HERRENS Profeti om Det Kommende Helbredelsesmøte 17.12.17, av 16.12.17.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET, Amen!
HERREN velsigne dere kjære lyttere. HERREN JEHOVAH har Snakket med meg,
JEHOVAH ELOHIM, Israels Skaper, HERREN som har valgt Jerusalem, som har valgt
Israel, HAN som sier Ja, Israel er Jordens sentrum & Jerusalem er verdens sentrum.
Vel, HERREN har Snakket med meg i går kjære folk, i går natt. Ikke denne natten, men
den andre natten, om denne store vekkelsen som kommer til å bryte ut i dette landet &
begynner å gå utover grensene. HERREN har Snakker med meg i denne tidn, og HAN
Snakket med meg veldig, veldig mektig om denne vekkelsen. Og vi har sett, hvor stort
dette startet. Det er som en flamme, som en vill ild som nå konsumerer, kirken og landet
og dette er vakkert å beskue.
Nå, HERREN har i denne desember Snakket med meg, i går om natten om at et
Helbredelsesmøte, et Mega Massivt Historisk Helbredelsesmøte som kommer denne
søndagen, om 24 tidr fra nå og etter denne dagen, som er lørdag. Det er 5 minutter over
midnatt Østafrikansk tid nå.
Så, HERREN har allerede Snakket med meg, og HAN har allerede latt meg leve og se
denne dagen. Det kommer til å være storartet, historisk mega Helbredelsesmøte som vil
finne sted på søndag, og igjen har HERREN fremdeles holdt meg tilbake. Jeg vil ikke
forlate. HERREN har holdt meg tilbake til å være der jeg er her i Nairobi. Men slik
HERREN har kommandert, HAN har plassert i min venstre hand, i min håndflate, blar
fra livets tre, en bunke med blar og dette blomstret stor, og de blomstret. De blomstret i
min hand, idet HAN plasserte mens HAN plukket.
GUD FADEREN, HAMSELV FADEREN til VÅR HERRE JESUS KRISTUS,
JEHOVA ELOHIM, JEHOVA ADONAI, idet HAN plukket et blad fra livets tre når
HAN tok meg til Tronrommet. Og når HAN brakte meg tilbake disse bladene, så
plasserte HAN disse i min hånd på Tronrommet. Så når bladene begynte å blomstre
storartet på en veldig sjokkerende måte, og det var stor blomstring. Det var stor
blomstring, og blomstrende. Jeg kan se noen kvister også vokse og når HERREN fortalte
meg at disse var for helbredelse til nasjonene, med stemmen til GUD FADEREN.
Og så, dette kommende Helbredelsesmøte denne søndagen, dagen etter morgen, det
kommer til å være et stort mega Helbredelsesmøte, og rundt denne tidn, har jeg allerede
sett noen helbredelser. HAN har tatt meg til det fattige nabolaget i Afrika, i Kenya her,
og Jeg har sett, Jeg ser noens venstre hånd som er død. Den døde. Den føler ingenting.
Det ser ut som at den har dødd, og HAN Snakket til meg fra sentrum Kenya her. HAN
snakker med meg på Riftdalen forresten. HAN Snakket med meg. HAN viste meg
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hånden hans. Den er død. Og så etter dette så forteller jeg HAM at det går bra, og så etter
en stund, er hånden brakt tilbake til livet.
Så, HERREN har kommandert meg til å løfte min venstre profetisk hand foran denne
nasjonen og foran verdens nasjoner, og kraften vil forlate min hånd mens jeg gjør dette
søndagen og HAN besøke folk på en veldig massiv måte, ekstremt massivt. Dette
kommer til å være Historisk, og HAN kommer til å helbrede mange, mange, mange
tilstander. Jeg har sett så mange. HERRENS folk lider. Disse er folk som har en død
hånd. De har mistet følelsen i hånden, og forbindelsen mellom nervene som berører og
beveger armen. Det er som om det er en død hand de bærer. HERREN viste dette til meg
og HERREN har vist meg også ulike andre tilstander i dette landet og bak.
Og så, det kommer til å være En Massiv Vekkelse som bryter løs, Endetidsvekkelsen som
bringer dit hvor MESSIAS allerede hadde begynt med, og dette er En Enorm Vill Ild. Det
er En Ild som ikke kan bli kontrollert, ikke kan beholdes, ikke kan bli holdt tilbake. Det er
En Ild som vil brenne ved kraften av DEN HELLIGE ÅND, DEN HELLIGE ÅND,
Den Siste Hellighetsvekkelsen til HERREN. Hellighetsvekkelsen har nå tent og jeg vet at
dere nasjonene som lytter på fra utlandet, har vitnet og sett hvor vakker, hvor enormt,
hvor enormt vakker denne Endetidsvekkelsen som har konsumert Kenya.
Så HERREN har snakket med meg om søndagen, at på søndagen i deres
Søndagsgudstjenester vil dere ha veldig mange folk som kommer, til og med gjester, folk
som ikke har vært i denne tjenesten. Alle dem flommer inn fordi de er sauer, og hvor enn
sauer finner grønn beite, vil de alltid kalle på hverandre og gå tilbake dit. Dette er hvor
uskyldige KRISTI får er.
Så det kommer til å være En Veldig Stor, Historisk HERRENS Helbredelsessalvelse som
vil bli forløst når jeg løfter opp Min Venstre Profetiske Hånd. Og HERREN vil igjen
fjerne HANS folk fra smerte, fra skam, og fra lidelse, kval, trauma; alle disse tingene de
har gått gjennom over tid. Og HERREN sier at denne tiden da HAN gjøre dette, kan se
hva HAN gjør i Kenya. I bunn og grunn renser HAN ut menigheten.
De tar opptak av syke folk, de blinde fra hjemmene deres i løpet av helga. Så bringer de
dem til møtene i menigheten, og så når de er helbredet, så overvinner HERREN nå
løgnen, løgnen til de falske profetene, løgnen til de falske apostlene, løgnen som
konsumerte menigheten, kreften som har virkelig åt opp og brakte kreften inni
menigheten. Men HERREN bruker nå Denne Enorme Vekkelsen i Kenya i denne timen
til å rengjøre landet, å rense ut menigheten i Kenya og bortenfor.
Og så vil jeg oppmuntre nasjonene i utlandet til også å lytte til denne samme erklæringen.
Det vil være den samme erklæringen, og hvis jeg forstår riktig, har dere til og med bedre
internett. Dere har bedre internett enn i Kenya her. I Kenya har de det i små mengder, og
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hva og med denne er i de i stand til å lytte på fra menighetene deres. Men for dere i
utlandet, dere har mer kraftig internett, so erklæringen er mer tydelig. Dere tar imot dette
veldig godt, og mer tydelig. Så jeg vil virkelig oppmuntre alle nasjonene til å lytte på,
fordi det er ikke tid. Jeg har sett MESSIAS komme. MESSIAS kommer for en herlig
menighet.
Så dette er timen når HERREN begynner å vekke hele globen. Så de av dere fra andre
nasjoner, jeg virkelig oppmuntrer dere til å lytte på med deres syke, fordi i dag tok vi imot
nyhetene fra Finland. En pastors kone, som har urininkontinens, en veldig alvorlig, der
hun lekket. Dette lekket, og lekket ut og ydmyket Finland. Så HERREN helbredet her.
HERREN helbredet her på søndagen, denne forrige søndagen når jeg løftet opp Min
Venstre Profetiske Hånd i Finland. Hun tok også imot helbredelsen hennes. Og vi
kjenner veldig godt til denne store helbredelsen av Anne-Maarit, dysleksien som nå er et
stort under globalt tvers over jorden. Hun er nå i stand til å lese. Hun er nå i stand til å
lese tegnene, lese bøker og hun leser Bibelen uten stopp på Facebook, på whatsapp, på
Twitter, på … Dette er En Forbausende Enorm Vekkelse, velsignede folk og En Vakker
Vekkelse. Og i samme Finland, har vi enda baby Eemi. Eemi som ikke kunne gå. Jeg tror
han er 5 år og HAN går nå, og jeg snakker til HERREN om hans taleevne og jeg vet at
han kommer til å snakke. Og så, disse er enorme dager velsignede folk, uavhengig av
første verden eller tredje verden. Uavhengig av industri eller utviklingsland. HERREN
Besøker alle nasjoner.
Så jeg vil virkelig oppmuntre alle nasjonene til å lytte på, slik dere kan se vi har nesten
feilet med å fikse kalenderen for neste år, fordi den er utrolig overoppfylt. Dette har blitt
forløst. Så dette har blitt til en mulighet for Besøk, å forberede veien for MESSIAS Sitt
Herlige komme, å omvende seg og vende fra synd og ondskap, om å opprettholde
HERRENS rettferdighet og hellighet, å ta imot KRISTUS JESUS som HERRE og bli
født på ny, og vandre den smale veien, vandre den smale veien velsignede folk.
Så dette er hvorfor jeg sier, at dette er en enorm mulighet for nasjonene å lytte på nå. Til
og med når HERREN taler med Kenya, og dere ser HAN gjør store ting, så vet vi ikke
inntil nå, om det er 120 vanføre, vi vet ikke enda det eksakte antallet invalide som reiste
seg opp og vandret denne forrige søndagen. Alle vi vet slik vi nærmer oss hver av dem, og
dette er utrolig å se hvert tilfelle, i hver sak denne enorme fortellingen om JESUS. Det er
en vakker fortelling om JESUS, en mektig fortelling om gjenopprettelse, en enorm og
historisk fortelling om Endetidsvekkelsen, Den Siste Herligheten, Den Siste Salvelsen,
Det Siste Regnet, Den Siste Autoriteten som HERREN har forløst inni menigheten.
Og dere kan se at i Dette Mektige Besøket i denne runden, HERREN GUD FADEREN
HAM SELV at Tronrommet er involvert i Dette Besøket. Så dette er et veldig
landemerke tegn. Dere kan kalle denne for en av menighetens høydepunkter, når
menigheten virkelig nå må ta noen varige avgjørelser vedrørende hennes evighet og for
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den saks skyld vedrørende lydighet mot rettferdigheten, lydighet mot HERRENS
hellighet.
Igjen, jeg har sett historiske helbredelser som kommer til å finne sted kommende søndag,
og det kommer til å være et ras og flom av helbredelser, tsunamibølger. Dette kommer
som bølger, og bølger, og bølger, og kontinuerlige non-stop. So mange folk vil bli
helbredet i dette landet. Enormt antall folk har blitt helbredet i Kenya, mens de lytter på
fra utlandet. Dere har også den samme kapasiteten, den samme muligheten til å ta imot
fra HERREN, og å ta imot deres helbredelse mens vi fremdeles jobber med kalenderen
for neste år for å Besøke dere, noen av dere. Vi har Portugal. Vi har Peru i den andre. Vi
har Australia, og antagelig Hong Kong og Malaysia. Disse er mulige mål, og StorBritannia, men dette er fremdeles for tett.
Hvor enn, nå er tiden inne for Besøkstid i deres land. Slik dere tar imot deres Besøk av
Den Siste HERRENS Herlighet, Endetidsbesøket, velsignede folk. For en enorm
mulighet at HERREN nå kan nå dere, i deres komfort i nasjonene, i deres komfort i
hjemmene, i deres hjemmekirker, at i det dere samler dere og lytter på og HERREN kan
Besøke dere folket, fordi Kenya beveger seg høyere og høyere. HERREN lover til og med
større og høyere. Men HAN er åpen for alle de andre nasjonene i hele KRISTI legeme
velsignede folk.
Og Bibelen sier at de brakte til HERREN JESUS, de brakte til HAM folk som var syke
av alle type sykdommer og HAN helbrede dem alle, HAN helbredet dem alle. Og dere
ser hva som skjer akkurat nå. Dette er hva HERREN gjør i denne timen. Dere ser hva
GUD FADEREN har nå destruert i denne timen. Helbredet dem fra svulster, fra
invaliditet, de blinde, kreft, diabetes, tilstander, alt, hva enn, puss i magen og lever, alt.
Jeg kunngjør Den Siste HERRENS Herlighet som faller ned, HAN kommer til falle dette
på søndagen, når jeg løfter opp Min Venstre Profetiske Hånd, Den Fryktinngytende
HERRENS Hånd, og dette kommer til å Besøke KRISTI legeme på en stor måte
uavhengig av grensene. I Finland kan de ta dette imot, så langt som 6700 km unna.
Virkelig, virkelig, det finnes ingen grenser. Hvis Elfenbenkysten kunne ta imot, hvis
Maputo Mosambik kunne ta imot, så sannelig, dette er timen for Deres Besøk velsignede
folk.
Budskapet om rettferdighet er tydelig. Budskapet om å vende tilbake til hellighet er
tydelig. Budskapet om null toleranse for synd er tydelig. Budskapet om å leve en strengt
kristen livsstil, om å vandre på den smale stien, å glemme filmer, å kaste ut fotballspillene
dere brukte å gjøre, å holde der unna festene, festene, og hva … hva enn. Og, vandre tett
inn på, på grunn av prisen på frelsen som vi tar imot.
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Så velsignede folk, jeg har sett MESSIAS Sitt komme. FADEREN har snakket veldig
tydelig med meg om MESSIAS Sitt komme. HANS ENE & SANNE SØNN, DEN ENE
som er sendt for å bringe VÅR HERRE JESU nåde. Jeg har sett HERREN JESU
KOMME, MESSIAS Sitt komme.
Og denne er timen, muligheten før dørene stenges for nasjonene å avstå synd. Se på
omvendelsens kraft i Kenya! Se på hvor mye omvendelsens kraft kan vekke menigheten.
Se på denne enorme fakta at når, HERREN sendte meg til Kenya, og Kenya tok imot
omvendelse og de … endret sine veier. De som endret sine veier, når de ser de store
fruktene av dette. HERREN har gitt meg Bladene. HAN har plassert de i Mine Hender,
Bladene av Livets Tre og HAN har også vist meg at de herlige, store, vakre fruktene av
Bladene fra Livets Tre, når jeg løfter opp Min Venstre Profetiske Hånd.
Så velsignede folk, Forbered veien! MESSIAS KOMMER! Forbered veien! Herlighetens
KONGE som kommer, HERREN JESUS, HERREN KRISTUS som kommer.
HERREN JESUS, HERREN KRISTUS kommer, og disse er tegnene til MESSIAS Sitt
komme, Den Siste Herlighet som vil bli sluppet løs, som vil bli mye større enn Det Første
Regnet. Så alle nasjonene uavhengig av grensene, uavhengig av den første verden, eller
tredje verden, eller andre verden, eller hvilken enn verden, hva enn nasjon, farge, rase, så
kan dere alle ta del i Denne Herligheten og forberede veien og gi livet deres til HERREN,
måten dere ser nå GUD FADEREN gjøre i dette landet Kenya, røre folk fysisk, fjerne
svulster, …, øyne som har blitt rørt av Hånden, og rense opp øynene som åpner seg, og
mange, mystiske mirakler, undre som skjer i dette landet. Så dere kan delta i dette i
landene deres.
MESSIAS kommer velsignede folk. Igjen, for dere i Kenya, forsikre dere om at de
medisinske teamene er ute i morgen. Gå til landsbyene! Ta ut alle de vanføre! Bring dem
ut, de blinde, eksaminer dem, ta opptak av dem, dokumenter dem! Det er veldig viktig å
dokumentere dem veldig godt, når de ikke er i stand til å gå, når de er fremdeles er i
støvet, på marken og forsøker å reise seg opp og kollapser og alt dette. Og de blinde, de
døve som ikke kan høre. Ta dem ut, de med svulster og sykdommer. Ta dem ut og
dokumenter dem og la det medisinske teamet dokumenter dem veldig godt og så samle
dem på søndagen, fordi HERREN kommer til å helbrede dem i massevis, og i største
antall og det vil være forbausende å se deres tilstand og nå, når de er helbredet. Dette er
Herligheten til HERREN JESUS. Dette er Herligheten til HERREN GUD FADEREN
Dette er Herligheten til DEN HELLIGE ÅND, Min Ene og Sanne Venn.
Måtte HERREN velsigne dere dyrebare folk! Måtte HERREN velsigne dere folkene på
jorden! MESSIAS kommer! Takk skal dere ha og shalom!
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFETER Profeten Dr. Owuor på www.jesusislordradio.info )
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