Profeti fra Herren gitt til Hans Mektige Profet Dr. Owuor, om den store
trengselen av 29.01.15
https://clyp.it/oitwcnf4
Herren har talt med meg. HERREN har talt med meg forrige natt på en veldig,
veldig dyp måte. Jeg vil at lyttere på radio og internett skal få vite, at HERREN
har talt med meg forrige natt, vedrørende om en veldig betydningsfull hendelse,
som kommer til å skje på jordens overflate. I denne samtalen satt HERREN meg
inni denne fremtidige dagen, HAN satt meg inni den fremtidige dagen. Jeg så
denne trengselen på det tidspunktet, i denne fremtidige dagen.
En stor(streng og nådeløs) trengsel kommer til jorden. Og i dette kraftige,
kraftige synet fra HERREN viste HAN meg disse hendelsene, som kommer til å
spre ut, denne tidsalder som kommer til å besøke denne verden. Og jeg fant
meg selv å forsøke å forkynne evangeliet, men ingen tillot meg å forkynne
evangeliet, for ingen fikk lov å forkynne evangeliet eller tilbe JESUS i denne
tiden.
Atter en gang. HERREN har tatt meg inni den dagen i fremtiden og jeg har sett
denne veldig trøstesløse tiden, tiden for ødeleggelsens vederstyggelighet, for jeg
så de tvinge folk til å tilbe en bestemt gud, som var annet enn GUD. Og GUD satt
meg dit og jeg så denne trengselen, som fulgte etter dette. Dette innebar den
store trengselstiden og mennesker ble tvungen til å tilbe en bestemt gud, ikke
JESUS. Det var vanskelig, HERREN viste meg dette tre ganger, og mennesker ble
tvungen til å si navnet til en bestemt gud, og det var svært vanskelig for de, som
mislyktes å bli med i opprykkelsen av menigheten.
Bibelen forteller altså helt klar om MESSIAS sin gjenkomst og 2. Tessalonikerne
2:3-7, taler HAN veldig klart om det faktum at HAN, som holder antikristus
tilbake, Han, som er Den Hellige Ånd, holder han tilbake, og når HAN er tatt
borte fra veien, så vil antikristus bli åpenbart for folkeslagene.
Men, hvis du undersøker veldig grundig, så finner du ut at menigheten, den
hellige menigheten i dag er Den Hellige Ånds bolig og når opprykkelsen skjer og
denne boligen tas vekk, så betyr det at Den Hellige Ånds tidsalder er i ferd med å
ta slutt og derav vil denne typen katastrofe skje under tilbedelsen. Og jeg tror,
at HERREN har vedvarende og konsekvent i de to siste ukene talt om ett og det
samme, at tiden er over, og at kirken bør nå være mer rettferdig og hellig.
Menigheten må slutte å bråke om å oppnå livsstil-jakten i denne verden: om
nedbrytende syndig livsstil, umoral, seksuell begjær og seksuell livsstil, løgn.
Dette er en trumpet utblåsning for prekestoler i menighetene, at vi ikke har for
mye tid til å forberede menigheten.
Så menigheten hele veien fra Finland, Sverige og hele veien gjennom Europa,
Australia og Ny-Zealand og hele veien til Sør-Koreas grenser gjennom Kina,
USAs grenser, vestkysten og hele veien til Canada, Canadas høyeste fjelltopp og
helt ned til Alaska hele veien til Chile og (syd)spissen til Argentina, menighetene
på øyene: HERREN forkynner om MESSIAS sin gjenkomst og HAN sier, at ikke
still for masse spørsmål nå. Helt enkelt, forbered deg!
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For hendelsene, som skjer etter dette, når menigheten rykkes opp, HERREN
kidnapper de, de tas opp til Himmelen, så vil disse hendelser være utålelige,
fordi du kan ikke tenke deg en verden uten tilbedelse av JESUS, en verden uten
HERREN. Men det er hva HERREN hovedsakelig vist til meg, at på den tiden blir
mennesker tvungen til å tilbe antikristus som gud og det er satan.
Og det betyr at nå som lyset er enda her, så er HERREN interessert i
menigheten. Bruk denne tiden på en veldig fruktbar måte og la oss være veldig
nøye med denne tiden og sikker på det at vi investerer hvert sekund, hvert
minutt, hver time, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år, hvis HERRENS
gjenkomst dryger, ved å forberede oss til MESSIAS sin herlige gjenkomst.
Standardene for HERRENS gjenkomst, de målestokkene som finnes i Bibelen:
rettferdighet, hellighet, moden brud, feilfri brud, brud uten rynke, brud uten
flekk.
Atter. HERREN har fortsatt denne samtalen forrige natt, vedrørende løslatelsen
av antikristus ved å åpenbare det til meg hvordan denne antikristus sin tidsalder
kommer til å se ut. Jeg var i denne tidsalder og de forsøkte å tvinge meg til å
tilbe deres gud og denne guden var antikristus sin gud, det var satan. Du kan
bare tilbe enten HERREN eller satan. Så det kommer til å bli en veldig vanskelig
tid, da det ikke var tillatt for mennesker å tilbe JESUS. MESSIAS er på vei! Dette
er Han, som det er skrevet om, Jeg sender Min Talsmann Foran Deg før Din dag
på denne dagen. SHALOM.
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