HERRENS Profeti om et alvorlig jordskjelv som kommer til jorden, av 06.10.17.
Priset være HERREN, HERRENS Mektigste Profet. Amen.
HERREN har snakket med meg. HERREN JEHOVA har snakket med meg i forrige
natt, kjære folk, og i samtalen i forrige natt, ser jeg et veldig, veldig alvorlig jordskjelv.
Det er veldig alvorlig jordskjelv som kommer til jorden, og når jeg ser på dette området,
stedet hvor HERREN ba meg om å strekke ut min finger, og peke på, og jordskjelvet fant
sted.
Igjen, jeg ser et veldig, veldig alvorlig jordskjelv som kommer til jorden, og stedet hvor
HERREN JEHOVA JAHVE, JEHOVA ELOHIM, ba meg om å peke min finger mot,
og et jordskjelv fant sted. Et veldig, veldig alvorlig jordskjelv. Dette stedet er et land. Jeg
ser mørkhudete folk i dette landet. Det er også et land med sikkerhet og så videre i dette
landet. Jeg ser mange detaljer om dette landet.
Igjen, i forrige natt, HERREN JEHOVA, HAN tok meg til et sted, og HAN ba meg om å
avsi GUDS dom over dette landet ved å peke mot dette landet med min venstre
profetiske finger. Og stedet som HERREN JEHOVA, ba meg om å peke mot med min
venstre profetiske finger, er et land … Jeg ser et arrangement der. Det er en
sikkerhetssituasjon der, sikkerhetsproblemer også med større detaljer.
Så jeg ser dette landet, og deretter, var det et veldig, veldig alvorlig, veldig ekstremt
alvorlig jordskjelv, som fant sted der. Og HERREN, etter at HAN ba meg om å tale til
dette landet, avsi dom, HERREN JEHOVAS dom, så gikk HAN videre med å vise dette
jordskjelvet, … hvordan det fant sted, gjennom hele samtalen, en veldig lang samtale,
som varte ganske få timer, ved å vise meg klippene, bygningene oppstablet og alt dette,
hvordan dette vil finne sted.
Så HERREN ber jordens nasjoner om å omvende seg pga tiden vi operer nå i denne
stund, i denne timen, behovet for nasjonene å omfavne rettferdighet og hellighet, og for å
forberede for MESSIAS SIN HERLIGE Komme.
Bibelen lovte denne typen trengsel. I Matt. 24 når HERREN JESUS gikk ut av tempelet,
og i det HAN gikk ut av tempelet, nærmet disiplene HANS HAM, og spurte: HERRE:
«Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme?» (vers 3) KRISTI komme, av
HERREN KRISTUS, MESSIAS Komme, og hva også vil være tegnene for verdens
ende?» noe som markerer to hendelser. Et av landemerkene, de åndelige landemerkene
HAN satt på plass for dem i dette … i denne utgivelsen av Himmelens hemmeligheter til
kirken, til disiplene. HAN sa at et av tegnene vil være jordskjelv som finner sted, et
historisk jordskjelv, og nå er vi i det minste klar over at når HERREN sa det, så sa HAN i
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hovedsakelig det at HAN som snakker med dere nå, at når HAN kommer så vil han slå
ned med disse jordskjelvet.
Men før HERREN viste meg jordskjelvet, som kan gi dere et lite glimt hvor dette vil
finne sted, forut før HERREN viste meg dommen som HAN lot meg avsi over dette
landet, så ser jeg en utfordring. HAN som snakker med dere gjennomgår en utfordring,
en sikkerhetsutfordring med HERRENS Tjener. Jeg ser at det var baksnakkelsen om
HERRENS Tjener, til og med livet HANS ble truet, og så ba HERREN da om å avsi
dom og jordskjelv over dette landet, hvor Kenya har gått foran med dette.
Så dette er en tid da man må være veldig ansvarsfull, fordi ingen av HERRENS nasjoner
… forut HERREN talte dette store jordskjelvet over landet, så ser jeg at der var det
mange utfordringer på GUDS MANN. Mange utfordringer. De prøver seg. Noen
forsøker å baksnakke HAM, eller skade HAM, og så respondere HERREN på denne
måten. Og jeg vet at Kenya har vært i fronten av dette, så dette er tiden for å omvende
seg, fordi ingen land kan tåle et slag fra HERREN. Det er viktig å være ansvarsfull, når
HERRENS Røst er inni landet.
Igjen så har jeg sette store jordskjelv, sjokkerende. Vi brukte ganske få timer, for å vise
med ødeleggelsene etter jordskjelvet. Og dette er hva HERREN sa: «HAN kom på grunn
av baksnakkingen over HANS Tjener. Hele tiden utfordringer, du vet denne typen,
nesten som et misbruk i landet, til tross for godheten, som har blitt åpenbart og vist og
som landet har dratt nytt av og mottatt.
Så dette kommer til å skje i et land med mørkhudete folk. Folk med mørk hud. Jeg ser at
dette landet har denne typen sikkerhetsutfordring, og jeg ser baksnakkelse. Jeg ser at
HERRENS Tjener ikke blir æret, så HERREN blir sint, og ber meg om å avsi dom og jeg
ser en ustanselig, utrolig jordskjelv som slår landet.
Men jeg ønsker å si her at ingen land kan tåle et slag fra HERREN, et jordskjelv, eller en
dom fra HERREN, fordi dette kan være absolutt utålelig. Dere klarer ikke … dere kan
ikke takle det. Så jeg ser et land, og jeg ser HERRENS dom, jordskjelvene, de store
jordskjelvene slå i landet.
Dette er timen for å forberede seg til MESSIAS Komme, timen for folket å være veldig
ansvarsfulle. Det beror ikke på hvordan samling, men de er nødt til å ta ansvar, fordi
HERRENS Røst er i landet.
Så jeg ser disse tingene skje i jorden. Igjen, jeg ser et stort jordskjelv komme til verden, og
landet for meg ser mer ut som et med mørkhudete og … fordi jeg ser mange detaljer der
inne. Så dette er tiden for alle nasjoner, de som er vise, til å forberede seg i rettferdighet,
ved om å omvende seg fra synd, og selvsagt å omvende seg fra å baksnakke HERRENS
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Tjener. Mexico, et av problemene de hadde var at de baksnakket, et forsøk på
baksnakkelse, fordi ingen kan! Men et forsøk på å baksnakke, HAM som snakker med
dere, HERRENS Tjener, HERRENS MEKTIGSTE PROFET.
Og forholdsreglene var utrolige inntil i dag. Mexico fremstår som et eksempel på: «La oss
adlyde! La oss akte! HERREN er GUD! De som adlyder, HAN hjelper dem. De som
kommer imot HAM, det blir veldig vondt, det blir veldig ødeleggende fordi dette er tiden
da HERREN etablere SIN agenda på jorden.
MESSIAS kommer! Jeg har sett MESSIAS SIN Komme! Måtte de som har ører, høre på
HERRENS Røst og bli frelst for å si Det Evige Herlige Riket til JEHOVA!
Shalom!
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFETER Profeten Dr. Owuor på www.jesusislordradio.info )
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