HERRENS Profeti om opprykkelsen, av 27.05.18.
Så jeg Snakker med Kennedy? Ja, takk HERRENS MEKTIGSTE PROFET. Ok,
du kommer til å sette meg direkte akkurat nå. Ja, takk HERRENS MEKTIGSTE
PROFET. du er under direktesending, vær så god. Så akkurat nå er jeg under
direktesending? Ja, takk HERRENS MEKTIGSTE PROFET. du er under
direktesending!
Ok, kjære folk, HERREN JEHOVA har Snakket med meg på en veldig, veldig
stor måte, på en veldig sjokkerende måte. I går natt, natten før denne natten, HERREN
viste meg De Herlige Trappetrinnene profetert 15.01.17. HAN viste dem til meg igjen og
HAN viste meg Trappetrinnene der oppe, at kirken var i ferd med å bli tatt opp.
Denne natten i dag, på en veldig, veldig storaktig måte, og instruerte meg også,
med Stemme at jeg skulle gå på luften, før denne morgenen, før denne morgenen, fordi
midnatt var allerede passert. «Mellom midnatt og morgenen, vil det være bra, om du går på
luften!», DEN HELLIGE ÅNDS PERSON HAMSELV Snakket med Røst og fortalte
meg dette.
Og i denne store kunngjøringen fra HERREN DEN ALLMEKTIGE denne
natten, HERREN JEHOVA viste meg Himmelen, og det var bekmørkt i Himmelen, og
DEN HELLIGE ÅNDS PERSON, dukket så opp, og begynte å synge for meg en sang.
HAN sang for meg en sang, en vakker sang dog, men denne sangen Snakket om at
MESSIAS Kommer! «MESSIAS Kommer!», vakkert! DEN HELLIGE ÅNDS PERSON
HAMSELV sang for meg en sang, og Sa at «MESSIAS Kommer!» «MESSIAS Kommer!», og
jeg så opp i mørket i Himmelen.
Det var mørkt, og så plutselig, et nedslag som et lyn: «pjah!» skjedde. Plutselig, et
nedslag som et lyn skjedde, et blunk, et øyeblikk, og kirken var opprykket. Dette er
utrolig, kjære folk! Hva jeg så var veldig sjokkerende! Det er som et nedslag som et lyn:
«pjah!» slik dette. Så jeg så at kirken var opprykket. Dette var så sjokkerende at når jeg
våknet fra denne samtalen, med DEN HELLIGE ÅNDS PERSON HAMSELV, med
GUD DEN HELLIGE ÅNDS PERSON HAMSELV, jeg er så sjokkert! Jeg så at kirken
var opprykket.
Dette er når jeg falt i søvn igjen og så dukket HAM opp igjen og HAN gikk med
meg og HAN Sa: «Du trenger å gå direkte i luften mellom nå og morgenen!» Så igjen, i går natt
HERREN JEHOVA, HAN viste meg De Herlige Trappetrinnene som jeg profeterte, som
nå var senket ned 11.03.18, Profetien jeg ga den 15.01.17, inntil HERREN viste meg
Trappetrinnene, senket ned Trappetrinnene 11.03.18.
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Så HAN viste meg Disse Trappetrinnene i Himmelen, natten før forrige natt, rett
herfra Barcelona, hvor det er En Stor Konferanse som foregår. Det er en stor samtale som
HERREN har med kirken. Men så, denne natten, DEN HELLIGE ÅNDS PERSON,
GUD DEN HELLIGE ÅND PERSON HAMSELV, HAN kom og Snakket med meg
denne natten, og HAN fikk meg til å se oppi Himmelen. Det var virkelig, virkelig mørkt.
Oppi Himmelen. Og så begynte HAN å synge for meg en sang, en veldig vakker sang,
men når jeg lyttet veldig nøye etter ordene i denne sangen, de sa at MESSIAS Kommer!
MESSIAS Kommer! MESSIAS Kommer! - en veldig vakker sang, men den Sier at MESSIAS
Kommer!
Så et nedslag som et lyn gjorde «pjah!» som et lynnedslag gjennom Himmelen.
Denne hendelsen … på en veldig mektig måte om evigheten, og om å forberede seg for
MESSIAS SIN Komme. Så når jeg falt i søvn igjen, så dukket DEN HELLIGE ÅND
PERSON HAMSELV opp, GUD DEN HELLIGE ÅND, og HAN begynte å gå med
meg, så HAN gikk med meg og da Sa HAN: «Jeg vil råde deg til å gå direkte på luften nå!»
fordi midnatten hadde passert, Sa HAN: «Mellom midnatt og morgenen!» Ikke vent!
Så den første gangen, når HAN kom og fortalte meg, at jeg bør gå direkte i luften
før morgenen, når jeg våknet, i den første delen av samtalen, så jeg at kirken hadde blitt
tatt bort. Jeg trodde at kirken hadde blitt tatt bort inntil HAN kom til meg og fortalte meg
om å forsikre meg om at jeg går direkte i luften akkurat nå.
Men dette er veldig mektig kjære folk! Dette er stort! Dette er den samme
samtalen jeg har hatt med kirken globalt, den samme samtalen jeg har hatt med kirken
globalt, at MESSIAS Kommer, og at det er ingen tid! Kirken trenger å vende tilbake til
rettferdighet og hellighet. Tiden er over!
Så jeg husker, at det er en stor tid og kirken var tatt bort på denne måten! Den ble
tatt i denne drømmen! Og HAN Sa at jeg må gå nå på luften og kunngjøre at kirken vil
bli tatt bort, men HAN sang en sang, en vakker sang, og sangen sa at kirken var tatt bortMESSIAS Kommer! MESSIAS Kommer, som betyr at kirken vil bli tatt bort!
Og den tredje delen av denne samtalen i natt, i Dette Besøket i natt av GUD DEN
HELLIGE ÅNDS PERSON HAMSELV, DEN HELLIGE ÅNDS PERSON, nå tok
HAN meg etter at opprykkelsen hadde skjedd, etter at kirken var tatt bort. Og jeg så
masse soldater. Det var masse militærfolk, militærfolk som kjørte med kjøretøy. Så
HERREN tok HANS Tjener. De lette etter HANS Tjener. De lette etter meg.
Situasjonen var veldig fiendtlig.
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Så HERREN flydde meg til toppen av et fjell. Så HAN tok meg til toppen av en
bakke, og fra toppen av bakken kalte jeg på Ild, og den begynte å ødelegge soldatene som
var sendt, som forsøkte å ta livet av De Store Vitnene og Tjenerne til HERREN. Og Ilden
kom ned fra Himmelen og begynte å brenne soldatene i lastebilene. Mange, mange av
dem i det de kom, så ble de satt fyr på. De ble utryddet. Dette er en annen scenario. Men
HAN tok meg til etter at kirken var tatt bort.
Så kjære folk, idet vi er i Barcelona i en stor pastorkonferanse, i en veldig mektig
pastorkonferanse her, HERREN Sier: «La kirken forberede seg for MESSIAS SIN Komme!»
Ingen kjenner til dagen eller timen. I Matteus 24 hvis du leser fra vers 36 og følgende, den
forteller deg at ingen kjenner til dagen eller timen, ikke engang MESSIAS HAMSELV,
ikke engang englene i Himmelen. Bare GUD FADEREN.
GUD FADEREN har en direkte samtale med HANS Tjener, for å forberede …
HAN som kjenner til dagen og timen, … en veldig sensitiv, veldig avgjørende samtale,
akkurat nå med kirken, … for å kunngjøre dette før morgenen.
Kjære folk, disse er dagene vi lever i. Og jeg har sett noen bilder også som ble
sendt til vår epostadresse. Så i går, fordoblet HERREN faktisk HANS Tjener på Møtet!
Så dette er store tider i denne kirkens historie! Dette er sjokkerende tider, hvor det ikke
finnes rom for filosofi, teologi, teorier, livets paradigmer, universitetsutdannelse i teologi,
og hva enn. Bare forberede dere for MESSIAS SIN Komme!
HERRENS standard er hellighet, for uten hellighet, vil ingen se HERREN. Denne
natten har GUD har Snakket med meg, HAN har kunngjort fra HANS Tronrom og
Snakket med meg … Og HAN sang en vakker sang GUD DEN HELLIGE ÅND. HAN
sang, og sangen sa MESSIAS Kommer!
Det var veldig bekmørke … et lynnedslag og det var gjort! Og etter dette ba HAM
meg om å forsikre meg … Så jeg fikk panikk kjære folk! Men igjen, dette er hva som er
Talt fra GUDS Tronrom, som er kunngjort: MESSIAS Kommer! … til å være rede! Og
derfor er det at jeg håper at Australia har forberedt alt, så at jeg går herfra til Australia.
Ellers vil jeg endre datoene deres og gi deres dato til et annet land. Jeg håper de har
forberedt alle reisedokumentene ferdig for MIN GUD. Ellers vil jeg fortsette. HERREN
Sier: «Ikke gå til Australia! Gå til et annet land!», fordi tiden har rent ut! Det er ikke mer tid
for å gå frem og tilbake og hva enn! Dere trenger å få huset deres i stand, fordi jeg trenger
å løpe til å så mange land!
MESSIAS Kommer! Kjære folk, denne natten i det vi forbereder oss for Mega
Helbredelsesmøtet her i Barcelona, HERREN har Talt på en veldig sensitiv måte. HAN
3
www.repentandpreparetheway.org
www.jesusislordradio.info
www.repentnorway.com

har Snakket om MESSIAS SIN Komme! Og den vakre nasjonen Spania, tar imot et
kraftig budskap akkurat nå! De tar imot et budskap om renselse, budskapet om å vende
tilbake til renhet, budskapet om kunngjøringen om at MESSIAS Kommer, budskapet om
at GUDS Rike Kommer, budskapet om å avstå synd, om å omvende seg, vende tilbake
til rettferdighet, budskapet om å korrigere doktrinen.
Veldig, veldig mektig! Enhver nasjon måtte gis sjansen, håpende på at Australia
har gjort sine ting i stand! Ellers vil jeg dømme dem, fordi tiden min løper ut. Kjære folk,
dette er hva HERREN har Sagt, rett fra Barcelona her, at MESSIAS Kommer! Deretter
så jeg MESSIAS SIN Komme! Jeg så HAM ta kirken.
Så forbered veien, kjære folk! Dette er HAM som det står skrevet om i bibelen, at
jeg vil sende MIN Budbærer, før den fryktinngytende HERRENS Dag kommer! Shalom,
shalom, todah rabah! MESSIAS Kommer! Forbered veien i hjertene deres! Omvend dere
fra seksualsynd, omvend dere fra nakenhet! Omvend dere fra å kle dere umoralsk, pastors
koner, kvinnene i kirken, de unge mennene i kirken. Omvend dere fra seksualsynd. Vær i
rett stand med GUD! Tiden er over! Vær født på ny! Ta i mot DEN HELLIGE ÅND, for
å hjelpe deg til å være rettferdig!
MESSIAS Kommer! Det kommer til å være en ugjenkallelig dag, irreversibel dag,
når dette skjer! Todah Shalom!
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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