Profeti alarm! 11.3.2015 Del 2: ØDELEGGELSE OG KAOS SOM KOMMER
TIL VERDEN ETTER OPPRYKKELSEN
Nå, Herren, etter at HAN pratet med meg klokken 03.00 denne morgenen og
etter at jeg pratet med dere, så sovnet jeg og da kom HERREN og talte med meg
på nytt. Bare noen minutter etter at HERREN avsluttet denne samtalen. Igjen
etter den første samtalen, så kom HERREN tilbake til meg, og fikk meg til å
sovne på nytt. HAN hadde akkurat avsluttet den andre delen av samtalen med
meg. I denne samtalen tok HERREN med meg nå rundt i verden etter at
opprykkelsen hadde skjedd. I denne siste samtale, som HERREN har hatt med
meg, vedrørende menighetens tidsalder etter opprykkelsen. I alle fall, tok HAN
meg til verden etter at opprykkelsen hadde skjedd. I den første delen i denne
drømmen pakket jeg alle sakene mine, og jeg pakket de i bagger, som var fulle.
Faktisk så var en av baggene ikke lett å løfte. Jeg hadde pakket alle sakene, jeg
var i ferd med å flytte bort etter at opprykkelsen hadde skjedd. Jeg flyttet og var
på vei mot Israel, var på vei til Israel og holdte på pakke baggene, jeg hadde
pakket alle.
Mange mennesker hadde løpt og kommet til meg, og bedt meg til å forkynne
evangeliet til dem. Jeg forsøkte å forkynne evangeliet og mennesker kom for å
hindre meg til å preke evangeliet. Enkelte mennesker, som jeg se reise rundt i
verden, for å skape kaos i denne verden akkurat nå, på visse steder i verden,
dukket opp og stoppet meg. De kom for å si: nei, nei det er ikke tillatt, at du
forkynner! Det er ikke tillatt, at jeg forkynte til de og de tok meg. De tok meg,
og det de hovedsakelig gjorde, var at de tok meg på bånd, og de sa at fra i dag
av, tillater vi ikke deg lenger å forkynne evangeliet om JESUS. Til og med
mennesker når de ser deg så samler de seg og de som kommer mot deg. Fordi
mange mennesker løp mot meg etter at opprykkelsen skjedde, for å høre
HERRENS Budskap, fordi de ville å bli forkynt til. Men disse onde menneskene
kom for å stoppe meg. Disse var veldig sterkt bevæpnede og de tok meg til et
rom, hvor de ga meg deres gjeldende regler og de sa, at fra i dag av tillater vi
ikke deg å forkynne lenger, osv., osv. og det var også risiko for å dø. Deretter sa
de til meg, at til og med mennesker samler seg, samler seg mot meg, så har jeg
ikke lov engang å hilse på de. Det var veldig begrenset, slik at jeg ikke kunne
forkynne lenger, jeg kunne ikke engang hilse på dem mer. Det var veldig
begrenset, slik at man ikke kunne forkynne mer, og man kunne ikke hilse på folk
er. Deretter skjedde det en stor kamp, som jeg ikke kan dele med dere her.
Deretter skjedde en stor kamp mellom HERRENS Tjener og disse menneskene og
det skjer veldige alvorlige ødeleggelser i verden.
Men denne gangen har HAN talt om det som skjer etter at menigheten blir tatt
bort, etter at opprykkelsen av menigheten har skjedd. HAN kom tilbake og når
HAN tok meg igjen etter den første samtalen med dere, kom HAN nå og for å ta
med meg i verden etter at opprykkelsen hadde skjedd. Jeg reiste omkring i
verden for GUDS sak, så kom det masse folk til meg, for at jeg skulle forkynne til
de. Men når menneskene kom slik, så plutselig kom disse onde maktene for å
tråkke ned disse gode maktene og så tok de meg og sa: kom hit, du kan ikke
forkynne lenger. Så tok de meg, og en eldre mann sa: har de fått tatt ham?
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Har dere pågrepet ham her? Og alle de kom, disse onde menneskene, som jeg
ser gjøre onde ting i verden i dag. På denne stund likevel, når de var i ferd med
å si slik, og de advarte meg, så sa de nå: du kan ikke forkynne evangeliet om
JESUS mer og så når menneskene samler seg rundt de, så kan du ikke engang
løfte opp armen din for å hilse på de. Mens jeg gikk ut av rommet husket jeg at
jeg har allerede gått gjennom denne samtalen med dem, og de hadde tatt opp
dette og de hadde alle løpt for å se: hadde vi virkelig fått tatt ham? Og da når
jeg gikk ut av dette rommet, hvor de hadde talt sammen med meg, da så jeg at
folk hadde samlet seg ute, så motet jeg meg opp og reiste opp hånden min for å
hilse på de, fordi de begynte å snakke: vi ber og bønnfaller deg, vi ber og
bønnfaller deg, be for oss, osv. De sa: nei, det er ikke tillatt for deg å gjøre det.
Da husket jeg denne advarselen, som de ga meg, så jeg sank hånden min ned.
Men etter dette skjedde det en kamp, som jeg ikke kan dele her. Det var en
veldig undergang i verden.
Så, HERREN har nå talt med meg om hva som skjer i verden etter at menigheten
er tatt bort. Jeg begynte å pakke mine bagger etter at opprykkelsen hadde
skjedd, alle mine bagger. Jeg var i ferd med å flytte til Israel, flytte til Israel. Så
kom de, og så skjedde det my annet, som jeg ikke kan dele mer om. Men slik
dere helt tydelig kan se, så er tiden ute! De som lytter med sine åndelig ører,
måtte de forberede seg nå. SE, nå er forberedelsens time. Disse to samtalene,
jeg vet ikke hvorfor HERREN har stilt dem opp slik, i en veldig, veldig nær
sammenheng, veldig nært hverandre. Men de, som er kloke vil forstå
Utsendingen, som HERREN taler sammen med. SHALOM!
Forbered vegen, MESSIAS er på vei!
(Profeti av 11.3.2015. Del 2 gitt til Herrens Profet Dr. Owuor)
Opprinnelig kilde: https://www.youtube.com/watch?v=J3EfYCb7esw&hd=1
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