HERRENS Profeti om Eldoret av 13.08.15

HERREN har talt med meg. Jeg vil at dere lyttere skal få vite, at HERREN JEHOVA,
ISRAELS GUD, JEHOVA SHAMMAH, DEN TILSTEDEVÆRENDE HERREN,
JEHOVA ELO HEKA, HERREN DIN GUD, HERREN VÅR HELBREDER, JEHOVA
RAPHA, på hebraisk JEHOVA ROPHE, EL GIBBOR, JEHOVA ROHI, JEHOVA EL
SHABAOT, ELYON, EL OLAM, EL SHADDAI, JEHOVA EL JIREH, JEHOVA
HOSEINU, JEHOVA ADONAI, JEHOVA ELOHEINU, JEHOVA ELOHIM, ISRAELS
MEKTIGE GUD, talte med meg forrige natt, vedrørende betydningsfull,
betydningsfull historisk besøk, som HAN kommer til å gjennomføre på denne
jorden. Jeg ser et besøk uten sidestykke. I denne betydningsfulle drømmen tok
HERREN meg til dette møtet i Eldoret, for å vise meg hvordan HANS HERLIGHET
uten sidestykke kommer til å besøke verden og Kenyas jord, og visitere den
kjempestore vekkelses- og helbredelsesmøtet på stedet. I denne drømmen sto jeg på
alteret og så HERRENS besøk konsumere hele dette møtet, når jeg ankom, når
HERREN brakte meg på dette møtet.
Jeg så mange rullestoler bli løftet opp, mange rullestoler som ble brakt til meg i
denne drømmen. Dette betyr, at HERREN HIMMELENS GUD, DE FATTIGES GUD,
HAN har til slutt husket de fattige igjen. HAN har husket de, som er syke, HAN har
husket de som er lutfattige, har lav inntekt, er vanskeligstilte, de som ikke hadde noe
håp, de som var lamme. Legene har sagt til noen av disse, at det ikke finnes noe hjelp
å gi, fordi de har vært i denne tilstanden i årevis, helt siden fødsel, noen syv år, åtte år
sengeliggende, inntil de har blitt ømme i ryggen.
Så i denne drømmen tok HERREN meg til dette møtet og når jeg steg på alteret, da så
jeg rullestolene HAN viste meg, som ble brakt til meg, og løftet opp i luften, som ble
løftet høyt opp i luften, krykker og blindes staver og det var en slik gledes stund å se.
Jeg spurte meg selv, hvor stort, hvor velsignet tid dette er å være født på ny, hvor
privilegert tid å være kristen, å leve for å se denne tiden for HERRENS besøk. Så
Herren sier, at HAN kommer med SIN nådige natur for å hjelpe HANS folk, som
lider. Noen av disse har ikke råd til sykehusbehandling, og sikkert ikke råd til
syketransport til sykehus, og noen har sykdommer som ikke sykehusene kan hjelpe
med. Invalidiserte; mange, mange forkrøplete, babyer som har vært invalid siden
fødsel. På samme måte blinde babyer siden fødsel, og døve, stumme, lamme,
haltende, med ryggmargsskader, hodeskallsbrudd, hjernesvulst, kreft, leukemi,
diabetes, nyreproblemer, hjerteproblemer, blødningssykdommer, og de som har ulike
typer svulster, og mange, mange, mange sykdommer, inkluderte skapelsesmirakler,
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som kommer til å skje i Eldoret. Jeg vet ikke hva jeg kan fortelle om Møtet i Eldoret,
men dette kommer til å være grand mega.
HERREN viste meg også noe i drømmen som jeg ikke har sett før og jeg har gjengitt
dette, og sett at HERREN konsekvent og utrettelig har talt om dette møtet dag etter
dag, ene dagen etter den andre. HAN innrømmer fordelen av helligheten, fordeler i
menigheten. HERREN er i ferd meg å trekke menigheten nærmere til SEG, så de kan
elske HERRENS rettferdighet, så de kan gå bort fra seksualsynd i menigheten, så de
kan separere seg fra pengekjærlighet, som du ser i menigheten, evangeliet som
konsentrerer seg om materialisme, kommersialisering, og framgangsteologi, som er
horisontal og som knytter mennesker til denne jordens saker, til denne verden, som
er i ferd med å forsvinne. Vi vet alle, at denne verden kommer snart til å ende.
HERREN har talt med meg. Men menigheten kommer til å bli rykket bort, og det
kommer til å bli en enorm, utrolig, ugjenopprettelig, og irreversibel hendelseskjede.
Så HERREN taler med meg om HANS Hellighetens Skjønnhet, som HAN kommer til
å bære i Eldoret. De, som kommer til å høre på evangeliet om omvendelse, de som
har hjerter som er sensitive til omvendelse fra synd og ondskap. Som jeg sa er
seksualsynd i menigheten og over alt i denne verden, pastorers pengekjærlighet i
menigheten og prekestoler, framgangsteologi, evangelium som lyver til mennesker, at
du kan betale penger, og at du kan betale for visse tjenester for å unnfly hellighet, er
evangelium, som kom fra djevelen.
HERREN refser falske profeter, falske apostler og HAN fremhever fordeler av å stå
fremfor HAM i rettferdighet og hellighet. Derfor viser HAN meg nå de største
fordelene, som HAN kommer til å bringe til menighetens hellighet i Eldoret, og at
hele møtet i Eldoret kommer hovedsakelig å vende tilbake til evangeliets grunnlag i
omvendelse og hellighet, og tilbake til feiringen av Korset og Blodet i Golgata. Så jeg
ser allerede herifra mange rullestoler som kommer til å bli løftet opp når de bringer
disse på alteret. Når HERREN bringer meg til alteret, så kommer mange rullestoler å
bli løftet opp og det betyr at mange invalide kommer til å gå, mange blinde kommer
til å få synet, døve, lamme, haltende føtter kommer til å strekkes ut, det kommer til å
skje skapelsesmirakler, babys øyer kommer til slutt å åpne se, de som ikke har sett sin
mor siden fødsel; blinde babyer kommer til å se sin mor for første gang.
Hvilken utrolig tid er det vi lever for å se dette. På grunn av dette gir jeg dere
instrukser om at denne gangen så reserverer vi en bestemt port, og det kommer til å
være flere porter og tre veisperringer pr port, det kommer til å være sikkerhetsfolk, og
sikkerhetsfolkene kommer til å opprette tre kontrollpunkter, og en veisperring pr
port. En bestemt port blir reservert for syke, invalidiserte, blinde, døve, stumme,
haltende og alle andre på grunn av den enorme folkemengden med millioner av
mennesker, som jeg har sett ankomme Eldoret. For å gjøre det lettere for de syke, vil
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den ene porten reserveres for de og på denne porten kommer det til å være TVkameraer, og det kommer til å være flere TV-kameraer som filmer syke mens de avgir
sitt vitnesbyrd: «Hvor lenge har du vært blind? Hvor er du fra? Hva heter du?» Hvem
har du kommet sammen med og hvem som veileder deg?» På samme måte kommer
vi til å ta imot vitnesbyrd fra de haltende med det samme de ankommer stadion. Så
når de blir helbredet, så hvor veldig ære kommer Jesus til å få, når du ser på dette
mennesket før og etter, nå som de er helbredet. De kommer til å se de ærefulle,
majestetiske gjerninger, som HERREN har utført. Jeg har sett HERRENS Visitasjon
som kommer til Eldoret. Og Bibelen sier i Haggai 2:9 veldig tydelig at:
Dette siste hus skal bli herligere enn det første, sier HERREN, HÆRSKARENES
GUD; og på dette sted vil jeg gi fred, sier HERREN, HÆRSKARENES GUD. (1930)
Med andre ord så sier HERREN, at vi kommer til å være vitende om pinsen og de
utrolige bragdene, som den ga til evangeliet, til menigheten. Og HAN sier at nå på
grunn av tiden, som er i ferd med å minke grunnet Messias gjenkomst, så kommer
denne til å være større enn pinsen, det første regnet, den første herligheten. Hvorfor?
Fordi i denne Messianske Herlighet taler om Messias tidsalder, om Messias Sin
kommende regjeringstid. Herligheten som forbereder veien til Messias Sin
kommende regjeringstid, GUDS regjeringstid, som Messias bringer til menigheten og
nasjonene. HERREN forbereder menigheten til Hans Triumferende gjenkomst, så
når opprykkelsens dag kommer, så kommer den til å være en triumferende ankomst,
triumferende gjenkomst. Derfor sies det i 1. Tessalonikerne 4:16-17:
HAN sier:
For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels
røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå; 17 deretter skal vi
som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte
Herren, og så skal vi alltid være med Herren. (1930)
Dette er symboler til en triumferende Konge, som kommer med pomp og prakt. Selv
om HAN kom til Betlehem ydmykt svøpet som en baby, som ikke fikk plass noe annet
sted enn i stallen og HAN ble misbrukt, i HANS Første komme, når HAN kom
gjennom krybben i Betlehem, så sier HAN, at denne gangen så kommer HAN som en
triumferende Konge, som seirende Konge! Derfor ser du HAN forberede veien, og
HAN gir menigheten en fortale om at den seirende Kongen er på vei, som vant over
sykdommer, synd, seksualsynd, pengekjærlighet, løgn i menigheten, falske apostler,
falske profeter, evangeliet til moderne framgangsteologi og denne verdens
mennesketeologi og menneskefilosofi. Kongen som vant over denne verden, er på vei
tilbake og HAN sier at de som underskriver på HANS Hellighet, og at HAN kommer;
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måtte de forberede seg selv i disse seirende fortaler; de seirene, som Jesu Blod har
oppnådd, for at Jesu Sine seire kommer nå til å materialisere seg i menigheten. Dette
kommer vi til å feire triumfene til Den Triumferende Kongen i Eldoret, for at de som
kommer til å smake den kommende tidsalderens krefter, kommer til å bli trukket
stadig nærmere HERRENS hellighet, for at du kan arve, og elske denne kommende
tidsalder.
Når HERREN sier, at på dette stedet lar JEG det herske fred, så taler HAN om GUDS
fred, som overgår menneskers forstand. HAN taler om HANS fredspakt, nådespakt,
HAN kommer til å åpne dette for verden og vise dette i Eldoret, der hvor det har vært
mye sykdommer, smerte, synd, ondskapens slaveri. Du vil bli satt fri og du kommer
til å bli forvandlet til rettferdighetens arbeid, til å utføre rettferdighetens arbeid.
Jeg har sett et utrolig besøk i Eldoret. Det kommer til å være et rekordstort møte i
verden. Jeg har også sett Messias Sin gjenkomst. Disse er tegnene, når HAN sier, at
jeg kommer til å sende Den Siste Herligheten, som er i dette tempelet, og at «dette
siste hus skal bli herligere enn det første». Denne herligheten hører Messias til.
Denne Herligheten er for Kristus Sin Komme og Gjenkomst. Denne Herligheten var
ment å forberede veien for Herren Jesus, triumferende gjenkomst som Konge, som ga
oss seier på Golgata Kors. Så de som har ører måtte de høre HERRENS Ord og
forberede veien for Messias Sin Strålende komme. Shalom!
(Norsk oversettelse av Profeti av 13.8.2015. Herrens Mektige Profet Dr. Owuor)
Opprinnelig kilde https://www.youtube.com/watch?v=vpjI2MbCrKI
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