HERRENS Profeti om Misjonen som kommer til Italia, til Europa, av 26.07.18.
- PROFETEN DR. OWUOR
Kjære mennesker, jeg ser En av Disse Profetene refse en falsk apostel i Italia.
Igjen, jeg ser Den Andre av Disse HERRENS Mektigste Profeter refse forførelse i
menigheten. HERREN har tatt Ham tvers over landet. Jeg ser at en av de falske
forkynnere blir refset. HERREN refser det falske evangeliet, det moderne evangeliet i
Europa, som er i Italia. Han Taler, jeg ser Ham Tale til nasjonene i Europa i tillegg til
Italia. Og jeg ser Ham refse en falsk apostel der. Han kaller seg selv en profet i Europa.
Jeg vet ikke fra hvilket land han kommer, fra Italia eller fra et annet land, men HERREN
har allerede Snakket med meg om Møtet i Italia.
Jeg ser Den Andre av Disse To refse falske lærere der. Så dette kommer til å være
veldig forfriskende tid, fordi HERREN kommer til å gjenopprette evangeliet om Korset
og Blodet. Han kommer til å bringe refselse til det modere evangeliet i Europa, som
aksepterer homoseksualitet i menigheten. Igjen, jeg ser Den Andre av Disse To refse en
falsk profet. Han kaller seg selv både for en apostel og en profet. Jeg vet ikke fra hvilket
land han kommer, men HERREN refser dette evangeliet, som han preker, liberalteologi.
Jeg har allerede sett HERRENS Tale til menigheten Europa. Den Andre av Disse
To refser den ene falske predikanten der. Jeg vet ikke om han er han er en falsk apostel
eller en falsk profet eller begge deler, men Han taler til dem liberalisme og om moderne
evangelium der, om homoseksualitet i menigheten, om modernisme, som tillater alle
tingene fra verden i menigheten, hvor man bor sammen før ekteskapet. Han taler til dem
om abortene i menigheten.
Jeg kan høre ganske mye om denne samtalen, som er rapportert til meg via Ham,
som har dratt dit i forveien. HERREN gjenoppretter igjen omvendelsens evangelium. Jeg
kan se, at dette en viktig tid for menigheten i Italia, fordi HERREN har allerede tatt meg
dit og jeg har sett Den Andre av Disse To. Det ser ut som, at det er et stadion på dette
stedet. På dette stedet Taler Han om omvendelse. Han refser umoralen i menigheten i
Europa. Han refser det postmoderne, liberalistiske evangeliet; evangeliet, som aksepterer
alt inkluderte homoseksualitet, transseksualisme, transseksuelle, lesbiske og
modernismens evangelium og porøsitet.
Han Taler til dem streng i omvendelsens termer, som kom med JESU Blod og
Kors. Så jeg ser allerede Den Andre av Disse To der, som møter En av Disse lærerne der
og det skjer en korreksjon. HERREN Taler med et nytt åndedrag til menigheten Europa.
Og De To kommer altså til å være preke der. Dette er det, hva jeg forstår nå. Og
på samme tid ser jeg Helbredelsesmøtet i Italia. Det kommer til å være Et Mektig
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Helbredelsesmøte. Det kommer til å være Et Virkelig Mektig Helbredelsesmøte i Italia i
Palermo. Og jeg tror, at det kommer til å komme mange folk fra Europa til Dette Møtet,
fordi det ser ut som, at Han kommer til å Tale til hele Europa, til alle nasjonene i Europa,
at det kommer til å være en korreksjon gjennom omvendelse. Han kommer til å Tale
direkte til dem om MESSIAS SIN Komme, om Disse Praktfulle Trappene, som er senket
ned på Himmelen alas. Og Han kommer til å Tale til dem om Hebr. 12:14, som Sier:
Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se HERREN;
Jeg ser altså En av Disse falske Profetene der, og han kaller seg selv for en falsk
profet ja apostel. Og HERREN kommer til å bringe korreksjon til presteskapet. Dette er
Det Budskapet, som HERREN nå hit. En av De To går dit, og Han møter denne
falskheten i menigheten. Og HAN bringer korreksjon til menigheten i Italia, til
menigheten Europa. Dette kommer til å altså være en forfriskende tid for menigheten i
Europa. For at de også skal bli gitt en sjanse til å forberede seg for Den Praktfulle
Vekkelsen, Denne Vekkelsen, som ryster nasjonen Kenya på en virkelig historisk måte.
For at de skal kunne slutte med denne falskheten. Dette betyr altså, at HERREN, Han
kommer til å Tale direkte til prekestolene. Han kommer til å Tale til presteskapet. Han
kommer til å Tale til hyrdene.
Og Han kommer til å be om nasjonal omvendelse i Europas nasjoner og i Italia.
Og igjen, HERREN har vist meg, hvordan italienerne elsker HERREN. Jeg har sett
denne delen. Han, som har gått i forveien har rapportert dette. Jeg ser Ham kledd i hvitt.
Dette betyr, at det er Et Helbredelsesmøte der. Ham, som ser nøyaktig lik ut som jeg som
var der på Helbredelsesmøtet. Så jeg ser Ham gå inn i Helbredelsesmøtet. Men før dette
er skjer det en alvorlig korreksjon. Det kommer til å skje en korreksjon i doktrinen i
Europa. Og HERREN kommer til å elske nasjonen Italia. Han kommer til å bringe frem
Vekkelsen og Endetidsvekkelsen kommer til å Besøke dette landet, å ta tak i dette landet,
slik den har gjort i Kenya. Og dette en stor anledning for italienere også til å forberede
Veien for MESSIAS SIN Praktfulle Komme.
Dette kommer til å være virkelig forfriskende tid i menigheten. Så Møtet i Italia
kommer til å være virkelig Et Mektig Møte, muligens et av de mektigste i Europa. Det
kommer til å være muligens Et av de mektigste møtene i Europa. Men det kommer til å
bringe med seg korreksjon. Fordi jeg ser en av de falske lærerne. Jeg vet ikke, om han er
fra Italia, eller om han er fra en annen nasjon. Fordi jeg ser mange andre Pastorer, som
har kommet fra andre land. Og endelig, når HERREN Taler, så bringer HERREN
korreksjon. Jeg ser omvendelse. Jeg ser denne pastoren omvende seg.
Så dette får meg til å forstå, at alle vil komme inni GUDS Praktfulle Rike, hvert
eneste menneske; pastor, hyrde eller får, de lengter etter å komme inni Det Praktfulle,
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Evige, Herlige Rike, Himmelens Rike. Så hvert eneste menneske kommer til å få denne
sjansen i nasjonens historie, i menighetens historie.
Det kommer altså til å være direkte tale. Det ser ut til å være tale til KRISTI
legeme, tale til prekestolen, tale til presteskapet og tale til hyrdene. Det kommer altså til å
være en forfriskende tid ved å kalle og påkalle omvendelse ved å tale for omvendelse for
hellighet. Jeg ser altså Et Virkelig Mektig Besøk komme til Italia. Men før det kommer,
det til å være direkte tale, veldig direkte, og denne kommer til å skje med presteskapet.
Fordi presteskapet har nøkkelen. De kan åpne døren til nasjonen til å se Vekkelsen, eller
så kan de stenge den.
Jeg ser altså En av Dem der, og Han møter en av de falske lærerne der, mens han
preker. Han er i stand til å se ham i menigheten. Han kommer ikke frem, men Han er i
stand til å se ham og det hvordan evangeliet rører ved ham og hvordan han begynte å
gråte, og hvordan han begynte å gråte, og hulke og gråte og føle dårlig samvittighet og
omvende seg. Dette er en vakker tid for menigheten i Italias og Europas historie.
italienerne elsker HERREN. Italienerne ønsker å komme inni GUDS Rike. Dette
kommer til å altså være mektig tid også til å nå nasjonene i Europa. Husk at, tiden er i
ferd med å løpe ut. Så dette kommer til å være også Et Besøk til Europa.
Igjen, jeg har sett En av Dem der, og han ser en falsk lærer der, som virkelig
trengte korreksjon. Dette betyr, at HERREN Sier, at hele Europa må bringe korreksjon til
prekestolene, korreksjon i doktrinen. Og HERREN refser dette frafallet. Han kommer til
å Tale om MESSIAS SIN Komme, om Disse Praktfulle Herlige Trappene, som er senket
ned fra Himmelen oppå Himmelen. Dette er et av de største undrene siden verden ble
skapt. Og Han kommer til å Tale om menighetens inngang inni Himmelen gjennom
Disse Praktfulle Herlige Trappene under opprykkelsen. Og så kommer Han til å fokusere
Budskapet om omvendelse og tilbakevendelse til hellighet.
Det kommer altså til å være en mektig tid før Helbredelsesmøtet.
Helbredelsesmøtet kommer til å være virkelig mektig. Jeg har sett Disse To operere der,
preke der ikledd hvite klær. Og det kommer til å være Et Stort Besøk for Italia, virkelig Et
Mektig HERRENS Besøk. Men før det kommer det til å være en virkelig forfriskende tid,
ved å bringe forfriskning til HERRENS hus, til å gi retning til den italienske nasjonen, til
menigheten, til presteskapet. For at de skal kunne vite, hva HERREN JEHOVA Sier.
Slik at når nasjonene samles for å gå inni JAHVES Praktfulle Herlige Rike, så kommer
italienerne å være i fullstendig rettferdighet, ikledd fint lin, skinnende rent og italienerne
kommer til å være i hellighet. Og de blir med de andre nasjonene, som forbereder seg,
disse fårenasjonene, som dere ser i Matt. 25. For at de skal kunne komme inn i
JEHOVAS Praktfulle Herlige Rike.
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Igjen, jeg ser, at når Han preker der, begynner så et av lærerne, som sitter i
menigheten å omvende seg. Han kommer ikke frem, men jeg er i stand til å se ham, og
han begynner å omvende seg og vil rette på seg og avlegge ed til HERREN. Dette betyr,
at HERREN Sier, at Han kommer til å endre og omvende de italienske hjertene, for at de
skal kunne elske nå rettferdighet, for at de skal kunne elske tingene i GUDS Praktfulle
Rike, for at de skal kunne elske Himmelens saker, for at de skal kunne elske hellighet, for
at de skal kunne forberede seg i denne bølgen av Et Massivt Besøk, som kommer tvers
verdens nasjoner, til og med før menigheten rykkes bort.
Dette kommer altså til å være en vakker tid i Italia. Og jeg velsigner nå nasjonen
Italia, når HERREN begynner med å navigere meg mot Italia. Jeg har sett En av Dem
der, og Han møter en av de falske lærerne der. Så i det HAN begynner å navigere meg
mot Italia, velsigner jeg italienerne og jeg forteller dem, at: Dette er deres stund! Dette er
deres tid! Dette er tiden for menigheten i Italia! For at Vekkelsen skal kunne være virkelig
stor, til å overvinne de italienske hjertene, for at Vekkelsen skal kunne være så massiv, at
Den kan innhøste mer sjeler fra gatene i Italia, for at mange, mange mennesker skal
kunne komme inni HERRENS hus og tilbe i Ånd og Sannhet. Og også at det bringes en
korreksjon til prekestolene, presteskapet, til hyrdene. Og for at det skal kunne være en
gjenopprettelse og Vekkelse i HERRENS hus i Italia.
HERREN Talte altså med meg i forrige natt om Møtet i Italia. Det kommer til å
være Et Mektig Møte. Der kommer det til å være Et Mektig Helbredelsesmøte. Men før
det, kommer det til å være en virkelig direkte tale med menigheten, vedrørende
rettferdighetens anliggende. Og HERREN bruker normalt et eksempel, hvis det er et
menneske fra Europa eller fra Italia, som Budskapet kommer til å røre ved, Pastorene
der. Og Han bruker Dette Budskapet, at Han kommer til å røre ved mange Pastorers
hjerter, som var i modernisme; moderne filosofi, moderne teologi, liberalteologi, teologi,
som Sier, at du kan akseptere alt og hva enn i denne verden; aborter i menigheten. Han
Taler om samliv, hvor en mann og en kvinne lever sammen utenfor ekteskapet i
menigheten, om homoseksualitet, og mange, mange andre ting, vedrørende modernisme,
som har infiltrert tilbedelsen og tilsølt erfaringen ved kristen tilbedelse.
Så igjen, jeg ser En av Disse To der. Men i runden Hans der, møter Han en av
disse falske lærerne der i Europa. Men jeg vet ikke, fra hvilket land han kom fra, fordi jeg
ser andre, fra andre land. Men uansett hvilket land dette sku være, være det seg fra Italia
eller fra hvilket som helst annet land, så er dette tiden for omvendelse. Og jeg ser en stor
omvendelse, som bryter ut innen presteskapet i Italia. MESSIAS kommer, kjære
mennesker. Jeg velsigner italienske mennesker idet jeg kommer til dere. For at hjertene
deres skal kunne være åpne, og for at HERRENS Vilje sku skje og En Stor Vekkelse, Den
slags som dere ser i Kenya, skal kunne konsumere og fylle Italias nasjon. Velsignet er de,
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som er invitert til LAMMETS Bryllupsmåltid, og for at Italia skal kunne være med blant
det antallet den dagen når MESSIAS kommer for å hente menigheten.
HERREN Velsigne dere. Husk at, at uten helligheten kan ingen se HERREN.
HERREN Velsigne dere. HERREN Velsigne Europas nasjoner, idet jeg kommer!
HERREN Velsigne Italia i JESUS KRISTUS, Shalom. Takk.
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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