En stor vekkelse kommer til Europa – 12.03.2015 – Profet Dr. Owuor
Priset være Herren, Herrens Mektige Profet. Amen pastor Raymond, Herren har
talt med meg i dag, Herren Jehova, har hatt en veldig lang samtale med meg i
dag. Og i denne veldig lette samtalen med meg, som Herren har talt til meg. Jeg
kan se Guds hjerte, Hans hensikt. Fordi i denne samtalen tok Herren med meg til
den massive helbredelsesmøtet som vil finne sted i Europa. Igjen, Herren
Jehova, Han har talt med meg, og i denne samtalen tok Herren Jehova meg til
Europa, og jeg så meg selv komme til Europa. Og så talte han til meg lenge om
denne dagen. Han talte veldig lenge med meg om dette store vekkelsesmøte
som kommer til Europa, og begynte å vise meg om det kommende møtet i
Finland. Igjen viste meg han meg denne massive helbredelsessalvelsen som kom
ut på dette Herrens møte i Europa, møte som fant sted i Helsinki, Finland. Jeg så
de veldige helbredelsene som skulle finne sted i Finland. Dette skjer i
hovedstaden til Finland. Det er forunderlig for Herren har allerede vist meg to
spesielle tilfeller. Denne person, jeg tror det gjelder personen sitt høyre øye som
ikke kunne lukke seg igjen, aldri lukke seg igjen. Og jeg ser at dette høyre øyet
endelig blir helbredet. Jeg vet ikke om dette høyre øyet er blindt, men Herren
kommer til å helbrede øyer også, det blinde øyer. Og her er det problemer med
det høyre øyet. Og på en måte er det slik Herren viser meg, og jeg ser at når
Herren bringer meg til dette helbredelsesmøtet så begynner øyet å lukke seg.
Han bruker øyet, og jeg kan se dette øyet blir øyeblikkelig helbredet, og Herren
gikk mot denne sønnen og sier også: «Se, folk begynner allerede å bli helbredet,
slik du har sagt. Så ser jeg mange helbredelser som begynner allerede tidligere.
Så ser jeg igjen to mennesker som kommer opp allerede før Guds Mann har
begynt å be for de syke. To mennesker som kom opp er allerede blitt helbredet,
så det tar seg frem. Så det kommer til å være en veldig vekkelse. Herren taler
med hensikt om en mega-mega visitasjon som kommer til det Europeiske
kontinentet dette året. Herren har talt om sin underfulle beholdning av lys i
menigheten i Europa. Han sier at dette året skal huskes for at han har vekket og
hjulpet menigheten i Europa.
Herren sier med hensikt at dette er året for en begynnende vekkelse for de som
vil være forberedt og mottakelige. Så jeg ser et veldig helbredelsesmøte som
finner sted i Helsinki. Jeg ser lovsangs gruppen lovsynge, og de bruker jente
under sin lovsang. Jeg har allerede sett Colosseum hvor dette finner sted, dette
stadionet, og jeg ser de lovsynge på avstand. Herren tok meg oppå himmelen
over Helsinki og Han sa at dette er et lyst og privilegert sted og det er en lukket
stadion. Det er et Colosseum. Jeg ser dem tilber, veldig bra tilbedelse, jeg ser en
blå jente, jeg ser de lovsynger.
Så Herren sier med hensikt at tiden for vekkelsen for menigheten slik lovet i
Bibelen er nå. Og enhver menighet som er forberedt skal bli trofast oppsøkt av
Herren, fordi dette er din besøkelsestime.
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Skystøtten til Faderen er allerede her, som besøker menigheten. De som vil være
der, de vil være klar over dette, de som tar imot. Han sier at Han skal besøke, de
som vil være mottakelige, Han skal besøke dem. Husk på profetien som Herren
Jesus ga i Matteus 25 versene 1-13, profetien om Messias sitt gjenkomst. I
denne samtalen bruker han lignelsen om jomfruene, om de kloke og de
uforstandige brudepikene. De vise gikk ut for å møte brudgommen, Han som
besøker menigheten i denne timen. Den Han besøker vil være den hellige
menigheten.
Så jeg ser en veldig vekkelse bryte ut i Europa dette året, og denne visitasjonen
som Herren sier. Og denne vekkelsen vil bringe rettferdighet, hellighet, og
renhet, og mottakelighet, og vekkelse tilbake til menigheten i Europa. Og som vil
bringe vekkelse til nasjonene i Europa, så de også nå kan forberede seg, til
Herrens strålende komme, Shalom!
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