HERRENS Fryktinngytende Profeti om en Dom som kommer til å splitte Kenya i to,
av 27.05.18.
Vel nå kjære folk, kjære lyttere, de som hører på nå fra ulike steder i hele verden.
Og jeg ringer herfra Barcelona hvor vi i dag har et veldig stort helbredelsesmøte, som
kommer til å finne sted i løpet av de neste få timene i Barcelona, hvor HERREN kommer
til å helbrede folk og Besøke folk på en storartet måte.
Og det er forbausende, for i forrige natt, fra her i Barcelona, HERREN Snakket til
meg på en så fremragende måte, på en så sjokkerende måte, når DEN HELLIGE ÅNDS
PERSON, når GUD FADEREN, når HAN kom ned og begynte å synge en sang. HAN
sang for meg en sang, og idet jeg lyttet til denne sangen, så hørte jeg at denne sangen
kunngjorde MESSIAS SIN Komme. HAN sang til meg en vakker sang i forrige natt. En
veldig vakker sang og idet jeg lyttet, sangen handlet om, den sa at MESSIAS Kommer!
MESSIAS Kommer!
Det var en vakker sang og idet jeg lyttet på sangen, hørte jeg også, ordene nå at
MESSIAS Kommer! MESSIAS Kommer! Ordene var veldig tydelige. Og så deretter, lot
HAN meg se opp, og når jeg så oppi Himmelen, så var det mørke, men plutselig, som et
lynnedslag, på Himmelen der oppe, faktisk et lite lynnedslag: «pjah!» slik dette og kirken
var tatt bort. Jeg våknet opp i frykt, fordi jeg trodde at kirken var tatt bort.
Så jeg våknet, dere vet, i den tro at KRISTI kirke var tatt bort i dag. Men så, når
jeg falt i søvn igjen, så kom DEN HELLIGE ÅNDS PERSON SELV og begynte å gå
med meg. GUDS ÅND begynte å gå med meg og så fortalte HAN meg, at det er nå over
midnatt, men du kan gå på luften akkurat nå, og fortell dem om dette, fortell dem om
MESSIAS SIN Komme, at MESSIAS Kommer! Og HAN Sa spesifikt at mellom midnatt
og morgenen, så jeg fikk panikk igjen og spratt opp. Spratt opp umiddelbart og ringte på
Radio. Derfor er det at jeg kom til dere, midt på natten, der i kenyansk tid, og her i den
tiden i Barcelona, og europeisk tid.
Men så når jeg falt i søvn igjen denne morgenen, så løftet HERREN meg opp, tok
meg opp over Jorden, HERREN meg opp, tok meg opp over Jorden, veldig langt unna
Jorden, og så viste HAN meg Jorden. Så jeg kunne se Jorden, men jeg så Jorden bevege
seg, rullende som en klode, men snurre rundt noe fortere, noe fortere. Jeg vet ikke med
hvilken hastighet, men noe fortere.
Og så HERREN JEHOVA, HAN begynte å skrive på Himmelen. Dere husker, at
jeg var borte fra Jorden. HERREN løftet meg opp. Jeg er nå sammen med HERREN på
denne siden borte fra Jorden, oppi verdensrommet, og ser på planet Jorden. Kloden er
faktisk rund, kloden. Og jeg ser at kloden roterer noe fortere, og HAN lot meg vite at der
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vi var, var veldig, veldig langt borte fra Jorden. Men jeg kunne nå se, Jorden snurre med
klokken, med klokken, noe fortere, Og deretter så jeg Hånden til GUD FADEREN,
JEHOVA JAHVE, skrive på Himmelen, og HAN skrev en formular, en matematisk
formular, en veldig komplisert formular med figurer. HAN skrev, HAN skrev, HAN
skrev, HAN skrev, HAN skrev, HAN skrev, om igjen og om igjen. Og så Sa HAN er lik.
Og så Sa HAN er lik, og så delte HAN en viss figur som jeg ikke kan dele med
dere her, som jeg ikke får lov til å dele. Så skrev HAN en figur. Etter at HAN gjorde det,
deretter så jeg GUDS Sky kommer fra langt borte, nå Kommende mot Jorden,
HERRENS HERLIGHET.
Og så deretter, bragte HERREN meg tilbake til Jorden. Og når HAN brakte meg
tilbake til Jorden, til Kenya. Og denne morgenen, når HERREN tok meg, til Kenya,
hørte jeg, hørte jeg folk Snakke, De Snakket og pratet og sa, at en til bro. Bare en bro er
igjen. Riftdalen har blitt splittet opp. Bare en bro. Bare en bro er igjen stående og
mennesker fryktet at denne ene broen, som krysset en side, fra Kenya til et annet sted,
hadde også kollapset. Så det var mye snakk om denne bruen som kollapset. Denne bruen
hadde også kollapset, den eneste bruen, som gjensto, som forente en side av Kenya med
en annen side, riften som splitter Riftdalen. Det var en stor splitt.
Riften, det afrikanske kontinentet splittet. Men de sa, folk sa, at de var bare en bro,
som står igjen fremdeles, som enda ikke har kollapset. Så de sa dette i Emiratene.
Nyhetene i De Arabiske Emiratene kunngjorde dette, og jeg tror at dette er Al Jazeera. Så
vi alle dro for å høre på Al Jazeera, den globale nyhetsnettverket. Nyheten kom for å
snakke om at det var bare en bro igjen. Det var bare en bro igjen, som enda ikke har
kollapset, og mennesker brukte denne broen.
Deretter så jeg masse kjøretøy og jeg så militæret, det kenyanske militæret, hjelpe,
lage konvoier av mennesker, hjelpe mennesker, dra sammen med dem, og forsøke å
krysse denne ene broen, som var i ferd med å kollapse. Riftdalen hadde splittet slik dette i
det afrikanske kontinentet.
Nå, dere alle vet veldig godt, at når jeg kom fra Nigeria, fra møtet i Lagos, og kom
til Kenya, og den kenyanske media forsøkte å svartmale. Og på den tiden når den
kenyanske media forsøkte å svartmale, GUDS vrede, konsumerte meg og HERREN
Talte at hva enn du erklærer, jeg vil gi deg det, fordi den kenyanske media har forsøkt å
svartmale deg. Og på den tiden sa jeg at jeg vil tale dom for at dette landet vil splitte,
åpne sin munn nå, og svelge dem. Og Denne Profetien er lagt ut på Tube og den er har
vært der helt siden vi kom fra det store møtet, konferansen vi hadde i Lagos Nigeria.
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Og så kom dette året. Dere så Denne Profetien bli oppfylt, når endelig helt
plutselig, HERREN splittet jordgrunnen og jorden åpnet sitt gap og begynte å svelge
buskap, begynte å svelge åkere. Og begynte å splitte og vitenskapsmennene sier, at det
afrikanske kontinentet kommer til å splittes i to. Det ene vil bli drevet ut i til Indiahavet.
En del av det vil dele Kenya slik dette, og splittes inni Indiahavet.
Dette er hva HERREN referer til i disse to samtalene denne morgenen igjen, som
betyr at Denne Profetien er fremdeles En Aktiv Profeti. Den er fremdeles veldig aktiv. Så
HERREN kaller for nasjonal omvendelse i Kenya. Det er en fryktinngytende ting å
beverte De To Vitnene i Åpenbaringen i landet deres. Det er et stort ansvar! Landet må
modnes! Bevisene er åpenbare! Tusenvis av bevegelseshemmede går i Kenya. De går
inntil nå. Bevegelseshemmede som var fullstendig forlatte bevegelseshemmede, som var
… i støvet, som går nå til skolen. De går nå på toalettet selv. De blir ikke båret lenger til
toalettet. Tusenvis av blinde øyne er åpnet. Vi vet ikke engang tallet mer. De ser nå, går
på skole og lærer. Tusenvis av, tusenvis av døve ører er i Kenya er blitt åpnet. Nå hører
de. De går til skolen. De kommuniserer nå. Deres tunger har løsnet. Som betyr at undre
har funnet sted i dette landet. Så dere vet nøyaktig hvem dere beverter i dette landet.
Og derfor er det, at denne morgenen nå er det veldig sjokkerende at HERREN nå
…, at Denne Profetien er fremdeles aktiv. Men jeg begynner å forstå, at Jordens rotasjon
er involvert, fordi HAN viste meg hvordan jorden roterte fort, og fortere med klokken.
HAN skrev en formular, en veldig komplisert formular, som HERREN skrev til meg på
Himmelen, slik dette GUD FADEREN HERREN JEHOVA JAHVE SELV, skrev en
komplisert formular i verdensrommet i Himmelen over Jorden. Jorden var som en klode
så den var virkelig over Jorden.
Og HAN skrev en veldig komplisert formular. Det var mange figurer slik dette,
veldig, veldig raskt i mange, mange ulike lag, slik første laget, andre laget, tiende? tredje
laget, fjerde laget, etter femte laget, og etter det tror jeg HAN skrev er lik, og HAN skrev
en figur her som jeg ikke kan dele med dere. Som betyr at rotasjonen rundt Jorden,
hastigheten som Jorden roterer rundt, kommer til å øke. Og dette er hva som forårsaker
splittet, Jorden til å åpne seg, Jeg kommanderte Jorden til å åpne dets munn, og Jorden
splittet, og åpne sin munn inntil nå.
Og vitenskapsmennene har sagt at det afrikanske kontinentet kan splittes i to. En
del av det kan splittes og falle inni havet. Bare Moses GUDS MANN gjorde dette! Så nå
vet dere at HAN som Snakker med dere bærer både stripene til Moses og Elia, fordi
HAN kommanderte tilblivelsen av zika-viruset i Brasil, når de feilet med å omvende seg.
Ebola, over alt i verden. Disse Profetiene er der og hvordan de ble oppfylt. HAN kan
påkalle plager, pester og sykdommer så mange ganger HAN ønsker. HAN kan påkalle
Himmelen til å åpne seg og regnet til å falle ned, så mange ganger HAN ønsker. HAN
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kan påkalle Ild ned fra Himmelen så mange ganger HAN ønsker. I forrige natt så viste
HAN meg også, når jeg så en gruppe soldater komme og jeg kalte på ild, og ild brente de
ned veldig ille. Og ulike grupper kom, og jeg påkalte ild ned på dem.
Så disse er fryktinngytende tider på Jorden. Måtte nasjonene forberede seg for
MESSIAS SIN Komme. Jeg har sett tidsalderen bak denne tidsalderen når kirken er tatt
bort. Dette er fryktinngytende! Kom dere unna! Det kommer til å være ille her! Det er et
titanisk slag, mellom de som Snakker med dere i dag og fienden, satan. HERREN har
Sendt dem til å kjempe det onde, kjempe satan. Det vil være et titanisk slag.
Hold dere unna! Forbered dere! Vær hellig! Ta imot JESUS! Vær rettferdig og gå
inni Himmelens sikkerhet. Gå inni evigheten! Det er så … det kommer til å være så
utrygt her! Disse ting kommer til å skje! Jorden kommer til å åpne seg, rystelsen av
universet. Det kommer til å være et stort slag mellom det gode og det onde. Og
HERREN har Sendt dem hit for å kjempe det onde, for å kjempe satan, for å nøytralisere
ham, for at han ikke slipper unna, blasfemien, djelveldyrkelsen, tilbedelsen av antikrist.
Så kjære folk, disse er store tider og HERREN Snakker ustanselig, gjentagende
om den samme tingen, MESSIAS SIN Komme og tiden bortenfor, om MESSIAS SIN
Komme og tiden bortenfor. Budskapet som er gitt handler om rettferdighet, hellighet,
hvordan forberede seg for MESSIAS SIN Komme. Ingen kan miste dette. Dere kan ikke
si at dere aldri hørte dette. Disse gangene når jeg gikk direkte på luften og preket i mange
konferanser, mer enn 300 byer globalt, hørte på, lyttet på, så sannelig du kan ikke miste
dette! Du kan ikke si at du ikke hørte. Enhver har muligheten til å høre på.
Hvis du ønsker å komme til Himmelen, til å komme inni GUDS sikkerhet, du vil
komme inn. Hvis du vil omvende deg og være rettferdig, så vil du omvende deg, og
GUDS ÅND vil hjelpe deg med rettferdighet. Men foran oss her, bortenfor denne tiden,
jeg har sett det, det er fryktinngytende, veldig fryktinngytende. Det er en grusom tid. Det
kommer til å være et alvorlig slag mellom HAN som Snakker med dere, De To som
Snakker med dere nå, og fienden, antikrist og satan, og den falske profeten.
Jeg har sett igjen denne morgenen, HERREN viser meg splittet og de annonserte i
Kenya. De globale nyhetene annonserte at det var en bro, det var en bro, som enda ikke
har kollapset. Så militæret, militæret eskorterte folk. De eskorterte folk. De eskorterte folk
for å krysse denne broen, som betyr at landet splittet. Så Kenya trenger mye omvendelse.
Hun trenger HAN som Snakker med dere til å be for dere, til å be for dere. Dere har
fremdeles en mulighet til å ta kontakt med HAN, slik at HAN kan be for landet.
La GUD være GUD, og mennesket et menneske! Jeg har sett MESSIAS SIN
Komme! Forbered veien kjære folk! Forbered dere HERRENS vei, dere Jordens
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nasjoner. Omvend dere fra frafall, seksualsynd, seksuell umoral, løgner, falske profetier,
falske profeter, falskhet, falske apostler. Omvend dere fra framgangsteologi og
modernisme, som mangler hellighet. Omfavn omvendelse! Vend dere tilbake til
HERRENS hus og tilbe HERREN i ånd og sannhet.
MESSIAS Kommer for kirken! HERLIGHETENS KONGE Kommer!
Forløseren kommer! Frelseren kommer for å ta den hellige kirken. Jeg har sett HAM ta
kirken, og kirken HAN tar er en hellig kirke. Forbered rettferdighetens kledning kjære
folk! Vend dere om fra enhver urenhet! Atskill livene dere selv og livene deres fra mørke!
Vær hellig, fordi uten hellighet, vil ingen se HERREN!
Forbered veien, kjære folk! Dette er HAM som det står Skrevet om i skriftene,
Han som bibelen skrev om, HERREN skrev om i bibelen, og HAN Sa: «JEG vil Sende en
som forbereder veien, forberede nasjonene, før den fryktinngytende og skremmende HERRENS dag
kommer!»
Vær hellig kjære folk! Jeg har sett MESSIAS Kommer! Todah, todah, todah
lachem, todah rabah, todah!
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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