HERRENS Profeti om kollisjonen av de to nøytronstjernene i universets dyp av
13.12.17
HERREN JEHOVA har Snakket med meg, kjære folk. Forrige natt så kom
HERREN GUD Den Allmektige for å Snakke med meg vedrørende MESSIAS SIN
Praktfulle Komme. GUD FADEREN, JEHOVA ELOHIM kom for å Snakke med meg
om MESSIAS SIN Praktfulle Komme, og i denne samtalen viste JEHOVA meg disse
tegnene som er knyttet til MESSIAS SIN Komme, de tegnene, som bibelen Snakket om,
som ville bety MESSIAS SIN Komme, disse tegnene som HAN nå la i bibelen som en
navigator, som en rettesnor, som burde navigere kirken og nasjonene mot MESSIAS SIN
Praktfulle Komme for å hjelpe de å kjenne den nærheten, hvor vi er og hvor vi kommer
til å være mens vi nærmer oss MESSIAS SIN Praktfulle Komme.
Og dette var cirka 4 i går natt, når HERREN, HAN tok meg, HERRA JEHOVA
tok meg veldig dypt inni universet, og jeg kunne se, hvor vårt univers ville ende. Og så
tok HAN meg veldig dypt inni dypeste universet, veldig dypt inni universet, dypere enn
dypeste universet, veldig dypt inni det dype universet, og så HERREN, GUD
FADEREN, når vi kom dit, veldig, veldig langt dypt inni det dypeste universet, veldig
dypt, på den andre siden av universet, så var jeg i stand til å se, hvor vårt univers ender.
Og så er dette den andre siden, noe mørkere og så befalte HERREN meg å skyve
disse to nøytronstjernene til å kollidere, og jeg gjorde slik HERREN befalte meg, og
nøytronstjernene kolliderte. Og dette var en så enorm kollisjon og den utstrålte blått lys.
Faktisk så var det en løype på en rett strek, på denne måten. Bred, men blåaktig lys, og
midt i dette, hvor denne kollisjonen skjer, er det hvitere lys, en mer hvit eksplosjon, og så
er det et blått lys, blå spor, og selvsagt flammer.
Og dette skaket universet. Universet ristet på en mektig måte i går. Jeg har sett
denne dagen. Jeg har levd denne dagen, så kjære mennesker, HERREN har allerede
befalt meg å ta Min Venstre Profetiske Hånd, HERREN, har skjøvet på disse to
nøytronstjernene, og de kolliderte i en enorm eksplosjon. Dette var et av de mest
historiske eksplosjonene, som har skjedd over jorden, og HAN rister hele universet.
Men jeg ser at inni denne kollisjonen er det en eksplosjon. Sentrum av
kontaktpunktet til denne eksplosjonen er det hvitt lys, som sprer seg, men blått lys på
begge sidene, det blåe lyset som en lys-sti som stråler på enden av denne kollisjonen. Så
jeg profeterte, at det kommer til å bli en historisk, enorm kollisjon over her på jorden,
som kommer til å riste hele menneskeheten, som kommer til å riste hele skaperverket,
som kommer til å riste hele universet, en mektig, mektig kollisjon.
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Og HERREN gjør dette, for at Han skal kunne vise nasjonene, at Skriftene er
riktige, Skriftene er sanne, at det kommer til å bli en rystelse av himmellegemer, mens
man går imot MESSIAS SIN Komme. Og HERREN kommer til å gjøre dette også for å
forsikre at det ikke finnes annen GUD enn JEHOVA. JEHOVA er den eneste GUD,
som kan skake universet. HAN som skapte hele universet, er Den Ene og Eneste, som
kan skake hele universet. Ingen andre kan skake universet.
Og i denne mektige samtalen, kjære folk, tok HERREN meg veldig langt inni det
dypeste universet, og jeg kunne se dit, hvor universet ender. Så HAN tok meg ganske
dypt inni det dypeste universet, og så ga HAN meg befaling om å skyve disse to
nøytronstjernene, og så kolliderte de i lag.
Og når de kolliderte, en enorm eksplosjon skjedde i denne kollisjonen. Og disse er
de tegnene som bibelen snakker veldig levende og tydelig om vedrørende MESSIAS SIN
Komme og denne tidens ende, og om dette sier HAN her i Lukas evangelium kapittel
21:26, i begynnelse av verset 25, Sier HAN:
25 Det skal vises seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og
rådløshet i larmen fra hav og brenninger.
Og HAN forsetter med å Si:
26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For Himmelens krefter
skal rokkes.
Så, kjære mennesker, MESSIAS kommer! De, som har ører, måtte de forberede
veien for MESSIAS SIN Komme. Måtte nasjonene forberede seg i rettferdighet, og
omvende seg, og vende seg bort fra synd og ta imot JESUS KRISTUS som SIN HERRE
og Frelser, og vandre i hellighet, ta imot DEN HELLIGE ÅND, som kan hjelpe deg til å
være rettferdig og hellig.
Bibelen sier, Hebr. 12:14:
Streb etter fred med alle og hellighet, fordi uten det, kan ingen se HERREN;
Og dette bibelverset kommer til å være målestokk den dagen, fordi uten hellighet
kan ingen se HERREN. Måtte HERREN Velsigne deg. Shalom shalom, todah rabah.
(Norsk oversettelse av Profetien 13.12.17. Profeten Dr. Owuor)
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