Helbredelsemote i Finland – 20.02.2015
Priset være Herren, Herrens mektige Profet! Amen pastor Raymond. Herren har
talt med meg. Jeg vil at lytterne verden over får vite at Herren har talt med meg
forrige natt, kvelden før denne natta. I denne mektige samtalen med Herren, tok
Herren med meg til et sted. Han satt meg til dette stedet. Og på dette stedet tok
Herren meg til et møte, og dette er et helbredelsesmøte.
Og da så jeg en mektig visitasjon fra Herren på dette mektige, mektige
helbredelsesmøte, og dette helbredelsesmøtet ser ut til å finne et sted i Europa,
fordi jeg ser lyst folk.
Og mens jeg var dere, da så jeg at Herren helbredet en total lam mann. Han
gikk til møtet. Det er en moden mann, og han var helt lam, og det ser ut til at
problemet er i kneet.
Deretter begynner han å ta steg for første gang, og starter å gå. Så det var en
ganske stor dramatikk, en stor feiring som fant sted, og folket klappet hvor enn
dette kom.
Så jeg har sett et veldig massivt helbredelsesmøte, og et mektig mega-visitt av
Herren som kommer. Og denne mannen er en hvit mann, og jeg ser at han
forsøker å gå.
Jeg ser at han går på rulleskøyter slik folk bruker. Han forsøker å gjør det, og
han går også bra, og han sier at han kommer til å gå på rulleskøyter nå.
Det var en stor feiring som fant sted på dette stedet under Herrens visitt. Dette
stedet kommer til å være i Europa. Det kommer til å være en enorm visitt av
Herren på et av de møtene i Europa hvor det kommer til å være et
helbredelsesmøte.
De helbredelsesmøter som akkurat nå er planlagt til Finland. Herren er suveren,
og selv på det møtet hvor jeg er på vei, og som skal finne sted i Italia i denne
kommende uken, denne store konferansen, kan folk bli helbredet, fordi Gud er
absolutt suveren, og Han beholder sin rett og sin autoritet.
Det vil være en stor, stor visitt i dette året i Europa. Han kommer til å besøke
Europa og vi kommer til å helbrede mye folk i Europa, som er lam som vil
begynne å gå, og det vil forundre folket i Europa og trekke de fleste til Herren.
Dette skjer i en veldig, veldig viktig tid, på en tid da klokken teller ned, opp mot
Messias sin herlige komme. Samtidig ser vi nå at dette er bønnen som jeg lagt
frem for veldig lenge siden, så at denne vekkelsen kan bre seg ut fra Kenya og til
mange andre nasjoner, spesielt til Europa, Latin-Amerika og Asia, Nord-Amerika,
Sentral-Amerika, Australia, Ny-Zealand, og til mange andre nasjoner slik at de
også blir gitt muligheten som Kenya har hatt, som Kenya har nytt å vitne om den
siste herligheten som det er profetert om i Bibelen.
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Nå, når disse hendelsene kommer til oppfyllelse, så vil det også bevitne om
Herrens veldige dag, Herren sin nære komme. Igjen ser at jeg Herren Jehova
kommer til å besøker sin menighet. Han kommer til å besøke flere nasjoner dette
året.
Han kommer til å besøke flere nasjoner dette året, og det vil være en mektig
vekkelse, og han vil lede flere nasjoner til større høyder og nivåer.
I følge den siste kalenderen dette året, kommer det til å bli veldig travelt.
Så vi kommer til å være vitne til begynnelsen av den globale vekkelsen, som
man har ventet så lenge på. Imidlertid slik det har vært tilfelle i Kenya, er denne
vekkelsen lansert på omvendelsens fundament, i en komplett omvendelse fra
synd, og i en tilbakevendelse til hellighet. Så hvis det er noe budskap man kan
resonnere ut fra dette i denne annonserte visitten av Herren, så er budskapet at
uten helligheten kan man ikke opprettholde vekkelsen.
Budskapet er at bare hellighet og rettferdighet via omvendelse vil opprettholde
denne vekkelsen. I Kenya, i det klassiske tilfellet, hvor omvendelsen har fortsatt
og spredt seg ut i landet, og har helligheten gjennomboret vekkelsen, som har
resultert i en mektig vekkelse selv etter 10 år.
Herren sender meg denne kommende uken tidlig neste uke til Italia, og tilslutt til
Finland til dette store helbredelsesmøtet. Herren sier at når denne vekkelsen
kommer til å skje i samsvar med det ordet min tunge har talt, vil dere være så
snille og bevare denne vekkelsen, vinningen til denne vekkelsen, slik at dere
også kan bevare rettferdigheten, og til å bli funnet klare på denne mektige
dagen, dagen for opprykkelsen, dagen for Messias sin herlige komme.
La de som har ører høre dette Herrens ord, forberede veien i deres hjerter, rive
ned fjellene til avgudene, pengekjærlighet, avgud til å synde, hevnens avgud,
filosofiens ideologier, de mange avgudene, som har satt seg over Kristus i deres
hjerter. Måtte Herren nå rive ned disse avgudene, så dere vil ha et vei i deres
hjerter, slik at når Messias kommer, og nasjoner er samlet, slik at selv deres 10
nasjoner, deres nasjoner i Latin-Amerika, nordamerikanske nasjoner, asiatiske
nasjoner, australske nasjoner, newzealandske nasjoner, at alle nasjoner, måtte
få mulighet til å samle seg til Herren.
Shalom.
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