PROFETIA HÄLYTYS!
MESSIAS on Tulossa

Näky 4. toukokuuta 2014
Yöllä, 4. toukokuuta 2014 HERRA puhui kanssani mahtavalla ja
poikkeuksellisella tavalla, ja näin voimallisen JUMALAN näyn koskien
tulevia tapahtumia. Tuossa näyssä HERRA yhtäkkiä vei minut erääseen
paikkaan, jossa HÄN pyysi minua katsomaan ylös taivaalle. Kun katsoin
ylös taivaalle kirkkaana, kuulaana kesäpäivänä, niin olin hyvin
hämmästynyt todistaessani niin intensiivistä HERRAN KIRKKAUTTA,
aivan kuten aurinko. Kun katsoin ylös taivaalle, niin huomasin
kuitenkin nopeasti, että HERRAN KIRKKAUS, joka lähestyi itseasiassa
säteili taivaasta alas maahan valtavalla intensiteetillä ja voimalla.
KIRKKAUS, jonka näin säteilevän alas taivaasta loisti kirkkaita säteitä
kuvioissa, jotka ilmestyivät HERRAN luota taivaasta. KIRKKAUDEN
säteet olivat niin loistavat, että en voinut katsoa niitä paljain silmin.
Tuo JUMALAN KIRKKAUS, joka tuli alas taivaasta oli niin voimallinen,
että se ulottui halki koko taivaan. KIRKKAUDEN säteet syöksyivät niin
valtavalla intensiteetillä, että ne kirjaimellisesti valaisivat koko
maankamaran. Kun HERRAN kirkkaus säteili taivaasta, niin se oli yhtä
kirkas kuin aurinko, joten en voinut katsella sitä silmilläni. Tuo
JUMALAN KIRKKAUS loisti maata kohti vaikuttavina kirkkaina säteinä,
jotka kasautuivat kupolimaiseksi muodostelmaksi koko taivaan ylle
peittäen koko maankamaran maan ääriin asti. Kun katselin miten
noiden KIRKKAUDEN säteiden kärjet koskettivat ympäriinsä koko
maapallon taivaanrantaa, niin ymmärsin, ettei yksikään elävä olento
maan päällä pääse pakoon tuota tapahtumaa. Tuona hetkenä Ääni
taivaasta Puhui sanoen:

”KATSO, MESSIAS ON TULOSSA!”
Tuona hetkenä, kun katsoin vasemmalle puolelleni, niin näin
VALTAVAN HERRAN KIRKKAUDEN, joka välähti kuin salama taivaasta
idän suunnalla. VALTAVAN HERRAN KIRKKAUDEN loisto, jonka näin
tapahtui välähdyksessä, silmänräpäyksessä. Sen jälkeen, kun
KIRKKAUS välähti kahdesti salaman tavoin idän suunnalla, niin
muistan selvästi, että HERRA antoi minun ymmärtää, ettei seurakunta
itseasiassa ollut VALMIS, ei edes sinä hetkenä, jona MESSIAS tuli!
Tuossa valtavassa näyssä HERRA todella järkytti minut, kun HÄN itki
vaikeroiden sitä, että seurakunta, joka ei ollut valmistautunut

myöhästyi ylöstempauksesta! Tuon hetkenä HERRA antoi minun
ymmärtää, kuinka surulliselta HÄNESTÄ tuntui HÄNEN sydämessään
se, ettei seurakunta ollut valmis MESSIAAN tulemuksen hetkenä.
Tuona hetkenä HERRA JUMALA siirsi HÄNEN suruaan minun
sydämeeni ja tunsin HÄNEN Sydämensä melankolian siinä
mittakaavassa, etten voinut sitä enää kantaa! Tämä sai minut
murtumaan ja itkemään katkerasti heittäytyessäni useaan otteeseen
maahan! Muistan vielä liiankin hyvin, että itkin kontrolloimattomasti
maassa hyvin pitkän aikaa! Tuossa näyssä HERRA antoi minun heti
ymmärtää, että syy sille miksi seurakunta ei ollut valmis on se, että
se ei ollut vielä antautunut ja omistanut elämäänsä pyhyydelle, eikä
se ollut omaksunut HÄNEN periksiantamatonta vanhurskauttaan. Se
mikä selvästi tuli esille tuossa näyssä on se tosiasia, että olen kuullut
ITSENSÄ ARKKIENKELIN ÄÄNEN korvinkuultavasti julistavan
MESSIAAN TULEMUKSEN. Emme saa kuitenkaan koskaan menettää
näkökykyä siitä tosiasiasta, että HERRA sanoo, että pian on tuleva
valtava tapahtuma, joka tulee muodostamaan suurimman ihmeen ja
merkin, jota on koskaan todistettu maan päällä maailman
perustamisesta lähtien. Tämä tapahtuma tulee pian tapahtumaan
maan yllä taivaalla ja ällistyttämään koko maailman tavalla, jota ei
koskaan aikaisemmin ole nähty; eivät kivet, puut, vuoret, joet,
meret, eivätkä järvet. On siis sanomattakin selvää, että HERRA on
surullinen seurakunnan valmistautumattoman tilan vuoksi. Toisin
sanoen, HÄN Sanoo, että MESSIAS on tulossa, eikä seurakunta ole
vielä kypsä, täydellinen, ilman läiskää, ilman tahraa, ilman ryppyä
päästäkseen sisälle HÄNEN Kirkkaaseen, Täydelliseen ja Ikuiseen
Valtakuntaansa. Herätessäni menin paniikkiin ja tunsin itseni niin
surulliseksi ja tunsin tuskan seurakunnan puolesta, koska olen jo
nähnyt valtaosan epäonnistuvan pääsemään mukaan
ylöstempaukseen. Muistan, että kun heräsin, niin jatkoin itkemistä;
itkin ja vaikeroin, itkin ja vääntelehdin.

Hän on se, josta on kirjoitettu: -- Minä lähetän sanansaattajani
sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien.” (Matt. 11:10) ■
(Profeetta Dr. Owuor) Lähde: www.repentandpreparetheway.org

