HERRENS PROFETI OM ET MASSIVT HISTORISK GLOBALT
HELBREDELSESMØTE SOM KOMMER SØNDAG DEN 17.12.17.
HERREN JEHOVA har Snakket med meg, HERREN, Himmelens Mektige
GUD, Hele universets Skaper, HERREN GUD, GUDEN til Vår HERRE JESUS
KRISTUS, FADEREN til Vår HERRE JESUS KRISTUS og Vår FADER, HAN har
Snakket med meg, og i denne samtalen, en pågående samtale siden søndagen.
Og jeg vet veldig godt, at søndagen var en veldig historisk dag for hele KRISTI
legeme, menigheten verden over. Og det begynte denne søndagen, denne samme
søndagskvelden, på slutten av Dette Massive Helbredelsesmøtet, som man ikke har sett
maken til siden menighetene ble til.
Så, på denne søndagskvelden, GUD FADEREN, SKAPEREN av Himmelens
Hærskarer, universet og Jorden, HAN som er Vår Forløser, og foruten HAM finnes det
ingen Frelser, JEHOVA EL OHIM, JEHOVA MISKABI, JEHOVA EL OLAM,
JEHOVA MEGAICHKEN, JEHOVA HASPOHET, Den Rettferdige Dommer,
JEHOVA ORI - HERREN Mitt Lys, JEHOVA KABODHI- HERREN Min
HERLIGHET, HAN Snakket med meg denne søndagen, forrige søndag, og det har vært
en ustanselig samtale helt siden da, inntil denne dagen, om den samme tingen.
HERREN denne søndagen, da vi så Det Mest Historiske Besøket, i kirkens
historie, denne søndagskvelden, HERREN GUD, Moses Sin GUD, Israels GUD, Isak
og Jakob Sin GUD, Elia Sin GUD, Daniel Sin GUD, GUDEN til Johannes Døperen,
HAN løftet meg opp den kvelden, søndagskvelden, etter Dette Historiske
Helbredelsesmøtet, og HAN tok meg tilbake til Tronrommet i Himmelen, og så skar
HAN av veldig ferske, store blader fra Livets tre, i Tronrommet til GUD DEN
ALLMEKTIGE i Himmelen, Det Aller Hellige Stedet i Himmelen, et sted ikke alle
Himmelens Hærskarer gis adgang til.
Deretter skar HAN mange av disse vidunderlige bladene til Livets tre i Himmelen,
og så plasserte HAN dem på Min Venstre Profetiske Hånd, og jeg tok dem imot med
Min Venstre Profetiske Hånd, og deretter sa HAN med Stemme: «Disse er til legedom for
folkene!» Og deretter kommanderte HERREN JEHOVA meg til å komme fremfor denne
nasjonen, Jordens nasjoner, og erklære, Den Store Helbredelsessalvelsen til HERREN,
som vil komme igjen når jeg løfter opp Min Venstre Profetiske Arm, Den Rettferdige,
Mest Fryktinngytende HERRENS Hånd, denne kommende søndagen.
Så dette er en kunngjøring for alle mennesker at denne kommende søndagen, så
kommer det til å være Et Mega, Mega, Mega Helbredelsesmøte. Et Stort
Helbredelsesmøte vil finne sted, denne kommende søndagen. Så det kommer til å være
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fellesmøter, fellestilbedelse og -helbredelse i alle regioner med alle Biskoper. Jeg vet ikke
hvor mange, men de vil samle alle sine kirker i sine jurisdiksjoner, fordi HERREN har
erklært Enorm Helbredelse, En Helbredelsessalvelse, som kommer til å besøke
HERRENS hus, KRISTI kirke. Og dette kommer til å være utrolig! Jeg har sett En
Ferskere Salvelse. Jeg har sett En Større Salvelse. Dette er stort og utenkelig kjære folk!
Og mange nasjoner, hvor enn de er, de også nå vil nå ta del i dette mektige
historiske megabesøket av HERREN JEHOVA i HERRENS hus, KRISTI JESU kirke.
Og slik dere alle kan se, så er det en profetisk akselerasjon. Det er en akselerasjon av ting.
Vi har enda ikke feiret oppstandelsen av denne råtne kroppen som var i ferd med å gå i
oppløsningen, som vi nå vet, heter Mama Rosa, Mama Rosa. Vi forbereder oss enda til å
feire dette som er et stort, stort landemerke, em milepæl, i KRISTI kirke, og så nå
kommer Denne Store Helbredelsessalvelsen, Dette Besøket, 19.11.17 før vi feirer den
dyrebare Njoki og de vanføre som reiste seg opp, da Denne Helbredelsessalvelsen som
falt over menigheten forrige søndag og så nå, før vi feirer dette, nå neste som er ferskere
og mye mektigere, og mer historisk, og større, og mer kraftfullt, forbausende og
sjokkerende.
Alle mennesker, og alle nasjoner kan nå se at det er en stor akselerasjon, en
profetisk akselerasjon, som vises her, som skjer med kirken akkurat nå. Og den snakker så
mye. Den snakker om misjonen HERREN Sendte meg for. Den sier MESSIAS
Kommer! Dette er timen da HERREN nå forbereder veien for MESSIAS SIN Komme.
Dette er hvordan HERREN JEHOVA, GUD FADEREN, forbereder nå veien for
KONGENS Herlige Komme, KRISTUS JESUS, MESSIAS. HERREN JESUS
KRISTUS Kommer tilbake, Halleluja! JESUS Kommer tilbake, Halleluja! HAN
Kommer! KONGEN Kommer!
Vi trenger å forberede veien! Fjellene må meies ned! Sykdommene må utryddes,
kirken skal gjenopprettes! Vekkelsen er her! Halleluja! HERREN forbereder veien for
MESSIAS SIN Herlige Komme! HAN lytter til nasjonene. HAN lytter til menneskenes
hjerter, hjertene til stammene, hjertene til språkene, alle stammer, alle folk, alle nasjoner
forbereder seg nå kalt til Korsets og Blodets evangelium. HAN forteller dem nå, at bare
denne er veien, følg den!
HERREN gjenoppretter kraften til JESU Kors og kraften til JESU Blod! HAN
gjør det klart at det ikke finnes noen annen GUD, unntatt JEHOVA ELOHIM, Israels
GUD og det finnes ingen annen vei til HAM unntatt ved KRISTUS JESUS MESSIAS.
Forberede veien, kjære folk! Forberede HERRENS vei! Tiden er ute! Ting skjer
for fort! Det er en profetisk akselerasjon. Alle nasjoner kan bokstavelig talt lytte og ta del i
Helbredelsessalvelsen som kommer til å bli utløst kommende søndag.
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Forberede HERRENS vei! Omvend dere, kjære folk! Omvende dere, og vend dere
bort fra synd! Omvende dere, og vær hellige! Omvende dere, og vend dere til
rettferdighet! Omvende dere, og ha et rett forhold til GUD! Vend dere tilbake til
HERREN, Deres GUD! MESSIAS Kommer!
Nå la alle teamene idet de feirer gå ut til landsbyene og gå til hjemmene og ta med
dere de vanføre, ta med dere de blinde, ta med dere de stumme, lamme, de paralyserte,
de med svulster og kreft, ta med dere og ta opptak av dem før søndagen, og bring dem
foran HERREN. Det vil være en stor HERRENS Helbredelseskraft som kommer til
HERRENS Hus.
Vi har kommet i, vi har kommet inni en historisk tid. Absolutt! Totalt historisk!
MESSIAS Kommer og Budbringeren, Budbæreren, Budbæreren som forbereder veien for
HAM er akkurat her. HAN forbereder veien på denne måten ved å gjenetablere, å
gjenopprette Korset kraft, Blodets kraft, slik at alle skal få vite at det finnes ingen annen
vei. Bare gjennom Korset! Bare JESUS er veien! Bare MESSIAS, JESUS fra Nazareth.
KONGEN av Sion, Hjørnesteinen til Sion Den Levende Stein, Det Levende Brød, Det
Levende Vannet, Den Underfulle Rådgiver, Fredsfyrsten, Den Evige FAR! Bare HAM,
er veien til FADEREN!
Tiden er ute! HERREN etablerer nå til alle religioner at kom hit og finn forlatelse.
Jeg vil helbrede deg og gjenopprette deg! JESUS er veien! Inntil nå vet vi ikke hvor
mange vanføre som sto opp, vanføre alene, utenom blinde, forrige søndag. Om de er 80
eller 200, det vet vi ikke. Det eneste vi vet at i 1 minutt er det 60 sekunder, i 1 time er det
60 minutter og den fløt som en elv i 6 timer i strekk.
HERREN Kommer til å helbrede kirken igjen. Og jeg leser fra King James. HAN
Sier at dette er HAM som det står Skrevet om at: «Se, JEG vil Sende Min Budbærer som
vil forbereder veien for DEG, foran DEG!» Dette er HAM, kjære folk! Dette er HAM
som det står Skrevet om at i skriftene i bibelen, at dere skal komme og forberede veien,
for DEN HERLIGE MESSIAS, for DEN HERLIGE KONGEN, for HERREN!
Så denne søndagen så kommer det til å være En Historisk Helbredelsessalvelse
igjen. Gå ut og hent de vanføre, de som sykehusene har gitt opp! Bring de blinde! Bring
de stumme og ta opptak av dem, kjære folk, slik dere gjorde forrige søndag. Ta opptak,
dokumenter dem, fordi dette er stort! Du vil være sjokkert når de er helbredet! Og
HERREN vil bringe HANS Tjener igjen foran Den Himmelske Råd og løfte HANS
Venstre Profetiske Hånd for å forløse de vanføre. Kraft vil fare ut av Ham, som vil styrke
deres ben! De vil reise seg opp og gå! De blinde øyne vil åpne seg, de døve ører vil åpne
seg, de stumme tungene vil løsne, svulster oppløses.
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De vanføre og de blinde, de lamme legger vil bli strukket ut. Ryggmarger som blir
helbredet! Blodsykdommer, leukemi, diabetes, blodtrykk. Alle blodsykdommer vil bli
helbredet, interne organer, hjertesykdommer, lever, nyrer, milt, blære, alle ville bli satt
fri! HERREN Kommer til å besøke Huset på en mektig måte! En Historisk Vekkelse. Jeg
har kunngjort nå En Historisk Vekkelse som har brutt løs i dette landet og over
landegrensene. Så kom dere ut for å feire! Deres GUD har kommet med den siste
vekkelsen!
Halleluja! Måtte JESUS bli feiret i landet! MESSIAS Kommer! Forbered dere
HERRENS Vei! Dette er HAM som skriftene skrev om, hvor HAN Sier at dette er Ham,
som det står Skrevet om: «Se, JEG Sender Min Budbærer, foran DEG, som vil forberede
veien for DEG, for DEG!
Måtte de som har ører, høre HERRENS Røst! Har ikke HERREN talt med dere?
Shalom!
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET - Profet
Dr. Owuor)
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