HERRENS Profeti om En Stor Helbredelsesvekkelse som kommer til Spania, av
18.05.18.
HERREN har Snakket med meg om Det Kommende Møte i Spania. Og HERREN viste
meg i Dette Møtet at det vil bli helbredelser og Et Stort Besøk der. Jeg har sett
helbredelsene. Et Enormt Helbredelsesmøte, som har funnet sted og Enorme
Helbredelser.
Jeg ser en veldig voksen mann, som var vanfør, reise seg opp og går, begynner å gå. Og
så ser jeg en kvinne, jeg tror det er en kvinne, en eldre kvinne med veldig, veldig tynne
ben, var vanfør, også reise seg opp og går. Og jeg ser et lite barn, i det en voksen mann
reise seg opp og går, når HERREN Besøker stedet. Deretter ser jeg et lite barn også
gående, følgende, følgende etter ham.
Så det kommer til å være Et Stort Besøk i Spania i Barcelona. Det kommer til å være Et
Besøk i dette landet. Det kommer til å være Et Veldig Stort HERRENS Besøk i dette
landet. Rettferdighetens Budskap kommer til Spania nå og de er gitt muligheten til å høre
hva HERREN Sier nå, før MESSIAS Sitt Herlige komme, og hvordan forberede seg,
HERRENS instruksjon og råd, hvordan forberede seg for MESSIAS Sitt komme,
Herlighetens KONGE.
Nå dette er en veldig interessant tid, en veldig mektig tid i menighetens historie for noen
nasjoner å omvende seg fordi i denne timen så forbereder HERREN nasjonene. Og Den
Herlige Trappen er blitt senket ned. Den er her oppe oppå Himmelen. Og MESSIAS Sitt
komme er nær. Alle vet dette nå!
Så velsignet er nasjonen som er Besøkt med Dette Veldig Mektige Budskapet om å
forberede veien, omvendelse, kirkereformasjon, omvendelse fra synd, perfeksjonering av
de hellige. Bibelen lover at det kommer til å være en perfeksjonering av de hellige, en
perfeksjonering av de hellige i denne tiden. Og dette er nå tiden da de kan innstramme
deres kristne vandring, holde seg til DEN HELLIGE ÅND og omfavne Ham, for å
hjelpe dem og tilrettelegge for dem, slik at de vil være i stand til å forberede seg rettmessig
og på en vis måte for MESSIAS Sitt Herlige komme.
Så dette er Budskapet som kommer til Spania. Budskapet er MESSIAS Sitt komme,
Budskapet om tilbakevendelse til rettferdighet, tilbakevendelse til hellighet i kirken, og
Vekkelse til å evangelisere og vinne flere sjeler, til å få flere spanske folk tilbake til
JESUS, slik at de kan være i stand til å forberede seg nå for evigheten i Himmelen. Hvis
de ikke forberede seg for evigheten i Himmelen, vet dere at de vil gå til helvete. Og derfor
er dette en veldig, veldig kritisk tid, som kommer til å Besøke det spanske folket, og
spesielt Barcelona.
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La folket komme helt fra Madrid, fra alle de andre byene, og høre dette, fordi vår
kalender er stappet. Jeg tror ikke det vil være en til mulighet for meg igjen, til å komme til
Spania snart, unntatt at etter dette er Australia og alt, og kalenderen er full inntil 2020.
Og flere nasjoner er ikke innlogget så dette vil kanskje pågå til 2022. Men dette er den
beste tiden for Europa. Pastorene i Europa kan også komme for å høre hva HERREN
Sier. Og det er en stor tid som HERREN, kan Sende foran en slik pust, en frisk pust, for å
tilføre en ny pust, et nytt liv til menigheten, slik at HERRENS Ånd kan nå fornye kirken,
bringe KRISTI Liv inni menigheten, gjenetabler evangeliet om Korset og Blodet, og
bringe tilbake hellig tilbedelse idet MESSIAS kommer.
Og jeg er så velsignet over at HERREN Sender meg til Spania. Jeg er sannelig veldig
ydmyket over at dette er timen da nasjonene blir samlet fremfor HERREN, og de som vil
høre og lytte til DEN HELLIGE ÅNDS Røst, HERRENS Røst, deres er GUDS Herlige
Rike.
Måtte HERREN velsigne dere alle! Måtte HERREN velsigne Spania for at idet de
forbereder seg, så vil ikke visdommen feile dem at dette kan være en gyllen sjanse, for det
spanske folket, for å kunne se den enorme historiske vekkelsen som Kenya ser.
Takk skal dere ha så veldig mye! MESSIAS kommer! Måtte alle i hele verden forberede
seg! Jeg vet at HERREN Sender meg for å Besøke Spania, for at HANS HERLIGHET
kan Besøke Spania, for at HERRENS Ånd kan Besøke Spania, men det er mange
nasjoner som lytter nå, og de må gis den samme mulighet, til å omvende seg og gjør det
rette. Bare sjekk din vandring med HERREN! Fjern ting som kan forårsake porøsitet i
kristendommen, frafall, fallet dere vet, ting som gjør kompromiss med den kristne
vandringen, slik at du kan gå rett og riktig, i rettferdighet, i renhet, i GUDS frykt, vandre
med visdom og hellighet som foruten ingen vil se HERREN.
Måtte HERREN velsigne dere! MESSIAS kommer! Shalom!
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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