HERRENS PROFETI OM EN HISTORISK, MASSIV HELBREDELSESSALVELSE
SOM KOMMER TIL Å BESØKE ET BESTEMT MØTE, AV 01.06.17 - PROFET
DR. OWUOR
HERREN JEHOVA ELOHIM har Snakket med meg. I dag har HERREN
JEHOVA Snakket med meg, og HAN Snakket med meg om Møtet, som kommer. Og
HAN Snakker med meg i en tid, når jeg er i ferd med å dra til Finland, til Helsinki, på et
stort møte, og i Dette Møtet, går jeg til Helbredelsesmøtet. Og når HERREN bringer meg
til Dette Helbredelsesmøtet, så kan jeg se, at dette møtelokalet er stigende. Jeg tror, at
menneskene sitter der i stigende rekkefølge. Noen mennesker sitter oppe. Der i
møtelokalet er det et stigende benkerader, og menneskene sitter der i en stigende
rekkefølge. Noen mennesker sitter oppe. Der på Møtestedet er det seter i stigende
rekkefølge. Det sitter mennesker der oppe og andre er nede. Det går ned og andre er der
oppe. Så dette skjer i stigende rekkefølge. Det er Et Møte, hvor det er en stigende
rekkefølge, slik at GUDS Mann kommer til å være nede, og der sitter mennesker i
stigende rekkefølge, i stigende rekkefølge. Jeg ser mennesker i stigende rekkefølge. Noen
er der oppe.
Og så får HERREN JEHOVA HANS Tjener til å gå nærmere mennesker, som er
syke, de som er lamme, blinde, døve, stumme; og når jeg går, så ser jeg min skygge, og
når min skygge rører menneskene, så kommer Denne Historiske Helbredelsessalvelsen,
som jeg aldri noen sinne har sett, til å senke seg på Møtet, og treffer Møtet på denne
måten.
Jeg ønsker å gjenta dette, at det finner sted Et Møte, som HERREN JEHOVA er i
ferd med å sende meg til, og på denne tiden så Taler HERREN med meg, nå vi akkurat
er i ferd med å reise til Helsinki, til Finland, til denne store to dagers nasjonale
Konferansen i Helsinki, til Pastorkonferansen. Og så er det den siste dagen, Dette Store
Helbredelsesmøtet i Helsinki, og jeg vet at jeg like deretter har jeg Et Annet Møte som
kommer, enten i Mosambik og endelig til Australia, Perthi, i Australia og Melbourne. Og
så deretter Et Annet Møte et sted i noen av byene i Sør -Korea.
Så med en slik reiseplan, Snakker HERREN med meg akkurat nå om Møtet og
jeg er i ferd med å dra til Dette Møtet, og når jeg er i ferd med å dra til Dette Møtet, så
vet jeg ikke om dette er Det Møtet, som kommer til Helsinki, til Finland, men jeg ser at
det er Et Møtested og jeg går til Dette Helbredelsesmøtet. Så når HERREN JEHOVA
bringer meg til Dette Møtet, og jeg ser, at der hvor HANS Tjener står, er det et sted
lenger ned, og menneskene sitter i stigende rekkefølge, i stigende rekkefølge. Jeg ser
mennesker der oppe, helt ned og helt opp, mennesker sittende der oppe på i dette
møtelokalet denne dagen, og det er Et Stort Helbredelsesmøte, så dette var fullt av
mennesker. Dette ser ut for meg til å være mer Dette Møtet som kommer til Finland. Når
HERREN bringer meg til Dette Møtet, er det fult med folk som sitter i stigende
rekkefølge. Stolene går helt opp. Jeg ser mennesker der oppe. Denne modellen ser ut til å
ha noe rund form, nesten som et amfiteater, men likevel ikke slik.
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Og når HERREN JEHOVA bringer meg til Dette Møtet, Israels Mektige GUD,
JEHOVA ELOHIM, JEHOVA EL OLAM, JEHOVA MEKADDISHKEN, JEHOVA
HAMELEK, Kongen, JEHOVA MISPATH, Dommeren, HASOPHET, når HAN
bringer meg til Dette Møtet, så jeg ser mange syke mennesker. Noen av disse er lamme,
døve, blinde, stumme, overalt Dette Møtet. Det er Et Helbredelsesmøte, og så plutselig,
instruerer HERREN meg med Sin Røst til å gå mot disse menneskene, som er syke. Og
så ser jeg skyggen min. Da, ser jeg skyggen min. Så når jeg går slik og når skyggen min
begynner å røre disse menneskene, så vil Denne Historiske Helbredelsessalvelsen, som vi
ikke har sett maken til, siden HERREN sendte meg, til å treffe Dette Møtet, mest
historisk, fordi den sjokkerer meg veldig mye.
Og plutselig begynner alle de lamme å reise seg opp fra sine rullestoler! Rullestoler
blir løftet opp, og når jeg beveger meg, så husker jeg, at når jeg beveger meg, så vil
skyggen min berøre de foran, og når jeg ser opp, så sa jeg: «Se på det som skjer der!» Når jeg
rakk hånden min slik, en massiv kraft rørte ved mennesker der oppe, og jeg ser rullestoler
blir løftet opp i luften, lamme går, mange døve, mange blinde som gikk inn i en strøm, og
jeg ser noen av disse som om de var kledd i uniform, i likedanne drakter. Jeg vet ikke om
disse er fra blinde- eller døveskoler, så jeg lurer på om dette er Et Møte i Finland eller om
dette skjer et sted i Mosambik eller i Australia.
Fordi jeg ser mennesker i uniform. De er kledd i uniform. De er nesten som om de
er fra blindeskoler, fordi de løfter opp blindes hvite stokker mot meg, og disse var
helbredet. Det oppsto en stor situasjon, stort kaos, som utvikler seg der. Jeg håper, at
dette er i Finland, Helsinki, hvor jeg er på vei til. Jeg ser disse som om de var i uniform.
Dette er kanskje Finland, Helsinki, Den Mest Historiske Helbredelsessalvelsen, som jeg
noensinne har sett. Jeg vet hva som skjedde i Nakuru. Det var historisk, og det som
skjedde i nylig i Namibia, var historisk, men dette er nå Superhistorisk, fordi alt begynner
å løpe løpsk, når skyggen min begynner å røre mennesker.
Og så reiste lamme seg opp! Rullestoler, kaos, de blinde øyne, og jeg fortsatte med
å si: «Se på det, Se på det, Se på det! Se på de lamme, Se på de blinde! Se på dem!» Døve hørte!
Det var en veldig kaotisk stund. Det var Den Aller Mest Historiske
Helbredelsessalvelsen, som jeg noensinne har sett, helt siden da når HERREN sendte
meg. Det som skjedde i Nakuru, Menengai stadion var absolutt historisk, men dette
sjokkerte meg, fordi jeg har aldri sett En Helbredelsessalvelse treffe på et slikt nivå, og vi
er på vei til Finland om noen dager.
Igjen, HERREN JEHOVA, JEHOVA EL OLAM, JEHOVA ROHI, JEHOVA
ORI, HAN sender meg til dette stedet og det er et Helbredelsesmøte der. Dette ser ut som
Finland, fordi jeg ser, der, hvor HERREN setter meg, detter er det laveste punktet, og det
ser mer ut som et amfiteater, fordi menneskene sitter i stigende rekkefølge helt opp, fra
helt der oppe og helt ned. Dette var Et Helbredelsesmøte. Og når HERREN bringer meg
til Dette Helbredelsesmøtet, da instruerer HERRENS Røst meg til å gå forbi de syke, for
at skyggen min skal kunne røre dem.
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Og jeg husker at det samme skjedde nettopp i Windhoek, i Namibia forrige uke,
når jeg gikk forbi mennesker, som hadde kreft og skyggen min rørte ved dem, så ble store
kreftsvulster oppløst overalt i kroppene deres og brystet der. Men denne gangen, når
HERREN instruerer, befaler meg og sender meg til å gå forbi de syke, de som var nede
på min høyre side i dette møtet, når jeg går imot dem, så er jeg i stand til å se skyggen
min, i denne store situasjonen og Besøket av HERREN, FADEREN. Og når skyggen
min begynner å røre dem, den ene etter den andre, En Historisk Helbredelsessalvelse,
som jeg ikke har sett maken til i hele verden, treffer dette stedet.
Jeg vet, at Nakuru, Menengai, var virkelig historisk, hvor jeg ikke engang kunne ta
imot alle vitnesbyrd. På et punkt skulle jeg ta imot tre blinde samtidig, og gå sammen
med de samtidig, sammen med fire blinde samtidig. Dette var absolutt kaotisk! Men dette
her var veldig forbausende dette her.
Deretter så jeg de invalide, og de blinde, og de døve og de stumme, og de lamme
og de halte. Og så, når jeg slo mine øyne opp, da så jeg de som var der oppe, i de øverste
radene, i den øverste etasjen. Jeg så. Så jeg snudde mot dem og sa: «Se opp dit!» Når jeg
rakk hånden min, så rørte kraften til GUDS Herlighet dem og formet dem. Denne formet
en ganske stor mengde med mennesker der oppe. Så, når HAN hadde rørt ved dem, så
ser jeg en rullestol. Faktisk så ser jeg en rullestol, hvor det er runde hjul, disse er noe
myke runde hjul. Rullestolene og disse hjulene ser mer brunaktige ut, og så ser jeg ser at
rullestolen blir løftet opp, når de lamme nå har reist seg opp og går, og alt er veldig
kaotisk, fordi jeg ser mange blindestokker, blindes hvite stokker. Jeg ser, at dette er
mektig, når de døve ... Jeg ser noen mennesker på denne siden. Jeg vet ikke om disse er
menighetens tjenere. Kanskje er dette Finland og disse er menighetens tjenere, men jeg
ser de komme med stokker, med stokker. Dete er Et Historisk HERRENS besøk, som
kommer til verden.
HERREN er i ferd med å sende meg i en slik tid til Finland, til Helsinki, og jeg
vet, at vi hadde planlagt også å dra til, jeg hadde planlagt også å dra til Jyväskylä, som er
virkelig aller lengst borte, men vi får ikke til å komme til Jyväskylä. Så det er Et Stort
Møte, som kommer til å skje i Helsinki. Vi har bestemt å forene disse to møtene til Et
Møte i Helsinki. Det er Et Stort Besøk, som kommer til Møtestedet. Jeg har sett Dette
Møtet. Jeg har sett Dette HERREN JEHOVAS Besøk. Dette er Et Historisk Besøk, som
skjer.
HERREN tar meg til Møtestedet, og i Dette Møtet er jeg i stand til å se, at når jeg
kom, stigende ned og jeg ankom dit hvor jeg står på det nederste punktet i dette
møtelokalet. Dette ser mer ut som et amfiteater, fordi jeg ser mennesker sitte i stigende
rekkefølge. Det var Et Stort Helbredelsesmøte, fordi menneskene hadde ankommet, og så
på dette stedet, instruerer HERREN JEHOVA meg til å gå mot de syke og lamme. Der
var rullestoler. Mange av dem satt der nede i sine rullestoler. Jeg skulle gå forbi dem, og
så når jeg begynte å gå forbi dem, så kunne jeg se skyggen min. Jeg ser skyggen min røre
ved dem. Når skyggen min begynte å røre hver enkelt av dem, da kom Denne Historiske
Helbredelsessalvelsen ned på Dette Møtet, og slo ned. Dette forbauset meg veldig mye,
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fordi alle som var lamme og blinde og døve og stumme. Alt eksploderte! Det var virkelig
kaotisk!
Og så når jeg snudde meg, og så på menneskene, som var der oppe og rakk ut
armen min og sa: «Se på det!» Da for Denne Historiske Herligheten ut av hånden min og
falt ned på menneskene der oppe. Dette er mektig! Deretter så jeg en rullestol blitt løftet
der oppe, de lamme gå; Det var virkelig kaotisk på denne siden, og over alt! De blinde,
døve og stumme. Jeg fortsatte med å si: «Se på det, Se på det! Se i denne retning! Se i denne
retning! Se på, det som skjer der oppe!»
Så det er Et Stort HERRENS Besøk som kommer til verden, og HERREN sender
til dette stedet, og hva er årsaken til at HERREN sender et slikt Historisk Besøk akkurat i
denne tiden, tiden for Denne Historiske Helbredelsessalvelsen? Jeg sa veldig tydelig, at
når vi nettopp returnerte fra Windhoek, Namibia, hvor et lamt barn reiste seg opp og
begynte å gå, en lam kvinne reiste seg opp og begynte å gå! Dette er en mektig ting, og
HERREN tillot meg til å gå og skyggen min rørte ved dem, som har store svulster og
hevelser, som forsvinner på en virkelig historisk, sjokkerende måte.
Nå, hvorfor skjer dette i verden? HERREN JEHOVA, HAN har vist meg
MESSIAS SIN Praktfulle Komme. HAN har Snakket med meg om JESU KRISTI
MESSIAS SIN Praktfulle Gjenkomst, KRISTI gjenkomst, og jeg vet at alle dere, som
hører på akkurat nå på JESUS is LORD Radio verden over. Jeg ser mange, mange byer
helt fra Finland, hele veien til Australia, gjennom Afrika, USA. Jeg ser mange, mange,
mange byer. Hele verden lytter, hele veien fra Ny-Zealand, Sør-Korea, Sør-Amerika, over
alt. Nå er det velkjent i hele verden, at når du ser på denne verdens hendelser, så
begynner du å forstå at vi har aldri vært på denne veien før, og i denne konteksten har
HERREN JEHOVA Snakket med meg om MESSIAS SIN Praktfulle Gjenkomst, og
HERREN instruerer ved å bruke Dette Veldige, Historiske, Mektige Besøket, Det Aller
Mest Praktfulle Herlige Besøket, som jeg noensinne har sett. HAN bruker dette for å
instruere menigheten om å være klare. HAN ber menigheten om å forberede seg og om å
vende seg tilbake til rettferdighet, for at menneskene kan vende seg tilbake til hellighet,
for at seksualsynden skal kunne stoppe i menigheten, løgnaktigheten og løgnene,
perversjonen, umoralen, kvinnens bekledning, som du ser i disse landene; nakenhet, til
og med her i Kenya. Nakenhet, av og til og med i menigheten. Falske profeter og falske
apostler.
HERREN ber og befaler nasjonene om å nå omvende seg. HAN ber alle om å
omvende seg ved å be dem om å vende tilbake til omvendelse og til å leve et mer hellig
liv, fordi MESSIAS SIN Komme har kommet nærmere, HERRENS Komme er helt nær.
Igjen, jeg har sett meg selv. I dag tok HERREN meg til et sted og jeg tror, at dette
er Helbredelsesmøte i Helsinki, i Finland, fordi dette er den neste misjonen, hvor vi er på
vei til om noen dager. Og når HERREN bringer meg til dette lokalet for
Helbredelsesmøtet, så ser jeg akkurat som et amfiteater. Forrige gang, når jeg holdte Et
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Helbredelsesmøte i Helsinki, så var det et lignende Møtested, hvor menneskene satt i
stigende rekkefølge, i stigende rekkefølge, i stigende rekkefølge.
Og deretter, når HERREN bringer meg til Dette Møtestedet, så ble virkelig mange
mennesker helbredet, fordi de trengte helbredelse. De hadde vært gjennom prøvelser. De
har hatt voldsomme smerter. Jeg kunne se de lamme, de blinde. Der var mange lamme.
De lamme satt også i sine rullestoler. Døve, stumme, mange sykdommer, kreft, svulster,
bare nevn dem: diabetes, nyreproblemer, hjertesykdommer, stumme, da HERREN,
HAN instruerte meg. HAN befaler meg faktisk til å gå forbi disse menneskene, for at
skyggen min skulle kunne røre ved dem. Så når jeg begynner å gå forbi dem, så kunne jeg
se skyggen min, og når skyggen min begynner å røre dem, da treffer En Historisk
Helbredelsessalvelse Dette Møtet, og når Denne Historiske Helbredelsessalvelsen treffer
Dette Møtet, så plutselig blir alt kaotisk. Jeg ser de blinde øyne åpne seg, de lamme reise
seg opp og begynner å gå. Jeg ser rullestoler blir løftet opp. Jeg ser blindestokker, mange
blindestokker bli løftet opp.
Og når jeg ser mot dem, som sitter i denne i de øverste benkeradene, når jeg rekker
ut hånden min sier jeg: «Se dit! Se på det nå!» Jeg strakk armen min, og da for Den Massive
Herlighetens Kraft ut fra min venstre profetiske arm, og denne forvandlet dem. Dette var
en stor berøring, og deretter ser jeg nå en rullestol blir løftet opp og lamme begynte å gå
på denne siden, og alt var absolutt kaotisk.
On En Massiv Helbredelsessalvelse, Et Massivt Besøk, som kommer til å besøke
menigheten. KRISTI menighet trenger å forberede seg for dette besøket verden over,
fordi akkurat nå, når HERREN sender meg til Finland, er dette hva HERREN har talt.
Dette kommer til å bli Et Massivt JEHOVAS Besøk, som kommer til å skje på Dette
Helbredelsesmøte som kommer, og mange lamme kommer til å gå, mange blinde
kommer til å se, mange døve kommer til å høre. Det var kaotisk. Jeg var ikke i stand til å
ta imot helbredelsesvitnesbyrd. Dette var et ubeskrivelig øyeblikk å bevitne!
MESSIAS kommer! HERREN har bedt nasjonene om å omvende seg og vende
seg tilbake til rettferdighet. Dette er tidspunktet, da HERREN kaller på nasjonene om å
holde hellige samlinger og til å vende seg om, fremfor HERREN: om å vende seg bort fra
framgangsteologiens evangelium, som kom fra djevelen, evangeliet, som ikke har noe
som helst kraft til å utfri, evangeliet, som sier, at du kan bestikke GUD for en viss pris og
kvitte deg med hellighet. Husk, hvis det er noe i JEHOVA, som ikke endrer seg gjennom
evighetens evigheter, fra evighet til evighet, så er det GUDS, Israels GUDS Hellighet. Så
HERREN har instruert nasjonene om å omvende seg og forberede nasjonene til å vende
seg om og forberede seg for MESSIAS SIN Praktfulle Komme. De, som har ører, Hør
Den Hellige Ånds Røst.
Dette er Ham, som det står skrevet om i skriftene: Se, jeg sender Min Engel foran
Deg for å forberede veien for DEG, og for å lede til Løftet. Men sett ikke opp mot Ham.
Ikke bring din ondskap mot ham! Ikke bring din korrupsjon til Ham, fordi HAN kommer
ikke til å tilgi deg dette, fordi jeg har lagt MITT Navn og MIN Ånd i Ham.
www.repentandpreparetheway.org
www.jesusislordradio.info
www.repentnorway.com

5

MESSIAS kommer! Shalom.
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti av 01.6.17. Profet Dr. Owuor)
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