HERRENS Profeti om den enestående helbredelsessalvelsen i Eldoret, av
03.08.15
HERREN JEHOVA har nå talt med meg i dag igjen, angående det veldige HERRENS
møte, den historiske vekkelsen, som kommer til Eldoret. JEHOVA ELOHIM viste
meg igjen i denne veldige store samtalen, at HAN kommer til å mette Eldoret stadion
med HANS helbredelsessalvelse.
Igjen kommer dette direkte etter den andre samtalen i går, da HERREN hadde en
dyp samtale med meg, vedrørende hvordan HAN kommer til å besøke oss og hvordan
dette besøket kommer til å være i særklasse. Og i dag igjen, og dette er tredje dag på
rad, har HERREN konsentrert min oppmerksomhet mot HANS besøk i Eldoret. Så
hvordan sakene begynner å ta form, så ser jeg et veldig, særegent, besøk uten
sidestykke, som kommer til å skje i Eldoret. Mange mennesker kommer til å bli
helbredet på dette stadionet, og det kommer til å være en mektig
helbredelsessalvelse, som kommer også til å sveipe over dette landet også, for alle de
som ikke kan komme til stedet fra sykehus, sine senger, sine hjem, hvor enn de er ved
Jesus is LORD Radio eller TV. Så dette er tredje dag på rad, at HERREN taler med
meg hele tiden om en og samme sak, om hvordan HAN kommer til å besøke Eldoret.
Jeg vet ikke hva som kommer til å skje i Eldoret. Det ser ut til at noe stort kommer til
å hende i Eldoret, noe som vi ikke har sett før. Derfor sa jeg, at det ser for meg mer ut
til at dette stadionet kommer til å være for liten til det HERREN kommer til å gjøre i
Eldoret. Dette er besøket, som alle skulle ønske å få være med på! Enhver skulle
ønske å delta under dette besøket, som vil være helt makeløs salvelse fra HERREN,
som kommer til sportsstadion, straks HERRENS Mektige Profet ankommer
inngangen til stadionet til Eldoret sportsklubb. HERREN har igjen gjort meg
oppmerksom på disse tre dagene på rad, at HAN kommer til å besøke Eldoret, og
gjenopplive HANS folk.
Jeg sa i går, at i denne verdensdelen, slik som her i Afrika, har mesteparten av
menneskene ikke så mye sykeforsikring, og det finnes ikke mye helsetjenester, og
noen av våre sykehus er ikke så velrenommert, vedrørende hvordan de håndtere
enkelte ting. De er ikke slik som i de vestlige landene. Så på disse stedene kan du se
hundretusenvis av bønnebegjær, som jeg har fått i løpet av dette året, mens jeg har
vært på HERRENS misjon i utlandet. Det har rørt mitt hjerte, at HERREN har
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husket deres gråt. Det finns så mange som har måttet lide på grunn av lammelse,
kreft, svulster, HIV/AIDS, sår, som aldri gror, blødersykdommer, fra all slags
blindhet, invaliditet, døvhet og stumhet. Så jeg sier til HERREN, HERRE, hvis DU
ikke helbreder disse menneskene, hvem vil da helbrede dem?
Så det ser ut som at HERREN har vist SIN kjærlige og nådige karakter til dette landet
og til fattige mennesker. Og HAN kommer nå til å bringe smilet tilbake til familier i
sine løvhytter, og de hjemmene, hvor de tennes små talglys, hvor det ikke finnes så
mye lys, hvor det er utfordrende og skaffe mat, og når sykdommen kommer, så kan
de ikke engang nå sykehuset, fordi de ikke har en gang råd til det, selv om det skulle
komme seg frem dit. Av og til har de ikke engang råd til å betale for deres
sykehustransport. Så for meg er dette en veldig stor sak, at HERREN har husket SITT
folk. Både fattige og rike blir helbredet sammen, og HAN kommer til å helbrede i
massevis. HAN talte til meg i dag hvordan HAN kommer til å helbrede i massevis,
straks HAN bringer Sin Tjener til møteinngangen, og det kommer til å være et møte
uten sidestykke. Helbredelsessalvelsen kommer til å være veldig spesiell og historisk
og all slags ting kommer til å skje der. Jeg vet ikke hva HERREN kan gjøre i Eldoret.
Dette er en fenomenal nyhet, vakker nyhet, nå som vi er i ferd med å avslutte fasten i
løpet av den siste halvtimen eller timen. Dette kommer som en vakker nyhet ved
avslutningen av denne fasten. HERREN har husket de fattige menneskene, og til og
med de rike kommer til å bli helbredet! Jeg sier, at dette er høy kjærlighet, som HAN
er i ferd meg å bringe til dette landet. La oss bare være beredt og i rett stand, fordi vi
vet ikke hva HERREN er i stand til å gjøre. Shalom!
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