HERRENS PROFETI OM HISTORISK HELBREDELSESSALVELSE SOM
KOMMER TIL MENIGHETEN I DET KOMMENDE GLOBALE
HELBREDELSESMØTET, AV 20.12.17.
Priset være HERREN, HERRENS Mektigste Profet, Vel kjære folk.
HERREN JEHOVA, JEHOVA EL OLAM, Israels Mektige GUD, HAN har
Snakket med meg. Igjen, kjære dyrebare hellige, dere som lytter nå, HERREN JEHOVA
Ditt Skjold, JEHOVA Din Festning, JEHOVA Din Tilflukt, JEHOVA Din Forløser,
JEHOVA Ditt Høytårn, JEHOVA Ditt Banner, JEHOVA Ditt Lys, JEHOVA Din
Helbredelse, JEHOVA Din Hyrde, JEHOVA Din Klippe, JEHOVA Din Fred, JEHOVA
Din Rettferdighet, JEHOVA Din Styrke, JEHOVA Din Frelser, Din Forløser.
HAN har Snakket med meg velsignede folk, og derfor kommer jeg til dere nå
denne morgenen i dag. Jeg kommer til dere denne onsdagsmorgenen den 20.12.2017,
kjære folk, fordi HAN har Snakket med meg. Vi lever i mektige dager, hvor det er
en konstant samtale mellom Himmelen og KRISTI menighet, hvor det er en konstant
samtale mellom Himmelen og Jorden.
HERREN løftet meg opp og tok meg til Tronrommet i Himmelen. Og disse er
store dager kjære folk, når HERREN gjør disse tingene. Og det er forbausende, at på
denne tiden når HERREN tok meg til Tronrommet, at HAN gikk sammen med meg på
innsiden av Tronrommet, GUD FADEREN, FADEREN til VÅR HERRE JESUS
KRISTUS, Israels GUD, HAN tok meg til Tronrommet, HANS Tronrom i Himmelen,
til tronrommet i Himmelen, til det meste hellige stedet, til det aller helligste i Himmelen.
Og HAN vandret sammen med meg i Tronrommet og det var forbausende, fordi når vi
krysset over slik, da på den tiden åpnet HAN døren, og når HAN åpnet døren, da åpnet
døren seg, og når døren åpnet seg, da skinte GUDS HERLIGHET, den skinte foran meg,
hvor døren var åpen, og HAN skinte HANS HERLIGHET, fordi HAN vandret sammen
med meg. Og deretter så jeg, at HERREN da rørte, rørte og tok blader, og begynte å
samle blader fra Livets tre.
Igjen, HERREN vandret sammen med meg på den tiden. HAN gjorde det
annerledes nå, fordi HAN åpnet døren nå, og jeg kunne se Livets tre, og bladene i Livets
tre. Og denne gangen rørte HAN, og gikk igjen og rørte ved bladene, og HAN skar
disse bladene med Hånden SIN. Vakkert skåret, og porsjonert, og HAN skar dem og la
dem i Min Venstre Profetiske Hånd, og deretter Sa HERRENS Røst igjen: «Disse er til
legedom for folkene!» (Åp. 22:1-2). Og så deretter kom jeg tilbake til Jorden.
Og så, mens det er et stort skred av helbredelser og antallet invalide, som har reist
seg opp; vi vet ikke hvor mange hundre- og mange, mange blinde øyne har blitt åpnet;
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mange, mange døve ører har blitt åpnet; mange, mange stumme tunger er blitt løsnet;
mange med kreft, inkludert kvinner og folk som hadde kreft i hodet, og når de sov, så
kom det ut materie på sengen, som hadde tørket opp. Store ting har skjedd! Hoder som
var perforerte, med råtne kranier, svake, perforerte med rennende materie, har tørket inn
nå i dette landet.
Og det har vært helbredelser i mange nasjoner også. Mens denne skreden med
helbredelser skjedde den 19.11.17, inntil den 03.12.17, og inntil helgen før der igjen,
inntil denne helg, og nå kan vi ikke ta igjen. Vi kan ikke engang telle antall invalide som
er blitt helbredet. Enhver fortelling som radio- og legeteam der ute går rundt for å samle
inn; vitnebyrdene fra de ulike landsbyene. Landsbyene har nå deres egne feiringer
akkurat nå. De feirer og ringer for å etterlyse biskoper og ber dem om å komme. «Denne
personen er vår. Han er vår far, vår onkel. Han var blind, men nå ser han når han kom til deres
menighet. Hvor er pastoren fra denne menigheten? Vær så snill og kom!» Landsbyene organiserer
nå deres festmøter selv, og kaller på pastorer og ber dem om å åpne kirker for dem der.
Der er et stort skred, og når det er et slikt skred, når det er denne tsunamien med
helbredelser i landet, HERREN Sier, det er til og med en større tsunami, og er et skred av
helbredelser som kommer.
Så, for en stor tid kjære folk! For en fryktinngytende tid til å være i livet. For en
storartet tid å være en kristen, og være troende, å være en født på nytt. For en stor tid å
være rettferdig og å være hellig, og velge rettferdighet, for at du skal kunne se HERRENS
godhet.
Så HERREN Sier, at det kommer igjen en stor helbredelsessalvelse, og HAN
kommer til å Sende SIN Tjener, til å forløse KRISTI kirke, for å sette HANS FOLK fri,
for å sette HANS fanger fri, for at nasjonene skal kunne vite, at tiden er over, at
HERREN JEHOVA Besøker nå Jorden, og GUD FADEREN Besøker nå KRISTI
Kirke, for å forberede kirken, for å forberede nasjonene til KONGENS Herlige Komme,
MESSIAS!
Dette er hva alt dette handler om, for at menneskene og menighetene, og alle disse
ulike kirkesamfunn, hva enn dere kaller dem, og hvor enn dere ser dem, på TV eller hva,
måtte slutte med dette spillet, og vende tilbake til rettferdighet, og opprettholde hellighet,
og preke rettferdighet, og preke hellighet, og gå tilbake til evangeliet om Korset & Blodet,
og stoppe moderniteten, og stoppe disse så kalte finansielle velferdstransaksjonene til
menigheten, og hva, hva, hva enn de nå preker om, og begynner med å forberede et folk
til HERREN, begynner med å forberede kirken for MESSIAS, til GUDS Rike.
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For en storartet tid kjære folk. Så HERREN Sier, at idet dere returnerer tilbake til
deres menigheter denne kommende helg, HERREN Sier, at det må være et fellesmøte
etter dette, hvis HAN ikke Snakker med meg og taler helbredelse til deres menigheter.
MEN hvis jeg forstår denne samtalen nå, slik den er nå, så Sier HERREN at denne
kommende helg, vender dere tilbake til menighetene deres, fra fellesmøte.
Dere går tilbake til deres menigheter for å fortsette med å feire de invalide som
går, de blinde øyne som har blitt åpnet, og de døve ører som har blitt åpnet, de stumme
tunger som er blitt løsnet, svulster som er blitt helbredet. Det er stort å se invalide barn å
reise seg opp og gå. Dette er stort å se! Dette er en sjokkerende tid, at dere kan gå nå å
feire disse helbredelsene i deres kirker. Men helga etter den 21.12.17, da kan dere samle
alle deres lamme, deres blinde igjen, og dokumentere disse i landsbyene deres. Gå midt
inni landsbyen og ta med dere alle de lamme, alle de blinde, alle de døve, og bring dem til
et fellesmøte etter denne kommende søndagen.
Neste søndag, samle disse på fellesmøtene på festmøtene, og HERREN vil igjen
bruke HANS Tjener til å utløse en enorm historisk helbredelsessalvelse, som ikke har
grenser. Den kommer til å krysse landegrenser, og dette vil krysse landet, vil væte landet
og vil sjokkere landet med JEHOVAS HERLIGHET, med JEHOVAS
Helbredelsessalvelse. HERREN renser de lamme og setter fanger fri, de mentalt
syke. Hvor stort er det å se de voldelige mentalt syke ved Elfenbenkysten, veldig voldelig,
endelig satt fri, med nye klær, håret raket og snakke normalt, og forteller om ting når,
hvor han kommer fra, og husker ting. HERREN setter fangene fri. Jeg har sett den mest
historiske Helbredelsessalvelse komme!
DENNE SISTE HERLIGHETEN er større enn DET FØRSTE REGNET. Så
denne kommende helg, dere går og feirer! Jeg vet at dere har feiret hele uken, men dere
går nå i kirkene deres, og radioteamet går rundt menighetene. Det vil være
direktesending fra radio fra den ene menigheten til den neste.
Tiden ha endret seg, Den Himmelske Klokken! Tiden ha endret seg i kirken.
Tilbedelse i kirken har blitt til feiring, feirende tilbedelse. Dette betyr at tiden har endret
seg i Himmelen, kjære folk. Så HERREN Sier, at denne kommende helg, vil dere ha
deres møter, festmøter, og biskopene vil formidle, formidle alle disse store helbredelsene
til radiostasjonen, og så vil radiostasjonen prioritere, hvilken kirke de vil gå til først, og
dere bør gjøre dette på 10-20 etter neste menighet.
Mange invalide barn har reist seg opp. Dette er veldig sjokkerende og du vil gråte,
du vil falle ned på jorden, når du ser hvordan de reiser seg opp og begynner å gå for første
gang. Fullstendig invalide i støvet! Fullstendig blinde! Se på Meru hva som skjedde, hvor
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en ble ledet av to mennesker. En paralysert baby med brukken rygg som ble bragt til
hovedalteret i Nakuru, fullstendig knust med perforert ryggmarg, med hull, som lå der,
reise seg opp og går den dag i dag.
Men HERREN Sier, at helga etter denne, da samler dere, deres invalide, blinde,
døve, stumme, paralyserte, de lamme, kreftsyke, mentalt syke, alle; samle dem og ha et
fellesmøte igjen. Nå har dere nesten 2 uker. Dere kan gjøre det til og med litt bedre. Og så
vil HERREN bruke HANS Tjener til å tale en enorm helbredelsessalvelse inni
menighetene deres, og sette fangene fri, og helbrede de som er såret, og binde de
sønderbrutte, og forberede nasjonene, og forberede kirken for MESSIAS SIN Herlige
Komme!
Så i det vi begynner med feiringen i kveld, i dag her, kjære folk: HERREN har tatt
meg inni Tronrommet. EN STOR VENN, JEHOVAS STORE VENN. HAN har gått
sammen med meg i Tronrommet, og på denne tiden så åpnet HAN døren, den andre
døren, bakdøren. HAN åpnet døren og når HAN åpnet døren, deretter så jeg Livets tre
og HERRENS HERLIGHET skinne.
Og så tok HAN de enorme bladene fra Livets tre. HAN åpnet den. Jeg vet ikke
om dette er en sidedør, men det ser ut som en sidedør, og når HAN åpnet døren, så
skinte HERLIGHETEN foran, og jeg så Livets tre og HAN tok bladene, ferskere blader
med mye sterkere Salvelse og de blomstret på min hånd. Når HAN la dem på min hånd
så blomstret de, og HAN sa: "Dette er til legedom for folkene!" Dette betyr at det er Et Stort
Besøk som kommer, og at jeg ikke trenger å gå til noen land. Alle nasjonene kan
bokstavelig talt lytte på å ta imot deres helbredelse, og deres lamme vil reise se opp og gå.
Deres blinde vil se! Deres døve ører vil høre! Deres stumme tunger vil tale! Deres
paralyserte vil gå! Svulstene deres vil bli oppløst! Deres kreft tørker ut! Deres ryggrad er
helbredet! Deres mentalt syke vil bli gjenopprettet.
Det kommer til å være et globalt helbredelsesmøte om 2 uker fra nå. Jeg har sett
MESSIAS Kommer! Jeg har sett MESSIAS Kommer! I Jesaja 62:10 sier HAN:
Fram, fram gjennom portene, rydd vei for folket! Bygg vei, bygg vei og rens den for stein! Reis et
banner for folkene! Bygg vei, bygg vei for HERREN. HERREN bygger nå vei for
MESSIAS, og hvis Forgjengeren, Budbringeren, Forløperen bærer på en slik mengde
med autoritet, hvor mye mer mektigere er da MESSIAS SIN Komme?
Forbered veien kjære folk! I forrige natt, hele forrige natt, viste HAN meg alle de
mange, mange lamme som var helbredet i Kenya akkurat nå. I forrige natt og dette er fra
samtalen i Tronrommet fra forrige natt, natten før denne natten. Og denne natten vi har
akkurat våknet opp fra, hele natten, så viste HAN meg alle disse vakre helbredelsene som
har skjedd i dette landet: invalide som går, blinde som ser, døve som hører, de stumme
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taler. HERREN rydder opp og HAN hjelper de fattige i landsbyene Afrika: de forglemte,
de forlatte, de neglisjerte, de som sykehusene har gitt opp å behandle. HAN Sier nei, at
GUDS Rike kommer! Nå spiller det ingen rolle om du er fattig, at du ikke har råd til å
gå til sykehus, eller om du har penger for operasjon. Alle sykehus ga deg opp. Nå vil
JEHOVAS HERLIGHET komme for å forberede veien. Så reis opp, og ta imot din
helbredelse. Reis opp og se HERRENS HERLIGHET! Reis opp, og se MESSIAS Sin
Komme!
Kjære folk, dette er Ham, som bibelen lovet. Bibelen lovet, at i de siste dagene vil
jeg Sende MIN TJENER, Jeg vil Sende Elia Profeten, Den Store Profeten, Den
Fryktinngytende Profeten, Han som forbereder veien, Han som gjenoppretter alt før
MESSIAS Sin Fryktinngytende Komme!
Forbered veien! Jeg har sett MESSIAS komme! FADEREN har vandret sammen med
meg i Tronrommet allerede og HAN åpnet døren. Jeg vet ikke om dette er en sidedør
eller hva, men HAN åpnet døren, en annen dør, og HERLIGHETEN skinte. Og HAN
tok bladene og plasserte dem i min hånd, og HAN Sa: «Gå ned dit! Dette er til legedom for
folkene!» Og HAN brakte meg tilbake!
Forbered veien! Forbered veien, kjære folk! Tiden er over! Jeg har sett MESSIAS
Kommer!
Johannes Døperen har snakket med meg. Dette var foran GUDS Trone! Jeg har sett
GUDS LAM Kommer!
Takk skal dere ha! Shalom, todah rabah.
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET - Profet
Dr. Owuor)
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