HERRENS Profeti om det andre dyret, 17.10.17.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET.
Vel nå, HERREN har Snakket med meg. HERREN JEHOVA Snakket med meg
forrige natt. Igjen, i forrige natt, Snakket HERREN JEHOVA med meg kjære folk, som
har kommet for å lytte fra overalt. Denne samtalen som HERREN JEHOVA, Israels
MEKTIGE GUD, Himmelens GUD hadde med meg i forrige natt er knyttet til de
hendelsene, som skjer og som kommer til verden etter at menigheten er rykket opp. I
forrige natt hadde HERREN JEHOVA, Himmelens GUD en mektig samtale sammen
med meg. HAN Snakket med meg om de hendelsene, som ville komme til verden etter at
menigheten er rykket opp.
Jeg så nå en alvorlig trengsel som kommer til verden. Igjen, HERREN har tatt
meg inni fremtiden. HAN tok meg forrige natt i en annen virkelighet, over denne
tidsalder, hvor vi er nå. HAN tok meg til den tidsalderen, når menigheten er rykket oppi
Himmelen. Det kommer til å være veldig vanskelig tid i verden. Jeg ser en veldig alvorlig
trengsel konsumere verden.
Så viste HERREN meg dette andre dyret, dette andre dyret. Så jeg har sett det
andre dyret. HERREN tok meg inni fremtiden. Jeg har levd inni fremtiden. Og HAN
viste meg hvordan hendelsene vil ramme verden. Og så var jeg i stand til å se dette andre
dyret, som du ser i Åpenbaringen kapittel 13. Og det jeg så, var veldig forstyrrende, fordi
det var mye trengsel rundt om i verden. Så var tiden inne når HERREN nå introduserte
meg dette andre dyret, og jeg snakket til og med ham og hva som forundret meg, at når
det var markeder, jeg så forretninger, hvor det blir solgt ting.
På markeder foregikk det handel. Jeg så disse markeder. HERREN viste meg
markeder, disse markeder og denne handelen som foregikk der. Denne handelen som du
ser foregår i denne verden akkurat nå. Og så plutselig, når dette andre dyret dukket opp
nå, så alle markeder, alle markeder ble stoppet og de ble alt bragt samlet på et
bestemt område i denne mektige, mektige samtalen, som foregikk forrige natt, hvor GUD
FADEREN JEHOVA, ELOHIM, GUD FADEREN, JEHOVA EL OLAM, JEHOVA
EL SHADDAI, JEHOVA ELOHEINU, HAN, engasjerte meg i denne samtalen
vedrørende hva som kommer til å skje i verden etter at all denne nådetiden er over.
Så når alle disse markeder ble samlet ved åpenbaringen av dette andre dyret, da så
jeg mennesker stå nå i kø. Jeg ser mange mennesker, jeg ser mange mennesker stå i kø,
før de fikk godkjennelse til å selge på markedet. Men det som forbauset meg, var at dette
dyret, jeg kunne se hvordan dette dyret var kledd. Han hadde på seg en hatt. Han hadde
på seg en offisiell uniform, offisielle klær men med hatt, slik som politihatt, hvor det var
en krone, en kongelig hatt eller noe sånt. Den hadde en overdel. Så hadde det et
frontparti, som skygger, dekker noe til ansiktet. Og jeg kan se at den har lysegrønn farge.
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Den delen som er mellom skyggen og øvre delen, slik som i politihatt, ikke av
baseballtypen, men en vanlig offisiell politihatt, den typen alle de kongelig bruker, de
kongelige skyggeluene, men jeg kunne se at området mellom stripen og hattens øvre, del
den nedre delen er lysere grågrønn og øverste delen er lysere gulgrønn.
Så når menneskene står i kø for å komme inn på markedet, så introduserte
HERREN ham der, og han inspiserte hver enkel person og deres identitet. Det forbauset
meg. Hver eneste person måtte inspiseres hva angår deres identitet før de fikk tilgang til
markedet. Og det som forbauset meg veldig mye var det at deres identitet var i
telefonene. Han tok fra hver eneste person, som kom til ham, telefonen deres, åpnet
bakdelen og bak telefonen var det en chip. Der var en chip, et SIM-kort. Det jeg så var
som en SIM-kort til en telefon. HAN løsnet det og sjekket, at dette tilhørte denne
personen. Så la han dette tilbake på plass, lukket bakdelen og så, at nå kan du gå for å
kjøpe og selge. Slik foregikk det.
Der var en lang kø, som han kontrollerte. Han kontrollerte handelen. Han
kontrollerte kjøp og salg. Han samlet alle markeder under hans jurisdiksjon. Så han
kontrollerte dette der ved porten, hvem skulle gå inn på markedet for å kjøpe og selge.
Menneskene kunne bringe telefonene sine til ham. Han snudde de og åpnet baksiden. Jeg
trodde han skulle fjerne batteriet, men når jeg så, så fjernet han chipsen og undersøkte det
og verifiserte at dette var den personen og så lukket han den og ga den tilbake og sa at nå
kan du fortsette.
Noen av de advarte han mot veldedighet, som forsøkte å hjelpe andre mennesker,
som ikke hadde adgang til markedet. Jeg så at han advarte dem. Det var mye lidelse. Jeg
ser mye lidelse komme til verden. Deretter så jeg også selgerne, kjøperne. De selgere jeg
så, jeg kunne si, at deres handle ikke gikk bra. Jeg så en av de kledd i hvit jakke. Jeg vet
ikke om denne var en slakter eller baker, men han solgte matvarer og ting. Han gikk dit
og betalte og kjøpte cirka fem brødskiver, hvor det var noe margarin. Han kjøpte de og de
gikk ut og så kunne jeg se han svelge spytte sitt og gå med brødet og han sa: «Aah, endelig
har jeg fått dette, som jeg kommer til å bruke!»
Det var en situasjon, som kan se ut som hungersnød. Det var hungersnød, sult,
mangel, fordi jeg kunne se, at til og med denne selgeren med disse fem brødskivene,
sammen med en liten brødrister, brødene med noe margarin. Jeg så ham svelge spyttet
sitt og si: «Aah, endelig har jeg fått noe å spise!» Så det kommer hungersnød til verden og
samtidig en mangel på ressurser, sult og hungersnød. I forrige natt, dette var en slik type
samtalen, hvor HERREN JEHOVA har bragt meg med hit i forrige natt. Dette var
forbausende, grusomt og sjokkerende å se dette.
Bibelen sier veldig klart om dette i Åpenbaringen 13. Jeg leser fra vers 11. Han sier:
11 Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage.
12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og
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dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget. 13 Det gjør store
tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. 14 Det forfører
dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de
skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen.
I Åpenbaringen vers 15. HAN sier:
15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba
dyrets bilde. 16 Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin
høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets
navn eller det tall som svarer til navnet.
I vers18, sier HAN:
Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes
tall, og tallet er 666.
Dette var altså det hva jeg så. HERREN fanget min oppmerksomhet mot dette
forrige natt, i denne mektige samtalen, hvor dette andre dyret var. Jeg vet at i denne
første samtalen så har HERREN gjort et sammendrag. HAN har sendt meg og satt meg
inni denne situasjonen, og der er det en alvorlig, brutal konfrontasjon, som skjedde med
Ham som Snakker med dere og med dyret, og han såret dyret på en dødelig måte, og
dyret kollapset.
Og jeg ga dette budskapet allerede i året 2007, og jeg ga til og med grafiske
beskrivelser, grafiske fremstillinger, og grafiske utforminger, og jeg tegnet dette første
dyret, hvordan det lå død, hvordan den lå lamslått foran meg. Når HERREN fikk meg til
å angripe dyret og slå dette, kollapset den foran meg.
Men nå har HAN igjen la meg møte dette andre dyret, og dette andre dyret, jeg så
dette iakttok, det kontrollere, den utøve autoriteten til det første dyret, og den åpner
telefoner og sjekker alle menneskers identiteter frø de kunne selge og kjøpe, selge og
kjøpe, og de hadde ikke dyrets merke.
Nå denne typen samtale kommer til å bli veldig, veldig viktig, i en veldig kritisk
tid, i en veldig vanskelig tid, fordi akkurat i denne tiden, så har HERREN nå påskyndet
HANS Ord, som Snakker med dere nå, HANS Tjeners Ord, som snakker med dere.
HAN har påskyndet; en profetisk påskyndet. Alle som er på jorden, som har en ånd, kan
nå se dette at dette er en profetisk akselerasjon, som skjer akkurat nå mens jeg Snakker
med dere.
Profetien, som jeg Snakket om i årene 2005, 2004, 2006, 2007, de oppfylles nå
samtidig. Så alle som er på jordgrunnen, kan nå legge merke til at dette er en veldig,
usett, profetisk akselerasjon. Og dette er så forbausende, sjokkerende og innviklet. Men i
alle deres sjeler, i d sjelene som er født på ny, de vil være i stand til å se, at jorden sitter nå
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på randen av Betydelig, Betydelig, Betydelig, Historisk Besøkelse, på randen av
menighetens opprykkelse.
Denne samtalen kommer nå i møte med men akselerasjonen av oppfyllelsen av
denne type profetier. Profetisk akselerasjon. Profetiene, som jeg ga i ICM-teamet
(Internasjonale barnemisjon) på radiostasjonen, hos teamet i Nairobi, alle de jobber nå
ved å gjennomgå arkiver. De gjennomgår nå alle Profetiene som jeg har gitt. De
monumentale Profetiene som jeg ga.
Og det er virkelig sjokkerende å finne denne presisjonen, disse detaljene som jeg
Snakket om da, gjennom disse årene i 2005, 2004, 2006, og deres forbausende oppfyllelse
i denne tid. Og alle disse ble oppfylt samtidig. Disse flommene, som kom til Florida.
Disse flommene, som kommer til Mexicogulfen, Houston Texas, jordskjelvene som
kommer til Mexico, flommenes dommer, som kommer til Karibia.
Nøytronstjernenes kollisjon over denne jorden, og jeg sa at det kommer til å bli
rester, det kommer til å være rester. Og ja når, dette ble oppdaget i går, så var dette på
nyhetskonferanser gjennom hele verden, og det var røster der. Jeg sier i en Profeti,
sammen med de Profetiene, som teamet i Nairobi fant denne morgenen, som ble tatt
opptak av her på hovedkontoret. Dette er veldig sjokkerende. Den ene ble tatt opp i
Tyskland, i Berlin. Den andre ble tatt opp under en forelesning på Universitetet i
Eagerton. Noen av disse ga jeg under direktesending på radio. Dere kan se fra videoopptaket, at jeg så veldig annerledes ut, enn hva jeg er i dag. Dette er en veldig
sjokkerende tid i menighetens tid..
Denne samtalen over menighetens opprykkelse, over menighetens opprykkelse, skjer
akkurat da når det skjer en eskalering av Profetisk akselerasjon vedrørende Tegn på
Himmelen. Det er forbausende, hvordan HERREN bruker HAM, som Snakker med dere
nå ved å bruke HANS Tjener til å riste Himlene! Dette er vidunderlig tid! Dette er
sjokkerende tid i verden og på himmelen over jorden, dypt i verdensrommet, i et opptak
fra 07.10.2007 her i Nairobi.
Jeg så denne selv denne morgenen. Dette er veldig sjokkerende, forbausende og
innviklet. Dette er forbløffende! De detaljene som vitenskapsmenn beskriver, som har
skjedd dypt inni verdensrommet, inn i de dypeste dypene, HERREN bruker nå HANS
MEKTIGSTE PROFET til å riste Himler og dens legemer. Og det hvordan de
rapporterer om dette her på nyhetsmedier: De sier, at denne skaket universet, og det var
noe rystelse, at verdensrommet gynget, når det var dramatiske bølger som forårsaket
tiltrekningskraft, som ristet gjennom universet.
Undre som Joel snakket om, som dere ser fra Lukas evangelium tvers over verden
forrige søndag. Undre som jeg kunne lese om i Karibia, i byene i Karibia, vannets brøl.
Og her oppe på Himmelen Himlenes rystelser. Og det er forbausende å lese, hvordan
vitenskapsmenn i går i medias pressekonferanser, kjernevitenskapsmenn, astrofysikere,
4
www.repentandpreparetheway.org
www.jesusislordradio.info
www.repentnorway.com

astronomer, alle de i pressekonferanser rundt om i verden, dette var den største og siste
nytt.
De sier, at når dette sammenstøtet forårsaket gynging, risting i universet, i
himmellegemer tvers over universets infrastruktur. Når bibelen talt om ristingen av
universet, om ristingen av Himlene over jorden, om brølingen over havet. Wow! Hvor
mektig er ikke denne stund, for at HAN skal kunne bruke Denne Tjener som snakker
med dere nå. HAN kan bruke HANS MEKTIGSTE PROFET til å ryste Himler og få det
dypeste universet til å gynge og verden kommer til å ta slutt. For en veldig tid i verden å
være født på ny, være i livet, til og med å vitne denne tid i denne verden.
Og nå kom HAN i forrige natt og HAN snakket om hvordan menigheten var
opprykket, og hvordan den store trengselen foregikk. Og HAN viste meg dette andre
dyret. Jeg tror, at dette budskapet er veldig tydelig for alle: Forbered veien! Vær hellige!
Omvend dere! Ta i JESUS! MESSIAS kommer! Man ville ikke da stille en gang spørsmål
ved om MESSIAS kommer!
Se hvordan HERREN har forsøplet de falske profetene, alle de falske apostlene,
alle de andre menigheter, ved å bringe de ned og løfte HANS RØST. Bokstavelig HAN
stengte de alle, og HAN reiste opp HANS Røst til å forberede nasjonene for kommen til
Herlighetens Konge, MESSIAS SIN Praktfull Herlige komme!
Hvem som ikke kan se nå? Hvem er han, som kan bli løyet til i denne stund? Alle
vet nå, at MESSIAS kommer. Alle må omvende seg, være rettferdig og hellig og høre på
HERRENS Røst. Akkurat som et forvarsel som går foran, slik er Denne Røsten akkurat
nå. Hvis du altså følger Forvarselets Røst, så kommer du til å ende hos MESSIAS.
De, som har ører, forbered dere! Menigheten som jeg ser HAN rykker opp, er en
veldig hellig menighet! Shalom shalom. Todah todah. Todah raba. Todah lahem.
Shalom haverim. Todah, todah.
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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