Slaget ved Midnatt Profeti av 11.03.2015 – Profet Dr. David Owuor
Aamen. Dere elskede hellige. HERREN har talt med meg. Jeg vil at dere elskede
hellige, dere elskede lyttere få vite, at HERREN har akkurat snakket med meg
denne natten, cirka klokken 03.00 denne natten og denne dagen er onsdag den
11. mars i året 2015.
HERREN GUD, HERREN GUD EL GIBBOR, Den Mektige GUD, HAN har talt med
meg. HERREN HOSEENU, HERREN Vår Skaper, GUD ELOHIM, Vår Evige Skaper,
HAN har talt med meg denne natten. Cirka klokken 03.00 på natten har HERREN
talt med meg på en veldig fryktinngytende måte og derfor er jeg trygg på å
komme med dette budskapet på denne tiden midt på natten.
I denne samtalen var jeg på et sted sammen med noen kristne, og noen av dem
så kjente ut, inkludert de spansktalende, jeg husker de som normalt kommer på
møter. Jeg snakket spansk med dem, og de korrigert min spansk mens jeg
snakket med dem.
Jeg så også mange andre kristne, og noen av de ser jeg normalt her og fra over
hele verden. Når vi var på dette stedet, senket HERREN ned en klokke fra
Himmelen, og HAN viste meg klokken, og vi holdte alle på forberede oss for å gå
på midnatts gudstjeneste, med når HAN viste meg denne klokken, så nærmet
den seg midnatt. Klokken var i ferd med å slå tolv ved midnatt.
Jeg kunne se disse kristne her, som kjenner til Dette Budskapet. Jeg kunne se at
de alle var de veldig spente, og veldig mye forberedt og ferdige. Og så, mens de
holdte på å forberede seg til dette slaget ved midnatt, så forberedte menneskene
seg på mange måter, på ulike måter og de var nå ferdige, de var ferdige, de var
samlet på dette stedet.
Så, vi var på vei til denne midnattsgudstjenesten og jeg visste, at klokken var i
ferd med å slå tolv om natten. Også de kristne, de kristne som HERREN puttet
meg mellom var klar over dette. De var veldig engstelige over, angående denne
midnattstiden, som akkurat var i ferd med å slå tolv ved midnatt. Akkurat da slo
klokken tolv på midnatt.
Igjen, la meg gjenta dette. I dag klokken 03.00 om morgenen, i dag den 11.
mars, onsdag den 11. mars året 2015, HERREN GUD, HERREN EL GIBBOR,
Israels Mektige GUD, Himmelens Mektige GUD, HAN har talt med meg i forrige
natt. Derfor kommer jeg til dere for å tale midt på natten, om dette veldig
påtrengende budskapet.
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I Dette Budskapet fra HERREN ser jeg stedet hvor det var noen elskede hellige,
de så ut som de jeg kjenner, som har fulgt Dette Budskapet, inkludert
spansktalende, fordi jeg snakket også spansk med den, når de var samlet
samme med alle de andre der, og jeg talte spansk med dem , og de korrigerte
min spansk. Jeg tror jeg var i ferd med å si: «Gracias por venir aquí.» Da
korrigerte de meg, og sa: nei, man sier «gracias por venir acá.» De sa noe
dithen. De korrigerte min spansk, og var også samlet der. De så ut som de
spansktalende som normalt deltar på våre møter her.
På samme tid, så jeg noen andre mennesker. Jeg så noen andre mennesker, som
jeg hadde sett i denne tjeneste noen gang, og vi visste, at slaget ved midnatt
var i ferd meg å slå. HERREN lot meg få vite, at slaget ved midnatt var akkurat i
ferd med slå, og jeg formidlet dette til alle mennesker og menneskene var veldig
spente. De hadde forberedt seg godt, og jeg kunne se, at de var ferdige og de
var samlet på dette bestemte stedet.
Men når de var samlet på dette stedet, så senket HERREN ned en klokke fra
Himmelen og jeg kunne se, at HAN tok den helt nært øynene mine, og jeg kunne
se at den var i ferd med å slå tolv ved midnatt. Og så plutselig så slo den tolv
ved midnatt, og da forsvant alle disse menneskene, som jeg talte til på dette
stedet hvor jeg var og det skjedde ulike hendelser.
Jeg begynte å se at mange mennesker begynte nå å springe nå. Det var mye
storm etter midnattsslaget og det var mange omveltninger. Mye ondskap. Noen
mennesker forsøkte å angripe meg. Det var mange omveltninger som skjedde i
verden. HERREN tok meg rundt og jeg så veldig mange omveltninger og masse
folk, som var svært fiendtlig mot kristendommen. Faktisk så angrep de meg. Jeg
så alt dette.
Igjen. Klokken 03.00 denne natten snakket HERREN GUD ROHI, HERREN Min
Hyrde, HAN snakket med meg på en veldig mektig måte og vedrørende en veldig
alvorlig hendelse, som er i ferd med å skje i verden.
I denne samtalen lot HERREN meg å få vite, at slaget ved midnatt var i ferd med
å slå. Når jeg forberedte meg til midnattstiden, da så jeg mange andre kristne
der. De så ut som kristne, som jeg har sett rundt denne Tjenesten og som har
deltatt på møter, og de hadde forberedt seg selv.
Jeg sa til dem at denne midnattstiden er nær og jeg kunne se at de hadde
forberedt seg veldig godt og de hadde forberedt seg selv. Så de var samlet på et
bestemt sted og de var samlet på dette stedet, da HERREN GUD…
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Og jeg snakket med de spansktalende. De så ut som de spansktalende, som
normalt kommer hit fra utlandet, og de var alle samlet der. Og HERREN sank
ned….Kanskje det var også andre spansktalende der. Jeg kunne ikke se, men i
alle fall disse her. Men HERREN sank ned klokken fra Himmelen og fra denne
klokken kunne jeg se, at midnattstiden var i ferd med å slå. Så akkurat når
midnattstiden var i ferd med å slå, var det masse spenning, og alle var redde og
ventet engstelig på midnattstiden. Da slo klokken plutselig midnatt. Og når
klokken slo midnatt, lot HERREN meg å se på denne klokken på nytt og da var
det over midnatt. Og de folkene, som var der, så jeg ikke mer.
Så tok HERREN meg rundt omkring i verden til ulike steder. Han tok meg også til
annerledes ulike rom. Jeg så stille steder, som lå øde, forlatte og ødelagte. Folk
var hatefulle og begynte å forfølge meg. Noen startet å jage etter meg, og
begynte å forfølge meg for å angripe meg. Det var mye ødeleggelser, som hadde
fortært etter slaget ved midnatt. Bibelen forteller oss veldig tydelig her at ingen
vet timen eller stunden. Når du ser i Matteus evangelium kapittel 25 vers 13, så
sier den: «Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.» (1978/85)…når
Menneskesønnen kommer. Men like viktig er det som står i vers 10 om at:
«Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk
sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. (1978/85)».
De, som var ferdige, jeg så de som var ferdige. Det kan være, at jeg
sannsynligvis ikke så mye flere mennesker, men i alle fall de som HAN viste
meg, så jeg å være ferdige. Og når midnattstiden slo, så jeg ikke dem mer. Så
jeg vil komme med denne mektige kunngjøringen til verdens folkeslag og til alle
kristne. De kristne som ønsker å få komme inn i GUDS kongelige Rike, de som
har innviet seg selv til GUDS rikes sak.
Jeg ønsker å komme med denne veldig alvorlige og vekkende kunngjøringen til
verdens folkeslag og til verdens fire hjørner. HERREN GUD har talt med meg
denne natten om MESSIAS sin gjenkomst. Igjen. Dette er en av disse samtalene
i en rekke serie av samtaler etter at HERREN kalte og talte til meg utrettelig.
Dette har sett ut til å øke. Dette er en kulminasjon av samtaler slik du kan se.
Denne kunngjøringen til alle verdens menigheter og verdens folkeslag og
verdens fire vinder, om at jeg har sett at midnattstiden kommer. Jeg har sett
opprykkelsen av menigheten. Jeg har sett HERREN komme for å ta bort og
kidnappe sin menighet bort herfra.
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Jeg har sett denne mektige tiden; den mektige ødeleggelsen, kaoset, og stormen
etter at midnattstiden slår. Bibelen sier slik jeg nå slik leste i Matteus evangelium
25 kapittel vers 10, sier HAN:
«Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige,»
Jeg gjentar igjen «de som var ferdige gikk sammen med ham inn til bryllupet; og
døren ble stengt.»(1978/85)».
Måtte de som har ører høre HERRENS, GUDS SEBAOTS Røst. SHALOM.
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