEHOVA EL OHIM, JEHOVA MEKODDISHKEM,
JEHOVA EL OLAM, JEHOVA EL HOSEINU, JEHOVA EL ROHI, JEHOVA EL
ROY, JEHOVA Hele Universets SKAPER, Jordens SKAPER, og alle mennesker
SKAPER på Jorden, HERREN, HAN som har utvalgt Jerusalem, og HERRENS
Stemme sa: «Ja, Jerusalem, er jordens sentrum!» i en tidligere samtale.
I forrige natt Snakket HERREN med meg på en veldig dyp måte, på en veldig
storartet, og på en veldig, veldig fryktinngytende måte, og i denne samtalen fikk jeg til og
med vite en bestemt dag og tidspunkt, for jeg var på et sted, og jeg ser mennesker kjører,
mennesker som jeg kjenner, kjører. OG på denne dagen regner det, og så idet vi kjører til
et møte. Imidlertid, på denne tiden, så løfter HERREN meg opp i Himmelen, og HAN
tar meg dypt inni i det dypeste verdensrommet, og så mens jeg var der, ber HAN meg om
å slå planetene med Min Venstre Profetiske Arm. Og på dette stedet i universets dyp,
HAN som Snakker med dere, HERRENS MEKTIGSTE PROFET, løftet HANS
Venstre Profetiske Arm, for å slå planetene. Det så ut som at dette var en komplett
galakse. Jeg vet kanskje ikke eksakt hvor stor denne var, men det så ut som et komplett
sett, en galakse. Og når jeg slo, planetene med Min Hånd slik dette, hele settet kollapset.
Dette var den meste fryktinngytende stund som hele universet har noensinne vært vitne
til. I bunn og grunn så kollapset alle på en veldig sjokkerende, skremmende og på en
veldig fryktinngytende måte, som sjokkerte meg også.
Igjen, HERREN JEHOVA, HAN løftet meg opp forrige natt, og tok meg til dyp
inni verdensrommets, inni det dypeste verdensrommet, og så ba HAN meg om å slå
planetene, og overfor planetene fra der HAN løftet meg til, når jeg løftet min venstre
profetiske arm, for å slå planeter, slik dette, når jeg skulle slå dem, før mine hender kunne
røre dem, når jeg slo slik dette med min hånd, med min hånd slik dette for å slå dem, så
ble de knust med en enorm kraft og makt, jeg aldri har sett tidligere. Dette var
fryktinngytende øyeblikk, skremmende øyeblikk, krasjet og kollapset.
Og så styrtet mørket ned. Det var et stort mørke, total mørke som kom over hele
jorden også. Jeg tror den kom over jorden også. Fordi jeg ser mennesker og det regner.
Det går ned en dal og så går de opp. Og så falt et totalt mørke kommer over jorden.
Så dette kommer til å være storartet tid for kirken akkurat nå. Dette er den meste
skremmende tiden i jordens historie. HERREN Snakker nå ved HERRENS Røst, HAN
som er SKAPEREN av Universet, HERRENS Røst er nå i dette verdensrommet, over
planetene, og HERREN vil ryste planetene, så de vil våkne opp fra sin søvn, slik at
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fjellene vil komme ned, slik at de også kan forberede seg for MESSIAS SIN Herlige
Komme. Hele universet vil nå forberede seg for MESSIAS SIN Herlige Komme.
Og dette er en storartet samtale og Profeti, som jeg har gitt i dag, fordi med tanke
på det som kommer til å skje i verdensrommet etter hva HERREN Snakket i går.
HERREN har Snakket på en veldig dyp måte, HERREN har Snakket på en veldig
ufeilbar måte, på en måte som burde trekke hele menneskehetens oppmerksomhet, mot
HANS fanfare- kall, kallet som HAN gir til nasjonene, når HERREN sier at dette er
timen for omvendelse. Dette er timen til å omvende seg fra synd, forførelsens synd, løgn.
Vær veldig forsiktige kjære folk og kirke, fordi dette er timen da djevelen vil lyve
til dere. Han vil tvinne dere rundt i forførelse, løgn, pengekjærlighet bak scenene, og alt
dette. Vær sikker på at dine veier er rette, at du har rett forhold til HERREN, at du velger
rettferdighet, du velger hellighet, og avstår all form for ondskap og avvis ondskap, slik at
synd, din vandring vil ha null-toleranse for synd. Måtte synd være noe fremmed i din
frelse, fordi DEN HELLIGE ÅND er blitt utløst, og nå så har HAN Sendt en Budbærer,
til å sette på plass alt det grunnleggende før MESSIAS SIN Komme. Så forbered veien
for HERRENS Komme.
Og jeg leser fra Lukas 21:26, som sier: «Mennesker skal forgå av redsel og gru for det
som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes.»
Igjen Lukas 21:26 sier: «Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over
jorden. For himmelens krefter skal rokkes.»
Og så Joel 2:30-31 (Norsk bibel 3:4-5). Jeg leser først deler av vers 30(3) og så hele
vers 31 (4) JEG setter varsler på himmel og jord, og så går HAN videre med alt det som skjer
med skystøtter, røyk og ild, brannene i California, som er uuttalte, historiske.
Og så i Joel 2:30-31 (Norsk bibel 3:4-5): Jeg leser bare en seksjon av 30 og deretter
vil jeg deretter lese hele vers 31. HAN sier: «JEG vil sette varsel på Himmel og på jord.»
HAN går videre med ild og røyksøyler: storbrannen i California som jeg profeterte her,
den ubeskrivelige, den uforglemmelige, en historisk brann man ikke har sett maken til.
Men HAN Sier på nytt og jeg gjentar i begynnelsen av Joel 2:30 (norsk bibel 3:3):
JEG setter varsler på himmel
Og så i Joel 2:31 (norsk bibel 3:4)
Solen forvandles til mørke og månen til blod før HERRENS dag kommer, Den Store og
Skremmende.
Så denne dagen når jeg snakker med dere kjære folk, i det vi runder oktober
måned og jeg Snakket med dere denne søndagen her i dag, den siste søndagen i denne
måneden, HERREN JEHOVA, HAN Snakket med meg i dag den siste søndagen i
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oktober året 2017, og HAN tok meg til dypt inni det dypeste verdensrommet. Og deretter
ba HAN meg om å slå planetene, ved å bruke Min Venstre Profetiske Arm, og jeg husker
at når jeg løftet Min Venstre Profetiske Arm, over planetene, hvor HAN løftet meg til, for
å slå planetene. Når jeg løftet hånden min for å slå dem, smuldret de opp med en enorm
kraft, usigelig kraft. Dette kommer til å være den mest skremmende terroren, den største
terroren, det mest fryktinngytende synet i universets historie. Planetene krasjet med
enorm kraft, en utrolig eksplosjon, og terroren konsumerte alle planetene rundt jorden.
Nå, MESSIAS Kommer! Jeg har sett MESSIAS SIN Komme! Dette er HAM som
bibelen skrev om. Bibelen lovte at i de siste dager, så vil HAN Sende Budbæreren som vil
forberede veien! HAN Sender HAM, Røsten som roper i ødemarken. Rydd dere vei for
HERREN! Lag en Rett Vei for HERREN inni ødemarken. Gjør dine veier rette! Rett på
ditt liv! Rett på din frelse i KRISTUS JESUS, for MESSIAS SIN Komme er nær! Dette
er Ham som bibelen lovte, når HERREN Sa at: «HAN kommer til å Sende Sin Budbærer
foran MESSIAS, for å forberede HANS Herlige Vei.»
Men nå kan dere se at makten som HAN har Sendt meg med, er utrolig, usigelig,
uhørt, historisk, fordi nå har HAN tatt meg til verdensrommet, for å krasje planetene. Og
dette kommer på tampen av Profetien som jeg ga i går den 7. oktober året 2007, når jeg
erklærte at, bare basert på Ordene i min tunge, 2 stjerner vil kollidere og det vil være en
stor kollisjon over jorden her, en mektig kollisjon, som vil skake hele universet. Og nå ser
du at dette skjedde nettopp forrige 27.08.17, etter 10 år.
Men nå er HERREN i en profetisk akselerasjon, slik dere kan se. Nå har HAN
Sendt meg med en enorm kraft. Det så ut som at jeg knuste nesten en hel galakse. Jeg
forstår kanskje ikke hvor stort, hvor intenst dette er, men dette var sjokkerende, og hele
verden, ble mørklagt.
Måtte de som har ører forberede seg for MESSIAS SIN Herlige Komme, om du
sku være en muslim, en hindu, en buddhist, en ateist, det spiller ingen rolle nå! Du kan
helt enkelt, omvende deg, og ta imot JESUS KRISTUS som DIN HERRE, og bli født på
ny, og vandre i rettferdighet for MESSIAS SIN Komme, står ved døren!
Shalom, toda raba, toda lachem, toda, toda!
(Norsk oversettelse av HERRENS PROFETI OM EN HEL GALAKSE SOM BLIR
KNUST, AV 29.10.17.)
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