Herrens Profeti av om usett helbredelsesmøte i Kisumu, av 12.11.15
Jeg vil at dere lyttere skal vite at HERREN har talt med meg på en veldig, veldig
mektig måte. HERREN JEHOVA, JERUSALEMS SKAPER, ISRAELS SKAPER,
HIMMELENS ALLMEKTIGE GUD, GUD som tar folk til Himmelen, DEN SAMME
GUD som tar folk til helvete. JEHOVA ELOHIM, Sions Hjørnestein, HAN har
snakket med meg på en veldig, veldig mektig måte, nå som vi starter vår misjon til
Europa. HERREN har talt med meg om den kommende, historiske, grand, mega
helbredelsesmøtet på nyttåret, som vil finne sted i byen Kisumu.
I denne samtalen som HERREN engasjerte meg i, så jeg møtestedet. HERREN tok
meg allerede til stedet og jeg har gått lengden av dette møtestedet, og jeg gikk også
bredden av dette møtestedet. Mens jeg gikk, gikk også JEHOVA på min høyre side og
snakket med meg om møtestedet i Kisumu. HERREN JEHOVA, gikk med meg
gjennom hele møtelengden, på dette møtestedet i byen Kisumu, og han gikk også
sammen meg gjennom hele bredden av dette møtestedet i byen Kisumu.
Når den veldige makten til JEHOVAS helbredelsessalvelse faller ned på møtet, vil
hver tomme, hver tomme av dette møtestedet bli dekket av utrolig, uuttalt,
helbredelsessalvelse av JEHOVA. Deretter så jeg utallige krøplinger reise seg opp og
gå. Jeg så blinde øyne åpnet seg over hele stedet. Jeg så utallige døve ører åpne seg.
Stumme tunger bli løsnet mens de pratet i full begeistring. Jeg så lamme gå og som
brakte deres krykker; at deres legger ble strukket ut og dratt i, og styrket mens de
gikk. Deretter så jeg paralyserte som reiste seg opp fra sine rullestoler. Noen av dem
reiste seg opp fra sine senger, underlag og madrasser, om de var unge mens de gikk
av gårde. Jeg så babyers svake nakker og babyer med svake hjerner også bli stryket og
fullstendig restaurert. Jeg så svulster løser seg opp, og kreft tørke inn. Jeg så leukemi
tørke vekk fra blodet. Jeg så diabetes bli tatt vekk fra blodet. Jeg så folk med sår som
tørket opp, selv de som lignet mer lik lepra.
Denne utrolige, uuttalte Helbredelsen, som jeg har sett falle ned på møteområdene og
byen Kisumu, er lovet i bibelen til å bare være mulig å se i denne tiden.
Å hvor velsignet er denne byen, som vil se vekkelsen av JEHOVA. GUDS siste
gjerninger, like før MESSIAS kommer! Jeg ser ulike tilstander, inkludert sinnssyke
som ble satt fri, like etter stunden HERREN gikk med HANS Tjener. HAN gikk med
ham. HAN gikk bokstavelig talt på Hans høyre side, veldig nær, mindre enn en meter
unna, og talte til meg om dette møtet, og Himmelske gjerninger under dette møtet.
Himmelen kommer ned i Kisumu på slutten av dette året, 31.desember og 1. januar,
for å krone opp årets mektige, grand mega helbredelsesmøte og for å begynne nyåret
1

www.repentnorway.com
www.repentandpreparetheway.org

2016. Jeg så mange ulike tilstander, kvinner med ulik blødning som også stoppet. Alt
skjedde på dette stedet, og jeg så ulike nivåer av helbredelse.
HERREN viste meg første nivået som vil dekke hele møtestedet. Jeg så et annet nivå
av denne helbredelsen som nå konsumerte periferiene til dette møtestedet. Fordi det
var så masse folk, var noen av dem i periferiene. Jeg kunne se millioner, og millioner,
og millioner, og millioner, og millioner, og millioner, og millioner, tett opp med
mennesker i store mengder i periferien av møtestedet, fordi dette var fullstendig
omsluttet av dette.
På dette andre nivået, konsumerte HERRENS helbredelse fullstendig det kommende
møtet helt inntil periferien. Hvor fantastisk er det å bringe disse nyhetene fra
JEHOVAS Trone i Himmelen i denne timen, når menigheten bør være klar over, at vi
sitter på randen av evigheten. Hvor velsignet vil det være å være på dette møtet, hvor
menigheten er nå, og hvor alt kan skje når som helst! Så det kommer til å være et
massivt besøk av Himmelens JEHOVA.
Himmelens GUD som har lagt SITT Sky, inni menigheten, SKAPEREN av alle
himlene, alle planeter, alle hav, innsjøer, elver og menneskehetens nasjoner, og alle
levende skapninger, klipper, stein, fjell, SKAPEREN av enhver skapning som
noensinne kommer til å være, HAN vil bringe Himmelen til Kisumu på slutten av
dette året. Enhver tilstand uansett hvilket, fra kreft, til svulst, til leukemi, og som
begynner med forkrøplede, blinde, døve, stumme, lamme, paralyserte, de som er
skadet i ryggraden, svake nakker, mennesker uten ben, mennesker med svake
kranier, som har råtne kropper. HERREN vil gjøre noe HAN aldri har gjort før. Det er
som om Eldoret I og II kommer til å bli kombinert og kommer ned i Kisumu.
For en mektig tid å leve i, for enhver på denne jorden, for å høre disse vakre
Himmelske tidevann, tidevannene fra GUDS trone, som besøker nasjonene. VÅR
EVIGE GUD, HAN forbereder SIN menighet i rettferdighet. HAN forbereder SIN
menighet i hellighet, for å forberede menigheten for Messias kommende rike. For å
forberede menigheten for denne herlige vekkelsesdagen, så at menneskenes hjerter
vil vende tilbake til HERREN. Så menneskers hjerte vil bli drevet bort fra ting av
denne verden, fra alle denne tilsløringen og utblandingen i denne råtne og
forgjengelige verden, og verdslighet som vi ser i dag.
For en enestående mulighet å delta i denne visitasjonen og tre inn for å se GUDS rike.
Så de som vil være privilegerte til å komme, dette er timen til å begynne å forberede
seg i omvendelse og rettferdighet, så de ikke vil miste denne utrolige salvelsen; denne
salvelsen som ikke er sett i noen menigheter! Denne helbredelsessalvelse som vil
falle, droppe, droppe fra Himmelen og falle på møtestedet i byen Kisumu.
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Dette sjokkerte meg, mens vi er på vei til Europa, fordi jeg så noen få nasjoner mot
slutten av året, og så taler HERREN om den mektige, grand, mega historiske
vekkelses- og helbredelsesmøtet, i byen Kisumu.
Å hvor vakkert vil det være å se disse dagene. Å hvor velsignet er de som vil delta i
denne endelige Helbredelsessalvelsen, denne visitasjonen av JEHOVA, VÅR GUD.
Disse er dagene som bibelen har talt om, dagene når menneskenes hjerte blir drevet
bort fra ting i denne verden av denne massive helbredelsessalvelse av HERRENS
besøk.
Jeg har sett Messias komme, og disse er prosessene som vil forberede menigheten,
for Messias Herlige gjenkomst. Det er for dette nivået av HERRENS besøk, HERREN
har sendt meg, så HANS tidevann måtte nå over hele jordens overflate (…).
Så disse er nå de ting som var skapt for å overbevise folk, for å vinne menneskenes
hjerter tilbake fra verden, og til Jesus.
Måtte HERREN velsigne alle de som har hørt dette, så de måtte vite at Kongenes
Konge, Alle mennesker Forløser, vil til slutt komme, for å forløse Sin menighet, fra
farene, smertene og sorgene til denne verden, så de måtte ha en evighet i fred fra alle
dette, en evighet i velsignelse, en evighet i salighet i evige herlige rike, GUDS rike i
Himmelen.
De som har ører, ja, forbered veien for Hans herlige gjenkomst, Shalom!

3

www.repentnorway.com
www.repentandpreparetheway.org

