Undervisning om helliggjørelse, av 03.11.19.
Direktesending på www.jesusislordradio.info
Vi velsigner HERREN veldig mye for muligheten til å kunne samle her. Jeg ber i JESU
Mektige Navn, MEKTIGE FADER, i Det Mest Herlige og Mektigste JESU Navn, jeg
vil prise Deg foran alle nasjonene i verden og velsigne Deg foran alle nasjonene i verden
og HERREN JEHOVA, det finnes ingen GUD slik JEHOVA, DEN MEKTIGE Israels
GUD. Du svarer oss med Ild, og Du tar imot Dine Tjenere i Din Herlighet. Se hvordan
solen adlyder deg JEHOVA og skaperverket adlyder Deg. Vi er æret til å få lov å tilbe
Deg JEHOVA, som Vår GUD, og jeg erklærer i dag, at det ikke finns andre guder i
JESU Mektige Navn. Det finns ingen andre guder unntatt, Deg JEHOVAH. Det finnes
ingen andre guder, enn Jakobs STORE GUD, Israels MEKTIGE GUD. Du flytter på
fjellene og dytter på havene. Du reiser opp invalide! Du befaler solen og solen adlyder!
Mektige FADER, slik disse er samlet her foran Deg, ber jeg deg FADEREN om å gi dem
råd, gi dem visdom, tal til sjelene og rør ved livene, åpne opp de åndelige øyne og ører
slik at de får høre dette og forberede veien for MESSIAS Sitt Herlige komme i JESU
Mektige, Mektige, Mektige Store JESUS Navn, Amen, amen og folket sier AMEN!
Hvordan HERREN kan prosessere kirken at når Han kommer så finner Han deg i rett
tilstand, i forberedt stand, og det er akkurat det vi har sett på ila. de siste to dagene. I dag
er det vår grand finale, og jeg vet at neste uke vil vi være her, Denne uken. Og vi
begynner fredag eller lørdag. Vi starter fredagen.
HERREN har håndtert helliggjørelsesprosessen i kirken. Striper, fordi HERREN
JAHVE, GUD FADEREN, Han la vekt på denne prosessen, helliggjørelsesprosessen og
derfor er det vi samles her, for at dere når dere ser på denne prosessen, så vil dere bli
renset og forberedt for JEHOVAS Mektige Rike.
Vit at jeg har sett MESSIAS Sitt Herlige Rike. HERREN har allerede talt med meg flere
ganger om denne viktigste dagen, årsaken til at dere ble født på ny, hvorfor dere
omvendte dere og ble kristne. Denne spesielle dagen, den mest etterlengtede dagen. Noen
kan kalle dette for regnskapets time, og dette vil være dagen når du virkelig vil få vite om
du var fylt med DEN HELLIGE ÅND. Årsaken til hvorfor du ble født, Korset og
Blodet, og MESSIAS Sitt komme.
GUD FADEREN har allerede hatt en samtale med meg om denne og Han sier at denne
dagen kalles for Melkisedeks dag, og Han sier at MELKISEDEKS DAG ER KJENT
SOM LYSETS DAG. Og dere alle vet at Melkisedek er Rettferdighetens KONGE. Han
sier at MELKISEDEKS DAG ER KJENT SOM LYSETS DAG. For Ham er Lys=
rettferdighet.
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I bunn og grunn sier Han MELKISEDEKS DAG ER KJENT SOM
RETTFERDIGHETENS DAG. Og Himmelen forventet at mens dere er på jorda så er
dere opptatt av å forberede dere i rettferdighet. Dette vil være en irreversibel dag,
ugjenkallelig. Jeg har sett de hellige forlate jorden, føttene deres forlater jorda og de dro
og kom ikke tilbake enda jeg har også sett de som forblir. Så er det et problem samt. Så er
det et problem sant. Hvis noen forblir, så vet jeg om alle folkene som sitter her pluss
babyene deres. Da bør vi forberede oss godt fordi de som går inn i JEHOVAS Rike er
født på ny ordentlig, de har etter jaget JESUS, de står ikke mellom to veier.
I dag hvis dere ser på de kristnes liv, så ser dere at de har en dobbeltkarakter. Til et visst
punkt presenterer de seg selv at de er født på ny. Så gjør de noe som vil sjokkere dere.
Hvis der finnes en prosess som vil rense ut synd fra kirken, så denne prosessen kommer
til å være sentral i kirkens liv, og dette er kjent som helliggjørelsesprosessen og
Budbærerne for helliggjørelse og renselse.
Jeg sa at MESSIAS GUDS HERLIGE LAM, som ble sendt til den dødende verden, hvis
dere ser på denne verden i dag, ser det ut som at alle roper etter En Frelser! De er som om
de leter etter En Frelser! Når dere ser blodsutgytelse, jordskjelv. Venezuela leter etter En
Frelser, enda JESUS kom.
Mange er i rusavhengighet, pornografi, prostitusjon, utroskap, avgudsdyrkelse, løgn også,
enda dette er en tid da Solen klapper, undrene skjer, Skyen kommer hit. Dette er tiden at
de som er i kirken bør yte sitt maks. Hun burde være i sitt klimaks. Men kirken er også
fanget oppi dagens frafall, og derfor er det at vi i går tok HERREN meg tilbake til 1.
Mos.3:15 når Han for første gang kom for å frigjøre deg, forløse deg og helliggjøre deg.
I går så vi, at etter MESSIAS Sitt kall, i sentrum av Hans misjon, Hans komme hit, er det
en ting, bare en ting som sto ut, og komme å helliggjøre et folk for HERREN JEHOVA.
Mao. for at dere skal kunne komme inn i Himmelen, årsaken til at Han gikk til Korset.
Og Han sa at Profetiene som ble talt før MESSIAS kom for å forløse er 1. Mos. 3:15, som
omfatter MESSIAS kom for å forløse deg fra fienden. Når MESSIAS kom, ville han
gjøre deg egnet til formålet, og atskille dere fra verden. Vi så at siden HERREN ga et
løfte, JESUS ga et løfte i 1. Mos. 3:15, fra dette punktet, begynte Han å rulle ut Profetier
som pekte mot en ting, se på dette nå! Han begynte å rulle ut flere Profeteier som pekte:
HER ER HAN! SE GUDS LAM! DU ER MESSIAS! DU ER KRISTUS! DU ER
FORLØSEREN FRELSEREN GUDS HERLIGE OFFERLAM; DET LEVENDE
BRØD, DET LEVENDE KILDE; KLIPPEN; DET EVIGE FAR; MEKTIGE GUD
FREDSFRYSTE UNDERFULL RÅDGIVER.
Vi så at derfra begynte enhver skrift peke ut mot MESSIAS og i en av disse utrullingene
så løftet Han frem Abraham, hvordan han i sitt hele liv kretset rundt GUDS løfte. Når
GUD lovet Abraham, hans sæd/avkom vil døpe hele verden og forløse hele
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menneskeheten og alle nasjonene inni evigheten. Sæden. Og Abraham levde og fokuserte
på dette løftet.
Vi så i går at Melkisedek dukket opp fremfor Abraham. Og Profetien som ble talt der, er
En Stor Profeti, En Sjokkerende Profeti. Vi så at HERREN skilte ut Abraham som er vår
definisjon på helliggjørelse, skilt fra synd og verden. HERREN ba Abraham og ta Isak,
hans eneste sønn og slakte ham åpen. Hvis dette hadde vært deg, så måtte du ha rådført
deg med 10 pastorer, din bestemor og tante. Abrahams situasjon som bare kunne oppnås
med absolutt helliggjørelse.
Og vi så at Abraham ble en klassisk utfordring og standard for kirken. Og dere ser
Profetien som ble talt i 1. Mos. 22:5. Han sa at bare bli her, vi går opp for å tilbe og «vi»
kommer tilbake. Denne generasjonen, dere sier at HERREN sendte To Profeter hit for å
synge for dere for at dere sku tro, Hvor ille er deres situasjon deres da, for å kunne lege
dere fra dette frafallet, hvor ille.
1. Mos. 22:5 at det som vil bli helliggjort vil bli atskilt og følge JESUS, akseptere
evangeliet og bli døpt med full neddykkelse i Ånd og Ild, og bli hellig. Da vil de komme
tilbake.
Vi så også i vers 8 at HERREN selv vil sørge for Offerlammet fordi Isak lurte på at veden
er her og kniven og ilden, men far hvor er lammet som skulle bli ofret. Hvor er lammet?
Han svarte at HERREN selv vil sørge for Offerlammet, som ble Profetien om MESSIAS
som gikk til Korset.
Vi så at HERREN sørge for offerlammet, var på et annet fjell på Golgata, fordi JESUS
kom på Johannes kapittel 8:56-58 og så sa Han, at Abraham så Min dag og han var glad,
og lykkelig. Og HERREN viste ham altså Golgata.
Og så, Abraham går med Isak, de bygde et alter, tok veden, bandt ham, og la ham på
alteret. Se en rambukk, merk, ikke et lam, han så at Profetien som ble talt til Isak var
enorm. Isak klagde ikke eller kjempet ikke imot selv om han skulle bli slaktet. Deres
dagens barn ville ha kjempet imot, sant? Alt dette var ved design. Så Isak når han bar på
veden, han forteller om MESSIAS som bare på Trekorset opp fjellet, på dette punkt. Vi
så at Isak kan bare representere bare Profetien om MESSIAS inntil rambukken kommer.
Så vil Denne Profetien ta slutt. Så gir Han En Ny Profeti om dere som sitter her, kirken
som har omvendt seg og er fullstendig helliggjort. Så spiller Han en annen rolle.
Vi så i 1. Mos. 22:19, oppstandelse, opprykkelsen og inngangen inni Den Nye Jerusalem.
Abraham og Isak vil da komme hjem igjen. Så deretter jeg gikk til et annet skriftsted bare
for å underskåre dere at i hele Bibelen, så peker Han mot MESSIAS, GUDS HERLIGE
LAM, og Den Neste Profetien sier at HELLIGGJØREREN, FORLØSEREN,
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FRELSEREN vil være EN LØVE! Dette er hva vi begynte med å håndtere i går.
LØVEN av Judas stamme. Og jeg vil bare gå til forutsetningen.
1. Mos. 49:8-10 Vi ser nye folk her som jeg ser at de elsker JESUS:
8 Juda, deg priser dine brødre, du har hånden på fiendens nakke, din fars sønner bøyer seg for deg. 9
Juda er en løveunge! Fra byttet reiser du deg opp, min sønn. Han legger seg til ro og strekker seg som
en løve, som en løvinne – hvem vekker ham? 10 Septer skal ikke vike fra Juda eller herskerstav fra
hans føtter til han som eier den, kommer, han som folkene skal lyde.
Dere så i går at når Denne Profetien om Frelseren kom, at Frelseren vil være LØVE av
Judas stamme, så i går forklarte jeg dere, at HERREN sa i bunn og grunn, det følgende,
at MESSIAS er EN KONGE. At MESSIAS vil være Mektig! Voldsom imot djevelen og
herske i GUDS Rike, Han bringer GUDS lederskap til nasjonene, kirken. LØVEN, Hans
kongelighet, monarki, kommer for en royal slekt, vi så det. Han sier, at Han vil holde et
Herskerstav som er et symbol på Herredømme og at Han er Lovgiver.
Og jeg sa, at nå ser vi etter alvorlig legislative som kan danne seriøse lover til denne
generasjonen, fordi det er en legislativ krise, for hver gang de bringer en lov så legaliserer
de abort, homoseksualitet osv. Så folk undrer seg hvem vil komme for å frelse oss denne
generasjonen? Åp. 4:11
11 Verdig er du, vår Herre og Gud,
til å få pris og ære og makt.
For du har skapt alt,
ved din vilje ble alt til, skapt av deg.
FN ønsker å ta autoritet. Hva er disse resolusjonene om klimakrisen? Hvem er eieren av
Regnet? Han er eieren! Han sier, at når noen store kirurger i Harvard sier de har oppdaget
en gen, så spør dem hvem skapte hjertet? Men hvem skapte hjertet?
Jeg elsker Min GUD! Når Han sier at Han er Åp. 5:12
12 De ropte med høy røst: Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom,
visdom og styrke, ære og pris og takk.
I går leste vi Esekiel 21. I dag leser vi Salmene 60:9
Mitt er Gilead og mitt er Manasse, Efraim er hjelmen på mitt hode, Juda er min herskerstav.
Vi så fra Åpenbaringen kapittel 5 i går at Hans autoritet kommer fra øverste Himler, over
Himlene, og Hans autoritet, jurisdiksjon er over, i og under Himmelen og jorden. Han
stengte allerede helvetes porter for at dere skal ikke gå dit.
Men så hvorfor lever dagens kirke som om Han ikke var Deres KONGE? Hvorfor?
*
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2. Tim. 3:1-5
Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For da skal menneskene være
selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige
og uten respekt for det hellige, 3 ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede,
4 svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. 5 I det ytre har de
gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk!
Hvorfor lever denne kirken i de siste dagene uten kraft? Løven til Judas stamme.
Ords. 28:
Den urettferdige flykter selv om ingen forfølger ham, den rettferdige er uredd som en ungløve.
Hvorfor lever dagens kirke som om de er uten kraft, som om ikke LØVEN av Judas
stamme ikke er Deres GUD? Han sier at Han krever kirken til å leve som EN LØVE,
men denne kirken hvor vi er nå er annerledes nå. Her er det en enorm stor kraft bare når
De To Mektigste Profetene kom inn. Se på skjermen. Solen klapper, invalide går overalt.
Hun var lam fra livet og ned og hun hadde inkontinens, og nå går hun selv på toalettet, så
hun ble gjenopprettet. Solen og Skriftene, GUDS Herlighet og GUDS Rike blir forkynt,
men jeg snakker om den verdensomspennende kirken
Jesaja 31:4, Han sier
For så har Herren sagt til meg: Slik løven og ungløven knurrer over sitt bytte og ikke blir skremt av
rop eller dukker seg for ståk når en stor flokk gjetere samler seg mot dem, slik skal Herren over
hærskarene stige ned og stride mot Sions fjell og høyde.
Hva er det HERREN sier? At HANS GUD ikke frykter Hans fiender. Så det finnes ingen
grunn til å leve uten HERRENS kraft og autoritet. Og Han sier at HERREN vil alltid,
beskytte Hans folk!
1. Sam.17:46, Halleluja! Hvordan HERREN forventer at du skal leve når du vet at DIN
KONGE er LØVEN av Judas stamme. Han sier 1. Kong. 17:46-54
46 I dag vil Herren gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg i hjel og hugge hodet av deg. Og liket ditt og
likene fra filisterhæren skal jeg i dag gi til fuglene under himmelen og til villdyrene på jorden. Så
skal hele jorden forstå at Israel har en Gud.
Verse sier 47 Og alt dette folket som er samlet, skal forstå at det ikke er med sverd og spyd Herren
gir seier. Det er Herren som rår for krigen, og han skal overgi dere i våre hender.» 48 Da filisteren
begynte å bevege seg mot David igjen, sprang David raskt fram foran hæren for å møte ham. 49
Han stakk hånden ned i vesken og tok opp en stein. Den slynget han ut så den traff filisteren i
pannen. Steinen gikk dypt inn i pannen hans, og han stupte med ansiktet mot jorden.
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Kan jeg forklare betydningen av dette? Han sier at VÅR KONGE er EN LØVE, men
Han avsluttet ikke fienden som EN LØVE, men som ET LAM. Vår GUD er så mektig!
Han trenger ikke å komme som En Løve. Hvorfor gjorden Han dette, kom som ET
HERLIG LAM? Han sier at når HERREN VÅR GUD kom, for å knuse fiende, så kom
Han simpelthen som ET HERLIG LAM som skulle slaktes, og Han sier at
hemmeligheten er det at når Han kom så levde Han uten synd, hellig, dette er hvordan
Han seiret over satan, ved å overvinne, ydmyke seg, være lydig, overvant synden og
døden, og sto opp fra de døde. Hvis han skulle bruke Løve-makten så vil det ikke finnes
noe jord lenger, han ville ha knust jorda. Han simpelthen fokuserte på sin lille lomme.
Dette er en krig! Vi spøker ikke! Dette er ikke en vits! La oss kjempe! Og så slaktet ham
og tok hodet!
50 Slik vant David over filisteren med slynge og stein. Han felte filisteren og slo ham i hjel, enda han
ikke hadde noe sverd i hånden. 51 David sprang bort til filisteren, tok sverdet hans og dro det ut av
sliren og drepte ham. Så hogg han hodet av ham.
Filipperne 2.
Vår kamp er ikke i den fysiske virkeligheten, men i det åndelige, Halleluja! Og Han sier
kampen hører HERREN til!
La oss lese i Fil. 2:9-11, Han sier det følgende
9 Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. 10 I Jesu
navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge skal
bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
Dette er betydningen til EN LØVE. Vil løven noensinne brøle uten å ha et bytte? Utrolig!
Når han ser byttet så reiser Han seg. Kirken må nå leve med kraft. Hvis solen rister pga.
GUDS kraft så hvorfor leve som om kraften var mindre?
HERREN forventer at dere lever som vinnere Åp. 3:21:
21 Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret
og satt meg med min Far på hans trone.
HERREN sier at Han elsker Sitt folk og skaperverk, ingen diskusjon om det. Men Han
sier at det er synd som ødelegger denne kjærligheten, som ødelegger for Ham. GUD
elsker Sitt folk, men det er synd som har ødelagt dette kjærlige forholdet. Frelseren og
Verdens Helliggjører, KRISTUS JESUS Vår HERRE når Han ble sendt for å forløse oss
ble Han gitt makt og autoritet.
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JESUS har en pakt med GUD FADEREN dere vet ikke fra når evigheten kom fra og vi
vet ikke når denne startet. Så plasserte HERREN på Ham menneskeheten frelse og nåde
og sendte Ham hit. Synd har ødelagt dette kjærlige forholdet.
Når dere lytter og adlyder og tilber JESUS da vil frelsen, nåden være opptil JESUS alene.
Og med kontakt med JESUS vil dere automatisk har kontakten med FADEREN. JESUS
kom for forberede et folk for HERREN. De som er kalt av HERREN og løper Hans
agenda, alle dere, når dere utfører Hans agenda, JESU agenda, og tjener Ham, elsker
Ham, avanserer HERRENS agenda, for å forløse, gjenopprette det falne mennesket fra
synd, så har GUD bestemt en belønning, til den som seirer, slik Han også seiret. Kan vi
se på dette veldig kjapt og komme inni kjernen i dag? La oss se på Joh. 16:32-33, Han sier
følgende:
31 Jesus svarte: «Tror dere nå? 32 Det kommer en time, ja, den er nå, da dere skal bli spredt og gå
hver til sitt og la meg bli igjen alene. Likevel er jeg ikke alene, for Far er med meg. 33 Dette har jeg
sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret
over verden!»
Så dere forestår nå seieren Joh. 15:18. Han sier følgende:
Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. 19 Hadde dere vært av verden, hadde
verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater
verden dere.
Så hvilken seier er det JESUS snakker om her? Han snakker om å overvinne verden i
dere. Så kan vi se i Åp. 2:7 Han sier
Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre,
som er i Guds paradis.
1. Mos. 3:24. Hvis dere hadde spist av treet så ville dere ha levd evig. Han sa at det fantes
et Livets Tre som den annen død ikke kan røre. De vil bli gitt den skjulte manna. (Jeg gir
dere ikke skriftstedene, bare fordelen), dere vil få en hvit sten. Kan dere forestille dere
hvor vakkert? HERREN JESUS selv belønne dere?
**
Joh. 15:25
Men det ord som står i deres egen lov, skulle bli oppfylt: De hatet meg uten grunn.
Brødrene hatet Josef og rev av klærne hans og ble kastet i brønnen. Men jeg husker en
veldig godt hvem sine klær ble også revet av. Når Josef kom ut av brønnen. Josef ble også
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fristet og overvant djevelen og lå ikke med kvinnen. Matt. 4 hvor fienden også prøver og
Han sier det står skrevet. Jeg husker at JESUS sa på Korset, jeg vil være med dere til
Paradiset den dagen. Det handlet ikke mer om Josef. Josef sine Profetier var akkurat og
jeg husker også noen andre som Sine Profetier også var akkurat. Han er den som bestiller
Profetiene. De lette etter rådgiver i Egypt. Noen som kunne ta vare på. Jeg husker
fremdeles en Underfull Rådgiver. Jeg husker at Josef foret flere tusen folk med brød, slik
også JESUS, 5 000 og så 4 000 uten kvinner og barn. Disse ting husker jeg fremdeles.
MESSIAS kommer. Josef, jeg husker, at endelig kommer hans brødre til han. De kunne
ikke kjenne ham, slik vi også husker at MESSIAS ble heller ikke gjenkjent. Han kommer
tilbake for å hente kirken.
Jeg husker et skriftsted hvor foreldrene bøyde seg til slik også En til, ja sannelig, JESUS
er HERRE, hvem ethver kne bøyer seg for, og enhver tunge bekjenner at JESUS er
HERRE.
1. Mos. 37:7 & Matt. 26:64, Han sier følgende i Matteus
Jesus svarte: «Du har sagt det. Men jeg sier dere: Fra nå av skal dere få se Menneskesønnen sitte ved
Kraftens høyre hånd og komme på Himmelens skyer.»
JESUS ble beskyldt for å være en drømmer, slik også Josef. Han som står her også er
beskyldt for det, med unntak at Himmelen er kommet ned. Hele Himmelen kom ned hit.
Mens tilbedere forbereder seg, før jeg leder alle til HERREN. Takk skal dere ha! Hvis
dere vil ta imot HERREN, så er det JESUS dere tar imot fordi Han er HERREN. La oss
ta imot HERREN, gjengi etter meg:
MEKTIGE JESUS, jeg omvender meg i dag, og vender meg om fra synd, og jeg ber deg
HERREN JESUS, om å tilgi meg HERREN og etabler rettferdighet, og hellighet, i mitt
liv, vær så snill HERRE JESUS, Døp meg med DIN HELLIGE ÅND i Ild! Hold mitt
navn skrevet i Livets Bok til GUDS LAM. I dag, i JESU Mektige Navn, er jeg født på
ny, Halleluja!!!!
Så velsignede folk. JESUS Kommer for å ta med deg hjem igjen, så idet dere drar hjem så
ønsker jeg å velsigne dere nå i JESU Mektige Navn. Stå der hvor dere er.
FADEREN i JESU Mektige Navn, jeg velsigner alle folkene som er samlet her i dag med
Mitt Skarpe og Grusomme Profetiske Tunge, Den Mektige Tungen til HERREN GUD,
som jeg ser. Jeg har velsignet alle dem, som er samlet på dette møtet her i dag, inkludert
de som er samlet fra andre nasjoner. Jeg velsigner deres frelse, deres rettferdighet, deres
hellighet. Jeg har velsignet deres helse, deres forsørgelse og deres helbredelse! Jeg har
velsignet jobb og arbeidsstedene deres, deres familier og barna!
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Jeg har velsignet deres forretninger! MEKTIGE FADER! Jeg velsigner idet det kommer
og idet de går! Jeg velsigner dem med evighet på innsiden av Himmelen, for at JESUS
måtte vinne og vinne på en stor måte! MEKTIGE FADER, jeg velsigner reisene deres,
tjenestene deres, kontaktene deres, folkene som er viktige for dem, som har et forhold til
dem! Hjelp dem HERRE! Hold dem på rettferdighetens sti! Øk deres forsørgelse! Jeg har
lagt foran dere 20 fulle kurver i dag, 20!
Jeg har velsignet dere med en usedvanlig velsignelse og forsørgelse, fordi dere har valgt
rettferdighet. Så dere aldri måtte bli gjort til skamme igjen! Jeg har velsignet de, dere
takker! Studentene som er her, jeg har velsignet skolene deres, karakterene deres! Jeg har
velsignet karrierene deres, undervisningen deres og deres forsørgelse og foreldrene deres
så dere måtte få lov til å studere i fred! Jeg har velsignet alle dere her! De som leter etter
jobber, jeg har erklært at døren er åpen i dag! I JESU Mektige Navn! Døren er åpen i
dag, i JESU Mektige Navn! Denne døren er åpen og ventingen er over!
MEKTIGE FADER, hvis det finnes syke folk her uansett hvor, selv gjennom Radio og
gjennom kringkastingen som vi har, jeg har erklært din helbredelse i JESU Mektige
Navn! Det er bra! Det er bra! Nå kan til og med invalide reise seg opp og gå, og blinde
kan se, og de døve kan høre, og stumme kan snakke, og paralyserte kan gå,
ryggmargsskadde er helbredet, hjertetilstander er helbredet, levertilstand er helbredet!
Kreft tørket opp, leukemi tørket opp! Ben fikset! Lungene - infeksjoner- urin! Enhver
sykdom under solen! Jeg har befalt at dere forlater nå … overalt globalt! Takk skal dere
ha! HERREN velsigne dere!
(Norsk oversettelse av HERRENS undervisning ved HANS MEKTIGSTE PROFETER
- Profeten Dr. Owuor på www.jesusislordradio.info )
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