HERRENS Profeti om Stort Tørke, av 28.07.18.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET,
Vel, folk, kjære folk, HERREN har Snakket med meg forrige natt, dagen før
denne dagen, HERREN JEHOVA. Jeg vet at dere lytter fra mange nasjoner. I natt har
HERREN JEHOVA Snakket med meg og jeg ser en stor tørke komme til Jorden. En
veldig alvorlig tørke kommer til Jorden, fordi jeg ser mange folk står i kø med beholdere
for å lete etter vann. Det står mange folk i kø med beholdere for å lete etter vann. Mange
folk som står i kø med beholdere for å lete etter vann.
Så det er en alvorlig tørke som kommer til Jorden. Det kommer til å være mangel
(«decassidy»). Mangel på vann. Jeg ser mange folk, menn, kvinner, barn, stå i kø, men
beholdere og kurver, og det er tørke. Og de venter. Det står i kø for vann på et enkelt
vannuttak. Så det er en alvorlig tørke som kommer til Jorden. Det kommer til å være
vannmangel på Jorden.
Og i den andre samtalen som HERREN hadde med meg to ganger, var om
KRISTI menigheten i Sør-Afrika, og dette vil selvsagt gjelde hele KRISTI legeme også
globalt. Jeg ser at menigheten i Sør-Afrika tilber, og at de tilber der, og så kommer
dommen til dette stedet. GUDS Dom rammer KRISTI menighet i Sør-Afrika, fordi jeg
ser at Denne Tjenesten har bygd brolagt, de har bygd mange kontorer og de har fått
penger eller noe fra et sted. Så de bygger mange kontorer og kirker.
Jeg ser det står skrevet pastors kontor der. Noen av de er brolagte, brolagte fordi
de er i ferd med å bygge veldig store campuser. Veldig store campuser. Men så er det
seksuell umoral der, fordi jeg ser en kvinne som jobber på kontoret, for pastorene, og
vasker en skinne, vasker en skinne der på utsiden av kontoret, for noen kontorer for
pastorene.
Og hun vasker der, og du kan se at hun bokstavelig talt ikke er velkledd. Hun er
bokstavelig kledd naken, lettkledd. Og så ser jeg en stor dom fra HERREN som nå
rammer denne menigheten, KRISTI menighet i Sør-Afrika. Så dette er ikke kritikk mot
Sør-Afrika, men dette er statusen til kirken globalt nå.
Og akkurat nå, har HERRENS Budbærere, forberedt veien for MESSIAS SIN
Herlige Komme. De har en direkte tale med kirken vedrørende omvendelse, og
rettferdighet, og tilbakevendelse til hellighet, og behovet for å stå imot synd, og forberede
veien for MESSIAS SIN Herlige Komme.
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Så dagen før denne dagen, hadde vi denne samtalen vedrørende Italia, en direkte
tale. Så forsto jeg at En av Himmelens Budbærere ankom dit og møtte falskheten som
fantes der, og så forsto jeg at nå at denne falske profeten, apostel, eller hvem enn denne
er, denne falske lederen som kjører denne bilen, som vil falle inni grøften. Det er en stor
dypt grøft foran. Et stort hull. Så forsto jeg at dette er en stor kjent menighet som Italia er
kjent for.
Så dette er tiden da HERREN har husket SITT folk. HAN elsker dem. HAN
strekker seg ut til dem. HAN søker dem og bringer dem tilbake til SEG SELV. Og
forbereder alle for MESSIAS SIN Herlige Komme.
Så måtte alle nasjonene forberede seg for MESSIAS SIN HERLIGE Komme. Jeg
ser en stor tørke ramme jorden hvor det oppstår vannmangel. Og deretter ser jeg
HERRENS dom ramme menigheten i Sør-Afrika. (…) Bibelen Sier at HERRENS Dom
begynner fra HERRENS hus.
Igjen, jeg har sett en alvorlig tørke. Så betyr dette at det vil være tørke i Sør-Afrika
eller om dette er globalt? Hva enn situasjonen er, la folk forberede seg for MESSIAS SIN
Herlige Komme. Dere kan se hvordan HERREN beveger seg fryktinngytende med
HANS To Vitner akkurat nå. HAN involverer dem. HAN er nå mer åpen om dette.
HAN forbereder SIN formasjon, SIN krigsformasjon for tidsalderen, og kirken som vil
klatre opp Disse Trappene. Og de vil ha blitt tatt bort fra veien, fra denne scenen. Det er
det de gjør nå. De holder på å komme seg i sikkerhet, vekk fra dette krigsteateret. Og så
vil det være et alvorlig sammenstøt som vil være skremmende med antikrist, den falske
profeten og dragen, satan ham selv. Dette forteller dere at det vil være et titanisk
sammenstøt i denne scenen.
Så det vil være vist å ta imot JESUS KRISTUS som DIN HERRE og DIN
FRELSER, og forberede deg for MESSIAS SIN Komme. Når kirken er tatt bort, Den
Ene av Disse To, og i denne fasen vet vi at det finnes En Tredje Person, de vil ha et annet
ansikt. De vil være fullstendig annerledes. Jeg har sett De bevege seg fra den ene
nasjonen til den andre med en utrolig kraft, med ubeskrivelig makt, uberegnelig,
utenkelig.
Så kjære folk, jeg har sett kirken gå inni Himmelen, de hellige kristne som går på
Disse Herlige Trappene til Himmelen. Det spiller ingen rolle om du er en bankmann eller
en politiker i Tyskland, eller i Europa eller hvor enn i verden, om du er medlem i
parlamentet, eller en statsråd, du er en bankmann, du er en leder, du er en lærer, du er en
doktor, du er en sykepleier, om du er en jurist. Det spiller virkelig ikke noen rolle. Du er
bare en husmor, en enke, en mann, ung mann; det spiller ingen rolle. Dette vil ramme
alle folkene på jorden om du så er president, om så du er statsminister, du er en konge,
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om du er medlem av et parlament, eller tjener av evangeliet, politimann, bankmann,
bankdirektør, politidirektør, om du er en lærer, en jurist, en doktor, lærer eller bare
arbeidsledig, så spiller det virkelig ikke noen rolle. Dere kan alle ta imot KRISTUS
JESUS, som DERES HERRE og DERES FRELSER og følge hellighet fordi KRISTUS
er hellig, absolutt veldig hellig.
Og Disse Trappene som du ser oppå Himmelen, oppi Skyene, ingen synd vil aldri
nå Disse Skyene, hvor Trappene er! Bare hellighet vil nå opp dit! Så forbered kjære folk!
MESSIAS Kommer! Dere har mulighet.
Jeg velsigner kirken i Sør- Korea: Dere er mektig, mektig! Dere tok opp, dere
spilte av Eliyahu Hanavi, 1 Eliyahu hanavi, Eliyahu Hatishbi. Dere spilte det av på en
veldig mektig måte, og jeg tror den er på Radio. Jeg er ikke på Radio nå, men jeg antar at
den spilles der nå. Jeg velsigner kirken der under Eldre Erkebiskopen Arthur Park. Og jeg
velsigner kirken i Kenya i det i morn vil begynne en massiv feiring, av DET SISTE
HERLIGE BESØKET, som fant sted der.
Folket i Sør-Korea nå, og de andre kirkene, som ønsker å ta del i dette: Det er en
stor feiring, av DET STORE BESØKET, som fant sted i Sentralparken: SKYEN som
kom ned og la seg over Ham som Snakker med dere nå. Og HERLIGHETEN som var
over Møtet. Den store erklæringen og på mindre enn 5 minutter, disse ørene som var
sensitive og så videre, direkte på tv. Dette er store ting! Dette var Et Stort Besøk: denne
doblingen, tredoblingen.
Den burde røre ved dere. For HAN har ikke gjort dette noen andre steder. Og
dette er Et Besøk av GUD FADEREN HAMSELV! Den fysiske manifestasjonen av
GUDS tilstedeværelsen til FADEREN HAMSELV!
Så jeg velsigner kirken i Kenya og deres tjenester i morgen når mange av dere
feirer i morgen. Og også dere andre kirkene som deltar i dette.
MESSIAS Kommer! (…) Og så har jeg sett dommen i Sør-Afrika. Jeg ser en som
bygger nye hus som er preparerte, kontorer. Denne kvinnen som renser en skinne og hun
er lettkledd. Dere kan se at det er umoral som har foregått der, dere vet. Så dette er timen
til å være forstandig. Dette er da din visdom ikke kan feile deg.
Måtte dere alle ta imot JESUS KRISTUS som DERES HERRE og FRELSER!
Og omvend dere fra syndene deres. Og så vandre i absolutt rettferdighet som dere er i
stand til ved DEN HELLIGE ÅND, HERRENS rettferdighet, fordi DEN HELLIGE
ÅND er tilgjengelig for å hjelpe dere å oppnå HERRENS rettferdighet, så dere kan ha det
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fine linet skinnende og rent, i Åpenbaringen 19:8, som kirken som klatrer opp De
Trappene som leder til Himmelen, har på seg.
Todah, todah, todah lachem. Todah, todah rabah!
(…) uklar lyd - noen ord kan ha blitt borte.
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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