HERRENS Profeti hvor HAN kommanderer Mexico, og alle andre nasjoner til å rense
seg fra avgudsdyrkelsen, av 01.10.17 - PROPHET Dr. Owuor.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET!
Vel, HERREN JEHOVA har Snakket med meg. Vel, kjære folk, kjære lyttere,
HERREN JEHOVA, HAN snakket med meg i dag på en veldig, veldig sjokkerende
måte, og dette er samtalen jeg ønsker å bringe til dere i natt.
HERREN JEHOVA, HAN har i dag brukt størsteparten av denne dagen til å ta
meg tilbake til Mexico og HERREN viste meg en stor dom som HAN brukte meg til å
bringe til denne nasjonen, og HAN har snakket med meg om dette. HAN viste meg: “Se,
du har gjort dette!” Og på denne siden “Se, du har gjort dette!” Så vi gikk gjennom landet, for
å gjennomgå rapporten, for å se på tingen og HAN snakket om nivået på
avgudsdyrkelsen i Mexico.
Så samtalen har ikke endret seg. Og så samtidig, tok HAN opp problemene med
bedrag i kirkene i Mexico og den fortsatte tilstedeværelsen av falske apostler som
dommen har kommet til.
Vi husker alle for godt når HERREN sendte meg til Mexico, når jeg dro til
Mexico, når jeg reiste helt fra USA til Mexico for å advare dem. Vi husker alle for godt
mottagelsen når jeg advarte de falske apostlene og de false profetene til å stoppe dettes
spillet med forførelse som de engasjerer KRISTI kirke i. Deres mottakelse kommer til å
være lunken. Deres mottakelse er negative. Noen av dem kommer til å løpe til deres
pastorvenner og alliansepastorer. På et møte hvor jeg snakket med dem, på møtet, i en
pastorkonferanse og pastorfellesskap, hvor jeg alltid møtte pastorer og brakte dem dette
store budskapet fra HERREN.
Og så, igjen har HERREN reist det samme, men i dag har HERREN tilbrakt
mesteparten til å gå tilbake til Mexico, og i hovedsak vist meg skadeomfanget, som har
skjedd mot dette landet ved HERRENS dom.
Og så spør HERREN igjen Mexico om å omvende seg. Så HERREN ber Mexico
om å omvende seg. Dette var en ustanselig samtale, og HAN sa: «Menigheten har fulgt en
annen vei!»
Så jeg så menigheten. Jeg vandret med dem, KRISTI menighet i Mexico, den
ikke-katolske kirken. Deretter så jeg kirken, Pinsevennene og de frie evangeliske. De
hadde tatt en annen vei, og HERREN sa: «Se de har tatt en annen vei!»
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Så jeg så menigheten. Jeg vandret med dem, KRISTI menighet i Mexico, den
ikke-katolske kirken. Deretter så jeg kirken, Pinsevennene og de frie evangeliske. De
hadde tatt en annen vei, og HERREN sa: «Se de har tatt en annen vei!»
Så GUDS vrede er fremdeles rettet mot denne nasjonen, og pinsekirkene har et
større ansvar. De har et ansvar fordi de burde vite når HERREN sender en TJENER.
2) Vel etter dette, så snakket HERREN til meg endelig om Kenya. Jeg har alltid
visst at denne stunden for Kenya vil komme. Jeg visste det veldig, veldig godt. Jeg ser på
hvordan de behandler seg selv, hvordan de takler denne situasjonen, og jeg har alltid følt
veldig synd på Kenya selv måten de har behandlet budskapet og Budbæreren i dette
landet. Jeg har alltid visst, at deres dag vil komme.
Så, HERREN har snakket til meg om Kenya, og HERREN har kommandert at
kenyanere til å rense bort avgudsdyrkelse! I dag er dagen når denne befalingen har blitt
gitt. Igjen, HERREN har nå rette SIN oppmerksomhet mot Kenya, og HAN ber meg om
å erklære og kommandere denne nasjonen til å kvitte seg med avgudsdyrkelse, og dette er
ekstremt veldig kritisk, fordi dette kommer i en slik tid, når Mexico har akkurat blitt dømt
for det hesligste og mest avskyelige form for avgudsdyrkelse.
Men nå spør HERREN Kenya om å rense bort hennes avgudsdyrkelse, hennes
avguder. Faktisk så brakte HERREN til meg inni denne prosessen, en veldig viktig ting,
at mange, mange mennesker på deres arbeidsplasser, i deres hjem, deres bord, har mange
avguder. Så HERREN sa til og med fysisk: «Tal til dem veldig tydelig om å rense dem fra
avgudene fra deres bord, på deres arbeidsplasser, i hjemmene deres. Disse små, små tingene. Disse er
avguder, og noen av de er veldig skjulte. Du ser det kanskje ikke, eller betrakter kanskje ikke dem
som en avgud, men HERREN har nå befalt at dette landet rense seg fra denne avgudsdyrkelsen.»
Og igjen er det min bønn at Kenya vil ikke komme til det stedet Mexico er på, at
folket starter nå med å rense opp hjemmene deres. I Mexico når jeg var i Mexico,
Cholula, hvor de driver med menneskeofring; så hadde jeg et veldig stort program i
Cholula som ble kalt for "limpia tu casa" (å rense huset). "Limpia tu casa", fordi jeg fant ut
at i Cholula, I tillegg til å drive med menneskeofring, som foregikk på pyramidene i
Cholula. Når HERREN sendte meg for å ødelegge, og dere kan se hvorfor de var de
første ... De som ser denne dokumentaren, den første kirken som jeg presenterte her, som
ble slått, var faktisk kirken i Cholula. Så, Cholula er nabolaget til Puebla. Men uansett, så
i Cholula, gjorde jeg et program som kalles "limpia tu casa". Så jeg gikk fra dør til dør, dør
til dør for å rense opp fra brujeria, checerias, all slags heksekunst. De ga meg denne giften,
fordi når de mange pastorer som hadde forsøkt å gjøre dette fra før, så ble de kvalt at
disse demonene om natta.
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Så, HERREN lot meg rense der fra dør til dør. De omringet meg med heksekunst som
var slager, og det var et stort program og vi brant dem opp, helte over med petroleum og
tente på dem. Det var et stort program i Cholula som ble kalt for "limpia tu casa". Men
dette er hva HERREN ber Kenya om å gjøre. Kenya har også nådd høydene til "limpia tu
casa". På spansk betyr "limpia tu casa", å rense hjemmet ditt. Så det var husrengjøring som
sto på programmet i Cholula, fordi jeg fant ut at Cholula har deres menneskeofringer
gående. En gang i ny og ne så slakter de en voksen på alteret på høyden. Men
mesteparten av året så slakter de en jomfru og så slakter de noen hunder og så videre.
Så det var menneskeofring som foregikk i Cholula, brujeria, heksekunst, checerias,
alt var der. Så HERREN gjorde "limpia tu casa", dør til dør, så heksekunsten som de
andre pastorene forsøkte å røre og de fleste av dem; noen av de ble drept, døde, så de
overga seg selv, så jeg kunne … Jeg tente på dem på et sentralt sted.
Så HERREN ber at Kenya gjør "limpia tu casa". Kenya renser opp hjemmene
deres! Så gjennomgå hjemmene deres, finn noen små idoler, hva enn dere finner. Rens
dere fra disse bildene dere samler, knus dem, ødelegg dem. Hvorfor? Fordi tiden har
forandret seg og HERREN har nå kommandert og jeg vet at Kenya er veldig lydig. De
begynner straks med å gjøre dette i natt. Alt som ser ut som avgudsdyrkelse, bilder av hva
enn, hva enn, så vil de ødelegge det uansett hvor dyrt det måtte være.
3) Og så i den tredje samtalen i natt, har HERREN Snakket nå om avgudsdyrkelse tvers
over nasjonene og HERREN har bedt meg å KOMMANDERE ALLE NASJONENE
OM Å RENSE BORT AVGUDSDYRKELSE!
Dette var den tredje samtalen som foregikk i dag. Og så når jeg bestemte meg for
at jeg skulle gi HERRENS budskap i morn, så med Stemme, så kom HERREN! HAN
kom og sa: «Se, Du har enda ikke fortalt dem til å rense bort deres avguder! Se, Du har enda ikke
fortalt dem det! Fortell dem det nå!» Igjen, når jeg bestemte meg for å gi dette budskapet i
morgen, å gi dette budskap til verdens nasjoner, til å rense bort avgudsdyrkelse i morgen,
så kom HERREN med stemme, snakkende med en stemme og sa: «Se, Du har ikke fortalt
dem det! Du har ikke gitt dem dette budskapet!» Du har ikke fortalt dem om å rense bort avgudene!»
Og dette er årsaken til at dette kom så sent.
Uansett, den viktigste tingen med dette er travelheten og tyngdekraften, alvoret,
med hvordan HERREN behandler dette oppdraget, denne befalingen og denne
himmelske instruksen: «Se, Du har enda ikke fortalt dem til å rense seg! Se, Du har enda ikke
fortalt dem å rense dem fra avgudene sine! Du har ikke gitt dem budskapet!» Så HAN sa at jeg
burde gi dette i dag og nå! Så dette er absolutt kritisk kjære folk.
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Og jeg leser akkurat nå fra 1. Krøn. 5:25. Igjen 1. Krøn. 5:25. Dette er hva HAN
sier I 1. Krøn. 5:25. Dette er hva HAN sier i 1. Krøn. 5:25: HAN Sier: "Men de var troløse
mot sine fedres GUD. De drev hor med de gudene som andre folk i landet dyrket, de som GUD
hadde utryddet for dem."
Så, dere ser veldig klart her, at HERREN har et visst standpunkt når det gjelder
avgudsdyrkelse. Dere ser veldig klart at HERREN har send meg verden over for å knuse
avgudene i denne verden. Dette er det viktigste budskapet her. I HANS guddommelige
kraft, i HANS enorme og skjulte, ærverdige visdom, HERREN så de som rett, HAN fant
ut, at HAN ødelegger folk som driver med avgudsdyrkelse. Det var de som levde i dette
området, som GUD ødela.
HERREN har sendt meg verden over for å ødelegge avgudene I denne verden. I
HANS guddommelige kraft, i HANS skjulte og åpenbarte visdom, ødela han
avgudsdyrkere, naboene til israelittene. Hvorfor gjorde HAN det? HAN ødela dem
fullstendig. HAN utslettet dem, så de aldri mer skulle kunne bli fanget i deres snarer.
HAN ønsket ikke å etterlate en rest av dem, fordi hvis HAN etterlot en rest av dem, så
ville de ha påvirket GUDS folk. De ville ha bragt avgudsdyrkelsens ondskap til
HERRENS folk.
Så dette taler til oss alle nasjonene I verden nå, dette taler til dere, instruerer dere,
instruerer menigheten om GUDS forhold til avgudsdyrkelse. Hvis det er noen synd som
HERREN ber oss å om å unnfly, er en av dem avgudsdyrkelse. Det andre er seksualsynd,
den samme seksualsynden jeg refset i Ciudad Mexico, eh ... Når jeg refset seksualsynd i
disse kirkene og i Mexico city, åpnet HERREN blind øyne i Mexico city. HERREN
åpnet blinde øyne i Mexico City.
Når jeg gikk til Mexico City for å kalle dem til omvendelse, i min reise gjennom
Mexico, i en kirke som tilhører Trapala, helbredet HERREN mange folk, inkluderte
åpnet blinde øyne, hvor all disse helbredelsene fant sted gjennom hele Mexico hvor enn
jeg gikk. Og salvelsen var massiv. Folk ble utfridd ved min inntreden til kirken. Også
Manuela Malvaez, når jeg gikk inni hans menighet, som kom det Et Stort Besøk! Jeg
renset bort disse flaskene med alkohol og alt, som var inni kirken. De visste altså veldig
godt om dette. De viste GUDS SITT forhold til synd og de visste at jeg talte til dem. Se
på denne ødeleggelsen som skjer akkurat nå.
Men HERREN har nå rettet sin oppmerksomhet mot Kenya. HAN ber Kenya om
å rense bort avgudsdyrkelse! Fordi timen har kommet til denne nasjonen å bekrefte
HERRENS veier, HERRENS rettferdighet. Og så har HERREN rettet SIN
oppmerksomhet mot alle de andre nasjonene og HAN har kommandert å rense opp deres
avguder og tenne dem opp og begynne å tilbe JESUS, å tilbe JEHOVA ved KRISTUS
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JESUS. Avgudsdyrkelse er en forrædersk synd. Det er hensynsløst i denne timen for noen
å være i avgudsdyrkelse. Så HERREN har nå kommandert alle nasjoner verden over, til
å vende om fra avgudsdyrkelse, til å brenne deres avguder, til å ødelegge dem, til å
fokusere på KRISTUS JESUS, HERREN, og nå GUD FADEREN ved KRISTUS
JESUS.
I Mexico feiret de San Miguel, og jeg refset dette, St. Michaels dag, San Miguel,
og jeg refset dette veldig mye, og nå vet de bedre! Det er på tide å omvende seg og
forberede veien for MESSIAS SIN Herlige Komme. Kirkene i Zavaleta, Colonnia, veldig
horisontale, kirkene over alt i Mexico, Puebla. Dere kjenner til HERRENS forhold til
avgudsdyrkelse. Dere trenger å lede den meksikanske nasjonen. Se hvor desperate
Mexico er, som om Mexico gråter etter en ny frelser.
Alle disse årene som om de gråt etter en frelser, så fikk de ingen frelser, inntil de
tilba Santa Morte, Santa Morte. De tilba Jomfru de Guadalupe, Guadalupe. De har deres
egne Maria, deres egen Mary, den meksikanske Jomfru Maria. De har til og med skapt
en annen JESUS,"lulu", en meksikansk i disse kirkene, i disse katolske kirkene. Men
HERREN sier at tiden er over nå, og nå burde dere vite bedre, at GUDS vrede er over
landet.
Men alle de andre nasjonene, inkludert Kenya, vær så snill å begynn med seriøst
arbeid i natt. HERRENS Munn har talt! HERREN har kommandert renselse fra
avguder, inkludert åndelige avguder, umoral. Hvis din kone er en avgud, så er det på sin
plass å starte med å fokusere på JESUS og tilbe JESUS, og på denne måten vil du
sannsynligvis bli en bedre ektemann også! Å jo det vil du! Og hvis din kone er en avgud,
eller din sønn en avgud i huset ditt, på denne måten vil du bli en bedre far til denne
sønnen, eller en bedre mor. Dette er timen når HERREN renser opp avgudsdyrkelsen fra
hjertene til menneskene. Han meier dem ned i HANS umålelige kraft.
Nå i Mexico i det vi taler, så finnes det et fjell. Der er en åskam. HERREN gravde
opp en åskam gjennom dette fjellet. Nå i det vi snakker nå, er dette landemerket i
Mexico; et landemerke som sier til dette landet, dette landet besøkt av HERRENS
MEKTIGSTE PROFET, HAN vandret her! Et landemerke som blir der for alltid inntil
MESSIAS kommer. Den vil til evig tid vitne om at dette landet ble Snakket til. Dette
landet ble advart, men for de andre nasjonene, dere kan nå forberede dere for HERRENS
komme. Kvitt deg med avguder. Omvend dere fra synd. Bibelen sier at uten helliggjørelse
kan ingen se HERREN (Hebr. 12:14).
USA ble også advart. Omvend dere fra framgangsteologi, penger, penger og
nakenhet i kirken, og aldri null fokus på hellighet, enda hellighet er det viktigste
budskapet som ble gitt til oss på Korset. Den viktigste forskjellen mellom kirken og alle
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de andre avgudsdyrkerne, er hellighet, å være hellig. Rettferdighet, fordi dette vil gagne
din evighet og inntreden i GUDS Rike.
Kirken i Australia må omvende seg. Det er et jordskjelv som kommer mellom
Australia og Hobert. Jeg vet ikke hvor nært dette er til Australia, men Australia må
omvende seg. Og kirken i Ny-Zealand må omvende seg.
Og jeg kommer tilbake, jeg kommer tilbake til India. India trenger å omvende seg
fra avgudsdyrkelse. Jeg ser meg selv bli sendt til India snarest. Tenali. Dere vet at jeg har
vært i Tenali og refset avgudene deres. Coimbatore. Jeg har vært i Coimbatore og refset
avgudene deres. Jeg har vært i Kerala. Jeg har vært i Delhi. Jeg har vært i Andhra
Pradesh, i Hyderabad, og fortalt dem å omvende seg fra disse avgudene fordi MESSIAS
KOMMER NÅ! Slik at dere kan bli født på ny! Jeg har vært i Mombai.
MESSIAS KOMMER! Shalom!
Forbered veien! MESSIAS KOMMER!
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)

6
www.repentandpreparetheway.org
www.jesusislordradio.info
www.repentnorway.com

