HERRENS Profeti om En Enorm Helbredelsessalvelse i Et Kommende
Helbredelsesmøte, av 29.12.17.
HERREN JEHOVA har Snakket med meg, kjære folk, HERREN JEHOVA SHALOM,
JEHOVA ROPHE, JEHOVA RAPHA, HERREN, Vår Helbreder, i 2. Mos. 15:26.
HERREN JEHOVA, Han Talte med meg om Dette Helbredelsesmøtet, som kommer på
søndagen i over morn. Da forstår dere altså, at faktisk er dette Et Helbredelsesmøte, alle
Disse Besøkene, som er en del av forberedelsen av Denne Veien. Og HERREN Talte
med meg om Dette Veldige, Veldige Helbredelsessalvelsen, som kommer til å komme
ned fra Himmelen og til å skje i dette landet ja til å skje KRISTI i menigheten ja til å skje
HERRENS hus, KRISTI legeme. Og de som kommer til å lytte på fra andre nasjoner, de
som har godkjent omvendelse og hellighet, de som har akseptert denne uskylden, som
Kenya har gått inni, detten barnets uskyld som følger HERREN blindt. En slik barnets
uskyld, hvor HERREN Sier: Gjør dette, og de gjorde det. Omvend dere, og de omvendte
seg. Vend bort fra synd! For at de skal omvende seg, uten spørsmål, uten filosofiske
paradigmer, uten teologiske paradigmer; dette barnets uskyld, et uskyldig barn og barnets
uskyld.
HERREN har altså Snakket med meg om Det Kommende Helbredelsesmøtet på
søndagen, om denne feiringen, om Takkefesten og Helbredelsesmøtet, fellesmøte, som
kommer til å skje tvers over dette landet. Ot jeg vet, at tallene kommer til å være større.
Det kommer til å være millioner på millioner med mennesker samlet tvers over hele dette
landet. Det kommer til å være Et Veldig Besøket denne kommende søndagen. På et
tidspunkt i kveld viste HERREN meg Dette Møtet, de ulike områdene, hvor enn dere
kommer til å være. På et tidspunkt vil en vanfør reise seg for å stå samtidig, samtidig.
Mektig! Og HERREN Talte til meg om denne gjennom hele natten. Han Sier, se, hvor
mektig Denne Siste Herligheten er, hvor mektig dette Siste Besøket er!
På et tidspunkt lot HERRENS hjerte, Han lot meg kjenne Hjertet Hans, at Hjertet Hans
er så fullt av glede. Han var så lykkelig, Han var så velsignet, at Han Besøker Hans folk.
Akkurat slik dere har sett, kjære folk, når det er en flom av helbredelser, hvor mange
vanføre reiste seg opp og vi kan ikke engang viten antallet på dem inntil nå, men år vi går
inni disse detaljene i det enkelte hendelsene, da vet dere, at HERREN har sannelig
husket menigheten. Fordi de er virkelig de aller mest desperate tilfellene, hvor sykehus
hadde gitt opp. Kirurgene hadde reist hendene opp ved å si, bare så dere vet, hva dere
har, kommer HERREN til å hjelpe dere, vi kan ikke. Det er her hvor legevitenskapen
slutter. Det er her hvor kirurgien slutter.
Dette er flommen som vil strømme som en elv under Helbredelsesmøtet, til og med
blinde, men når du begrenser det til et enkelt tilfell, når du er på magen din og alle tårene
i magen renner på golvet. Hvert tilfelle har en ekstremt stort vekt. Hvert enkelt tilfelle
dere da ser, er at HERREN JEHOVA, Han har sannelig Besøkt menigheten. Han har
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elsket Sitt folk. De tilfeller av blind, slik som vi så i går, hvor vi i livene våre ikke hadde
forståelse for Dette, hvor HERREN helbredet ham, hvor han nå ser. I denne
virkeligheten kan du ikke forstå, ikke engang legevitenskapen kan forklare disse tilfellene
av vanføre ben, slik som Onyancha. Slik som foten til denne ungen gutte Onyancha, som
hadde et ben. Benen i foten var faktisk krummet. Den hadde krummet seg 140 og noe
grader, men han går nå! De svake bena, som legene hadde konstatert som uhelbredelig.
Og HERREN er så lykkelig i denne drømmen i forrige natt, når Han viste til meg de
vanføre, som ble reist opp, de mast håpløse tilfeller av fattige mennesker i Afrika, som nå
er reist opp, og som ikke en gang hadde penger til å reise til sykehuset, for å gå til
sykehuset, for å komme til sykehuset. Det kjenner ikke engang til dette. De er redd for
sykehusmiljøene. De tror at dette miljøet er så komplisert, at de kanskje ikke forstår
språket og de kanskje ikke forstår språket eller dynamikken på sykehusene. Disse forlatte
tilfellene. De forsøker å gå sammen på to sykehus, men sykehusene avviste dem. De gikk
tilbake til landsbyene sine og ga opp. Det er slike tilfeller som HERREN Snakker.
Dette er en enorm tid, kjære folk, akkurat nå, sjokkerende i menigheten historie. Dette er
ubeskrivelig tid i HERRENS hus. Og HERREN var så lykkelig, at Den Siste Herligheten
strømmer, at Den Siste Herligheten kommer ned fra Himmelen, at Himmelens Porter er
nå åpne for Den Siste Herlighet. Hvor mektig, kjære folk! Jeg har sett Dette Veldige
Helbredelsesmøtet, Historiske Helbredelsesmøtet, som kommer på søndagen.
Og på et tidspunkt Sa HERREN at de vanføre, som reiser seg opp, det vil være mange av
dem, og det var veldig vakker. Og HERREN JEHOVA, GUD FADEREN, Vår HERRE
JESU KORS, FADER Selv var så glad. Han viste til meg Hans glede. Han var så glad, at
de vanføre reiste seg opp og at de gikk nå. Det var i stand til å starte et nytt liv ved å tilbe
HERREN, ved å tilbe HERRENS godhet, ved å tilbe HERRENS barmhjertighet, ved å
tilbe VÅR HERRE JESU nåde. Virkelig mektig, kjære folk!
Jeg leser nå et skriftsted fra Haggai 2:9. Han Sier: Dette nye huset skal bli herligere enn det
første, sier Herren over hærskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over hærskarene.
Vi ser veldig tydelig, at HERREN Talte om dette nye huset. Dette en ny bolig som
kommer til å være en mektig bolig, boligen til HERRENS Herlighet. Dere ser veldig
tydelig, at dette er Den Senere, Den Siste Herligheten som ble lovet. HERREN sa faktisk,
at dette kommer til å være en ny menighet og et nytt tempel, hvor det kommer til å være
åndelig tilbedelse. Fullstendig hengivenhet. Legalisert og legitimt hus, som det kommer
til å nyte av HERRENS legitime hus, som er atskilt fra frafall, hvor Han kommer til å
legge HANS Herlighetens skatter.
Dette er et nytt hus, HERRENS hus er nå formet. Dette er det åndelige huset, hvor det
kommer til å være åndelig tilbedelse, åndelig hengivenhet, perfekt hengivenhet til
HERREN. Berettiget hus.
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Han Sier, at dette huset kommer til å nyte av velsignelsene til Himmelens Herligheten.
Denne Herligheten, som kom ned til dette huset, som dette huset innehar, kommer til å
være Himmelens skatt, kommer til å være Himmelens rikdom, kjære folk. Han Snakker
veldig tydelig til menigheten akkurat nå om forberedelse av veien. Han har frigjort Den
Siste Herligheten. Den Siste Herlighet er her, kjære folk. Den Siste Herlighet strømmer til
menigheten. Han ber om omvendelse. Han ber om omvendelse. Han stiller alvorlige
spørsmål vedrørende omvendelse, kjære folk.
Han stiller fra menigheten, slik som nyt Kenyan fra menigheten, fra menigheten som
ydmyket seg og adlød befalingen om omvendelse. Han holder nå på Denne Herligheten.
Han ber nasjonene om å hengi seg til Denne Røsten, som kaller til omvendelse, Røsten,
som forbereder veien for MESSIAS SITT Praktfulle komme. GUD tar ikke feil! Du kan
ikke tilsidesette Ham og så banker på døren ved å si: HERREN la meg få slippe inn!
Dette er Han, som Snakker til menigheten: Omvend dere, omvend dere, omvend dere ja
vend bort fra synd ja vend tilbake til hellighet! GUDS Rike er nær. GUDS Rike er hellig.
GUDS Rike er rettferdig. Ikle deg rettferdighetens kledning, Herlighetens kledning,
frelsens lysets kledning!
Du kan ikke svikte Ham og så vende tilbake til Ham: HERREN, HERREN, HERREN,
HERREN, ved å banke på døren. HERREN, HERREN jeg ber åpne til oss! Han svarer:
For å fortelle dere sannheten, jeg kjenner dere ikke.
Jeg kjenner dere ikke, Sakarja 1:
2 Herren var harm på fedrene deres. 3 Du skal si til folket: Så sier Herren over hærskarene: Vend
tilbake til meg, sier Herren over hærskarene, så vil jeg vende tilbake til dere, sier Herren over
hærskarene. 4 Ikke vær lik fedrene deres. De tidligere profetene ropte ut for dem: «Så sier Herren
over hærskarene: Vend nå om fra de onde veiene og de onde gjerningene deres!» Men de hørte ikke og
lyttet ikke til meg, sier Herren. (Sakarja 1:2-4)
Som betyr, at Han selv Snakker med mennesket. Dette er en veldig stor ting dyrebare at
HERREN kaller til omvendelse. På et punkt spør Han: Når du har hellig mat og du tar å
ruller den i falden, du bretter noe grillet mat i falden, vil den fremdeles være hellig? Vår
GUD er atskilt. Synd er synd. Rettferdighet er rettferdighet.
HERREN Sier, at det er et stort Besøk, som kommer igjen til Kenya denne helga, og de
nasjonene, som kommer til å følge omvendelsens vei, kommer til å ta del i Denne
Herligheten. Det er på tide å gå inn og bli til en fårenasjon, som HERREN kommer til å
dele, ved å plassere fårene på sin høyre side, disse fårenasjonene. HERREN Sier, tiden er
nå inne for å omvende seg og forberede et nytt kar. Herligheten er her.
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Denne modernismen, som dere ser i nasjonene og i menighetene i utlandet, til og med i
menighetene her i Nairobi, den type modernisme som ikke vil lede til GUDS Rike. Nei
og nei, nei, nei, og evig nei! Modernisme og postmodernisme, alt dette er verdslighet,
som dere ser i menigheten, kommer ikke til å lede menigheten til Himmelen. Motsetning
til dette er sannhet. Den kommer til å lede menigheten til helvete. HERREN Sier: Vask
hjertene deres. Vask hjertene deres i omvendelse. Rens teltene deres, rens sjelene i
omvendelse. Han ønsker å lagre Denne Nye Herligheten, Denne Rike Herligheten, Den
Aller Mest Anerkjente Herligheten.
JEHOVA MISQUABBI, HERREN Din Høyborg. HERREN Besøker i menigheten og i
Kenya på en sjokkerende måte. Det er så veldig skremmende å sitte bare på gjerdet å
betrakte dette. Det er forferdelig å bli sittende på gjerdet og følge med. Det er dårskap og
å sitte på gjerdet og betrakte dette. Enhver bør hoppe på! Budbæreren er her. Forbered
veien, vend bort fra synd! Vend tilbake til hellighet, forsak verdslighet og ondskap,
moralsk forfall, umoral, nakenheten til kvinnene, deres bekledning, abortene i
menighetene, homoseksualitet, prostitusjon i menigheten, fremgangsteolog. Forsak alt
dette!
Ta Korset og Blodet! Det er Korsets kraft! Det er Blodets kraft i evangeliet! Det er disse
blinde øynene, som ble åpnet i går, som sjokkerte nasjonen, sjokkerte oss her. Han sa, at
han ser mennesker akkurat som trær. Faktisk repeterer bibelen seg selv direkte til ørene
våre uten oversettelse. Hvor mektig. Hvem kan sitte på gjerder, når Den Siste Veldige
Herligheten som ble lovet om strømmer ned? Måtte nasjonene bli med! Vær ydmyke og
kast bort deres teologier og følg HERRENS Røst, følg GUDS ledelse! Følg JEHOVAS
instrukser. Steng bort mennesketeologi, menneskefilosofi, hvor dere kan til og med stille
spørsmål ved GUDS Røst.
Se på Kenya! De stiller aldri spørsmål. De sier vi ikke trenger å være geni. Før
HERRENS Tjeners Ild kom, var vi i tørke. Våre vanføre var vanføre, våre blinde var
fremdeles blinde. De korrupte forkynnere lette etter penger her fra. De løy til oss og ga
falske profetier. Vi var nakne. Det var umoral i menigheten, aborter i menigheten,
voldtekt utenfor ekteskap, men når Hans ild kom og forkynte omvendelse ja vi tok imot
omvendelse, reiste våre vanføre seg opp. Blinde kan nå se. De sier:” Nei, vi ønsker ikke å
høre noen annen røst mer!»
Dette er barnets uskyld, barnets. Dere kommer til å miste GUDS Herlighet hvis dere
enda plasserer verdslig mennesketeologi i hodene deres. Vær slik som Kenya! Kenya
følger JEHOVAN Røst. Han Sier, dette er enkelt. Han Snakker om rettferdighet. Han har
refset oss. Vi burde ha vandret i hellighet! Jeg trenger ikke å være et geni for å vite, at
dette er fra GUD. Dette er fra GUDS. Hør på meg Amerika, USA! Hør på meg Mexico,
Brasil, Latin-Amerika, Sør-Amerika, Sentral-Amerika, Europa, Australia, Afrika, Asia!
Det er ikke tid for teologi nå. Følg HERRENS Røst og dere går inni Himmelen.
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Skyen har kommet ned. Han har befalt Himmelen på en skinnende solskinnsdag om å
åpne seg og Himmelen åpne seg og umiddelbart Regn faller ned. Dette har skjedd flere
ganger, ikke bare en. Elias Sin Ild har kommet ned fra Himmelen. HERREN har
Forklaret Ham. Hva venter dere enda på? Kenya tar alt av Denne Siste Herligheten,
Herligheten, som dere ser i Haggai 2:9. Den Lovede Herligheten, Den Veldige
Herligheten. Han Sier: Dette huset har en Senere [Herligheten] vil være større enn den
tidligere, hvor en vanfør reiste seg opp. Han har nå vist meg dette store antallet på
engang, de vanføre som reiser seg opp samtidig. Hvor vakkert! GUD FADEREN lot meg
vite, at Hjertet Hans var virkelig glad. Han var virkelig glad, at HERRENS Vei blir
forberedt ordentlig nå i rettferdighet, i hellighet, hvor det ikke finnes kompromisser.
Jeg har sett MESSIAS SITT komme. Hvor vakker kommer ikke den dagen til å være. Jeg
kommer til å danse den dagen. Jeg kommer til å si til nasjonene, se jeg sa dette til dere.
Dette er hva jeg mente, når jeg sa til dere, at forbered dere og dere hørte ikke etter. Dette
er hva jeg mente. Dette kommer til å være irreversibelt, ikke-gjenvinnbart, forsoningens
dag, sannhetens dag. HERREN Velsigne dere, for at dere skal finne visdommen. Todah,
todah rabah, todah lachem. Shalom.
Profeten Dr. Owuor. 29.12.2017 https://youtu.be/ZG3swMQRsQk
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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