HERRENS PROFETI om kommende jordskjelv, av 21.12.17.
Nå, har HERREN JEHOVA Snakket med meg, og jeg ser et land, et industriland,
i et utviklet land, og deretter ser jeg en veldig høy bygning, en veldig høy bygning, en
virkelig, virkelig høy, vakker bygd. Den er en veldig høy bygning. Den har en farge som
er …, den er veldig vakkert bygd, en topp, en toppbygning i et utviklet land. Den har
nesten en hvit farge, men kremhvit. En vakker farge, en vakker bygning. Den er en høy
bygning. Den er en virkelig, veldig, veldig høy bygning og i et veldig moderne land. Og
deretter så jeg et jordskjelv skake denne nasjonen. Dette er en nasjon i et utviklet land.
Igjen, jeg ser en veldig, veldig høy bygning, og når denne bygningen ristes, så ser
jeg alt dette. Jeg ser en veldig høy bygning, som har kremaktig farge. Fargen på
bygningen er som kremhvit, og jeg ser at den er høy. Den er lys, kremaktig, den er vakker
designet, den former seg, selv utsiden av den er formet på en veldig vakker måte. Og jeg
er klar over, at på toppen av denne er det også et hotell der oppe. Den er veldig høy
virkelig, virkelig høy, veldig høy bygning.
Og så plutselig ser jeg denne bygningen riste, og skrekken, og så ser jeg enkelte
deler falle ned der oppe fra, fra bygningens øvrige deler, som faller ned på jordgrunnen.
Men jeg vet ikke, om denne bygningen kommer til å falle ned til grunnen. Jeg tror, at den
ikke vil gjøre det. Men den er risting, veldig alvorlig risting, som skjer.
Bibelen forteller oss i Matteus evangelium kapitel 24, Matt. 24:7, at det kommer til
å bli jordskjelv og hungersnød mange steder før MESSIAS kommer, når disiplene samler
seg og setter seg foran føttene HANS på Oljeberget, og så spurte de JESUS KRISTUS
HERREN, de spurte MESSIAS, når er Din komme? Når kommer Du tilbake? Hva er
tegnene til Din Komme? Og da blant tegnene til HANS Komme, så nevnte HAN Noas
dager, forførelsens tid, og alt dette. Og deretter så nevnte HAN også Matt. 24:7, og HAN
Sa, at det kommer til å være jordskjelv og hungersnød mange steder.
Jeg ser altså et jordskjelv som kommer til en bestemt nasjon, og det er et
industriland, og når dette kommer på nyhetene, så er dette en høy bygning, med
kremhvit farge. Den er høy og vakker, en toppbygning. Den er høy, veldig høy. Dette er
den høyeste bygningen på dette stedet. Og så kommer ristingen som skjer, og noen deler
faller ovenfra og de faller ned på dette landet fra denne bygningen. Det kommer et
jordskjelv. Og så forteller HERREN meg, at disse menneskene ikke liker HERREN. De
liker ikke frelse.
Så, kjære mennesker, MESSIAS Kommer. Dette er Budbæreren, som ble lovet i
Malaki, og som ble også lovet i Matteus evangelium, og deretter lovet i Jesaja kapittel
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40:3. En røst som roper i ødemarken: Forbered HERRENS vei, forbered vei til
MESSIAS. MESSIAS Kommer. Shalom.
(Norsk oversettelse av Profetien av 21.12.17. Profeten Dr. Owuor)
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