HERRENS Profeti om mektig helbredelses salvelse som kommer til møtet
i Eldoret 28.-31.08.15 av 02.08.15
HERREN har nå talt med meg. HERREN talte til meg forrige natt. Jeg ønsker at dere
velsignede lyttere får vite at HERREN JEHOVA talte til meg forrige natt i en veldig
forbausende samtale. Denne samtalen er todelt. I den første delen viser HERREN
meg igjen Møtet i Eldoret. Det ser ut til at det blir rekordstore helbredelser, som vil
skje i Eldoret, og igjen når HERREN bringer meg til dette området på Eldoret
idrettsbane til Eldoret idrettsklubb, så vil det mest veldige og historiske
helbredelsessalvelsen treffe møtestedet. Mennesker kommer til å bli helbredet fra alle
slags sykdommer. HERREN har bestemt, at på denne dagen kommer HAN til å dekke
hele møtet med Jesu blod og mange, mange, mange mennesker kommer til å bli
helbredet fra ulike sykdomstilstander, og noe også fra dødsdømte sykdommer. Så
dette møtet vil først og fremst være feiring av Jesu Blod, og de underlige gjerninger av
Herren Jesus som Han, på grunn av oss fullførte på Golgata Kors.
Jeg ser en blind mann, mens jeg tar imot vitnesbyrd på alteret, og denne blinde
mannen er også blitt helbredet. Så dette betyr at mange, mange, mange blinde barn,
blinde mennesker, blinde babyer vil bli helbredet. Blinde øyne kommer til å bli åpnet
i historisk antall i dette møtet. Så ser jeg på denne siden også en som har kroppen sin
dekket med, og jeg tror at det er lepra. Denne kroppen som er dekket med lepra, har
mange, mange, mange sår, hovne sår, og jeg tror at det er væskende vesikler over
kroppen, ferske sår med puss, og ferske vesikler over hele kroppen, som om det var
noen hadde forsøkt å grave seg inn, og jeg tror at dette er lepra og at HERREN
kommer til å helbrede også dette. Dette betyr, at HERREN kommer til å helbrede
mange, mange, mange sår og rense også spedalske, og de kommer til å bli renset fra
all urenhet, og lamme og blinde babyer.
Derfor sier jeg at HERREN kommer til å helbrede rekordhøyt antall mennesker. Jeg
har allerede trådt fremfor HERREN og bedt HAN om å bringe en bølge av
helbredelsessalve for å sveipe over dette landet, slik at de som er sengeliggende, og
fattige i sine hytter i bygdene, kommer til å få styrke og reise se opp og vil våkne fra
deres sykeseng. De som har vært lam i 10 år, 6 år, 7 år, de som er inni siste fasen av
HIV/ AIDS i sine hjem. Jeg sa, at de trenger Jesus is LORD Radio for at det skal
kjenne bølgen av HERRENS helbredelsessalvelse, som HAN kommer til å sende når
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HAN bringer HANS Tjener til portene på dette området, så de også kan få ta del i
denne sveipende salvelsen og bli helbredet denne dagen. Mange haltende, mange
krykker, rullestol blir forlatt, blindes stokker, blødersykdommer. HERREN kommer
til å helbrede alle typer sykdommer, fordi HAN har bestemt å fremvise HANS
kjærlige karakter til denne menigheten og til andre menigheter, som kommer fra hele
verden.
Så jeg ser denne veldige helbredelsessalvelsen, som kommer til å treffe Eldoret.
Derfor sier jeg, at vi kommer til å skille ut en port. Det kommer til å være flere
inngangsporter til dette møtet, men denne utskilte inngangsporten er for de syke,
fordi vi kommer til å sette om TV-kamera på disse portene så vi kan motta deres
vitnesbyrd når de komme inn. Og når HERREN helbreder de, så får HERREN en
større ære, fordi vi kan se deres tilstand før og nå som HERREN har helbredet de.
Dette kommer også hjelpe folkeslag til å forstå hvor ille disse menneskers tilstand
var, og fra hvor ille tilstand HERREN har helbredet dem fra, og også hvor mektig
arbeid Jesu Blod har utført!
Uansett, vet jeg at det kommer også til å være rekordmange deltagere, som følge av de
mektige helbredelsene som HERREN taler til meg daglig, vil dette kommer til å være
det største møtet, og jeg har sett den. Det største og det mektigste møtet så vi
noensinne har hatt i dette landet. Så på hver port kommer til å ha egen veisperring,
sikkerhetsfolk og ca. to eller tre kontrollpunkter. Først vil det være en veisperring, så
kontroll, så kommer du til et nytt kontrollpunkt, så til det tredje kontrollpunktet når
du ankommer stadion i Eldoret idrettsklubb. Så biskopene og de ulike
avdelingsledere til de ulike enhetene og områdene kommer til å gi mange andre
instrukser, for at alt skal være klart for det himmelske besøket i dette landet.
HERREN har talt med meg, at alt er nå klart for det himmelske besøket i dette landet.
Nå er det bare opp til deg! Vær sikker på at du sørger for å forberede deg til dette
historiske besøket. Forsikre deg nå, at du vil stå i rett stand fremfor HERREN. Nå er
tiden for å vende om. For de som ikke har tatt imot JESUS, er det på tide å ta imot
JESUS og forsikre seg, at dere alle har blitt døpt med full neddykking og at dere vil
stå rett fremfor JEHOVA. Dette er den første delen, vedrørende Det Kommende
Besøket av GUDS kjærlighet, som HERREN talte om.
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Igjen, slik jeg sa, så på grunn av denne veldige helbredelsessalvelsen, som HERREN
taler med meg om daglig. Så nå, vil det være tre veisperringer og tre kontrollpunkter
på hver av portene, hvor menneskene vil bli stoppet, og vi kommer til å åpne dere
vesker, mennesker vil bli undersøkt, og sikkerhetsfolk kommer til å bemanne
portene. Fra veisperringen kommer du til en ny veisperring, og så til den tredje før du
får komme inn grunnet sikkerhetssituasjonen i dette landet, og også grunnet denne
enorme mengden, denne virkelig enorme mengden av mennesker, som kommer, og
for å sørge for allmenn sikkerhet.
Rydd vei, Messias kommer!
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti av 2.8.2015. Del 1. HERRENS Mektige
Profet Dr. Owuor)
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