HERRENS Profeti om et sjokkerende tegn & under: GUDS MEKTIGSTE PROFET
mørklegger solen & planeter, av 19.10.17.
- PROFETEN Dr. Owuor
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET.
Vel, HERREN JEHOVA har Snakket med meg, kjære folk som lytter fra mange,
mange nasjoner og de som fra hele denne nasjonen, fra hele regionen, hele Afrika og så
hele verden, hele Kenya, de er millionvis i denne timen. HERREN JEHOVA har i dag,
denne natten, Snakket med meg på en veldig, veldig sjokkerende måte, på en storartet
måte, og jeg ønsker å dele med dere på denne dagen, denne torsdagen, den 19nde
oktober året 2017.
Igjen, denne torsdagen, den 19nde oktober året 2017, HERREN JEHOVA
ELOHIM, JEHOVA JAHVE, HERREN MIN SENDER, HAN har Sendt meg,
HERREN DEN EVIGE KONGE, HAN har Snakket med meg, og sendt meg for å
snakke med dere i denne timen.
Og jeg hadde et møte på kontoret i dag med noen få biskoper, og på dette møtet
falt jeg i søvn på stolen. Når jeg falt i søvn på stolen rett foran disse Biskopene, Snakket
HERREN med meg på en veldig fremragende og sjokkerende måte, og HAN tok meg ut
av dette møtet, og satt meg på et sted, og dit hvor HAN løftet meg, Snakket HAN da.
Med Stemme sa HAN: «Med Et Ord, se nå, du har makten til å stenge hele universet med Et
Ord. Nå se, du har makten til å stenge hele universet!»
Så husker jeg, at jeg Sa Et Ord, og Dette Ene Ordet, i dette storartede synet, så
plutselig, knuste mørket hele universet. Så jeg var på Lyset side. Der var lys. Så plutselig,
et absolutt mørke konsumerte verden og noen andre planeter. Men måten HERREN
hadde løftet meg, Jorden var som en rund ball rundt mitt venstre ben, hvor jeg sto. Så,
jorden, planeten Jorden, ved mitt venstre ben, foten min var på noe avstand fra planeten,
i konteksten til denne virkeligheten. Jorden var 2-3 fot fra meg. Jeg kunne se Jorden, men
mørket falt ned over hele jorden og noen andre planeter, mange andre planeter. Så det
var to avgrensninger. Jeg bevegde meg fra mørket mot lys. Dette betyr at plutselig, ble
universet mørklagt, og hele jorden ble dekt av mørke.
Så denne natten har HERREN Snakket med meg på en veldig, veldig sjokkerende
måte, på en måte som virkelig definere, vekten og tyngden til timen som menigheten har
snublet i. Igjen, HERREN sa med Et Ord, at nå har jeg makten til å stenge hele
universet. Så husker jeg at jeg Sa Et Ord, fra der HAN løftet meg til og da så jeg mørket
mørklegge hele ... mange, mange planeter ble mørklagt, og solen var ikke mer et annet
sted og jorden ble nå mørklagt. Så fra der jeg var, Lyset, plutselig, ble mørklagt. Dette var
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det mest sjokkerende øyeblikk å se, mest slående øyeblikk i denne planetens historie, i
universets historie skapt av JEHOVA, og vi ser veldig tydelig at det skjer en stor
eskalering, en profetisk akselerasjon, som foregår akkurat nå.
Dette kommer rett etter kollisjonen av de to neutronstjernene, som jeg profeterte
om 7. oktober i året 2007, når jeg sa at det vil komme hvite stråler av lys, slik som
stjernene, og knuse, og så vil de nå eksplodere, og denne eksplosjonen ser ut som en
svamp, slik som en kjernefysisk eksplosjon, som eksploderer utover, men ikke hellende.
Og så til slutt disse flammende av hete, og du ser disse eksakte detaljene som var utgått.
Imidlertid, når HERREN tok meg for å involvere meg i denne hendelsen i den
tiden. Den var i nærheten bare at nå oppdaget jeg at Lyset som HERREN involverte meg
i, i denne hendelsen før profetien ble gitt, utgjør mer enn 10 milliarder soler. Så dette er
mysteriene til HERREN JEHOVA.
Imidlertid i dag den 19nde oktober året 2017, HERREN JEHOVA har Snakket
med meg denne natten, om et storartet øyeblikk som kommer til å skje på jorden. Jeg har
sett dette. Jeg har talt Ordet og jeg har sett mørkleggingen av hele ..., noen planeter. Hele
jorden, først og fremst, er mørklagt, med utrolig mørke, og jeg vet ikke for hvor lang tid
mørket konsumerte, om det var i 24 timer, 12 timer, en dag, det vet jeg ikke, men
mørklagt og deretter ser jeg en planet ved siden av. Når jeg sjekker dette, så jeg jordens
overflate og ved siden av foten min på denne siden.
Så disse er de store hendelsene som kommer. Og Joel 2:30 (i den norske bibelen
1930 versjonen, Joel 3:3 og 4. sier HAN: "Og JEG vil gjøre underfulle tegn på Himmelen og på
Jorden: blod og ild og røkstøtter."
I vers 31 i Joel 2, sier HAN: "Solen skal omskiftes til mørke, og månen til blod,
før HERRENS dag kommer, den store og forferdelige." "Solen skal omskiftes til mørke", jeg har
sett denne hendelsen.
Jeg vet at når Johannes Døperen snakket med meg foran GUDS Trone, den 02.
april 2004, når HERREN sendte Johannes Døperen til å snakke med meg, og engasjere
meg, og så gikk han rundt, snudde, kom og forsvant her, sammen med Han som snakker
med dere. På denne tiden foran GUDS Trone, en av den store tegnene som skjedde foran
Tronen, var at Månen ble til blod, den forvandlet virkelig til blod, og dette var et storartet
øyeblikk å se.
Og vi vet at dette øyeblikket har funnet sted. Månen har blitt til blod, men HAN
sier her i vers 31 (vers 4 norsk bibel 1930), at "Solen skal omskiftes til mørke". Dette har jeg
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sett, og det kommer til å skje. Med Et Ord, og jeg talte Ordet, som stengte solen, og hele
jorden ble dekket av total mørke. Men jeg ser at også andre planeter ble mørklagt.
Så disse er de storartede tegnene vi lever inni, kjære folk, og de som er vise, de
begynner nå å forstå at timen er i ferd med å renne ut, timen renner fort ut, for MESSIAS
SIN Komme, og HERREN Snakker veldig tydelig, at dette er timen, til å frykte, på grunn
av den profetiske akselerasjonen.
Dette er timen til å fremskynde nå PROFETEN som forbereder Jordens nasjoner,
og når jeg ser på neste års kalender, så kommer kalenderen til å være opptatt neste år.
Alle nasjoner som er interesserte om å avholde møte, denne kunngjøringen er kommet til
deres land. Denne vekkelsen vil besøke dere.
Dette er tiden for å skrive. Du skriver når du er en pastor. Du skriver til
repentoffice@gmail.com og så tittelen bør være «Invitasjon», og på denne måten kan vi ha
dere inni agendaen vår. Vi kan ha dere inni kalenderen, inni programmet, for det ser ut
som at det skjer en profetisk akselerasjon, og hele neste år kommer til å være dedikert til
veldig, veldig intensive Besøk i mange nasjoner. Dette er timen da denne kalenderen blir
skrevet, fordi jeg har sett, at selv foran kollisjonen og eksplosjonen av denne sjokkerende
muligheten, som jeg nevnte i Profetien som en umulighet. Jeg sa det var en umulighet, i
denne virkeligheten, men i det må skje, fordi Jeg har Sagt det nå, Ordene til min tunge
har Snakket det nå, og det gikk i oppfyllelse.
Vi ser nå at mørket kommer. Solen vil blir mørklagt og månen til blod, før
HERRENS Store og Forferdelige Dag. Så solen vil blir mørklagt. Jeg har sett denne
hendelsen. HERREN har latt meg instruerer denne hendelsen og kommandere til
oppfyllelse. Så det kommer til å være en veldig spennende tid i menighetens historie, når
nå plutselig, alle andre religioner har blitt forsøplet, alle andre guder, har blitt forsøplet.
Bare JEHOVA, ISRAELS HELLIGE GUD, vil nå bli tilbedt. Avgudsdyrkelse vil
ta slutt. HERREN knuser avgudsdyrkelse, fordi han etablerer at bare HERREN, er GUD
ALLMEKTIG som regjerer, og skapte hele universet, og planetene, og livet der inne, og
HAN alene bevarer makten og autoriteten til å gjøre med dem, slik som HAN vil, til å
tilbe HAM.
Jeg har sett, at ved Et Ord, som jeg Talte, og solen ble til mørke, og jorden ble
mørklagt. Dette var et sjokkerende øyeblikk. Det var stor frykt som sveipet over hele
verden og mange nasjoner var i stor frykt. Men for oss som kristne, som troende, de som
jeg har kommet for å forberede for JESU Herlige Komme, HERREN KRISTUS,
MESSIAS, dette er tiden til å feire, fordi MESSIAS kommer.
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Måtte de som har ører, omvende seg fra seksualsynd, omvende seg fra løgn,
omvende seg fra falske profetier, å løpe fra menigheter hvor falske apostler, falske
profeter preker falskhet. Dette er timen til å løpe vekk, og heller etabler en hellig
menighet for deg selv, og HERRENS Ånd vil hjelpe deg, istedenfor å drikke surt, surt
vann fra de falske profetene, falske apostlene, falske evangelister, forkynnere av
framgangsteologi; dette er timen til å ta alvorlige, betydelige avgjørelser om din evighet.
Jeg har sett MESSIAS komme. Jeg har sett jorden nå bli mørklagt. HERREN sa:
«Med Et Ord!» og jeg talte Et Ord, som HAN instruerte og kommanderte, solen om å bli til
mørke, og dette vil være en av de største undrene, siden jordens skapelse.
MESSIAS kommer. Shalom Chaverim. Shalom, shalom, erev tov.
Forbered veien, MESSIAS kommer! - JESUS er HERRE Radio - Omvendelse &
Hellighet
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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