HERRENS Profeti vedrørende Det Kommende Grand Mega Helbredelsesmøte, av
04.07.18.
- PROFETEN Dr. Owuor
Amen, JEHOVA har Snakket med meg kjære folk, dyrebare hellige. JEHOVA
ELOHIM, har Snakket med meg forrige natt dyrebare folk, om Denne Store Vekkelsen,
Denne Historiske Vekkelsen, som man noensinne har sett i denne verden, som kommer
til Nairobi. Den kommer til å treffe Nairobi kanskje om ca. 6 timer.
JEHOVA ELOHIM, JEHOVA ADONAI, JEHOVA ROHI, Israels MEKTIGE
GUD, kjære folk, i forrige natt om morgenen, kanskje mellom kl. 03-04 om morgenen,
Snakket HAN med meg om Denne Veldig, Veldig Massive og Veldig Historiske
Vekkelsen som kommer til Nairobi. Dette er en veldig vakker tid i menighetens historie.
For en stor tid, kjære folk. For en historisk tid å se dette i kirkens kalender, i denne
jorden, i denne aldrende planetens, som kalles jorden, sin kalender.
Dette er sannelig den vakreste tiden til å være kristen og være født på ny: dette er
en stor tid. Den aller fineste tid til å være født på ny og erkjenne KRISTUS som SIN
HERRE og FORLØSER. Dette er mektig tid og i natt mot denne morgenen Besøkte
HERREN JEHOVA GUD FADEREN meg og Snakket med meg om Denne Veldig
Historiske Vekkelsen som kommer til Sentralparken i Nairobi. HERREN løftet meg noe
opp over jorden, over jorden, kanskje ca. 100 m over Jorden. Så lot HAN meg se
HERRENS Vekkelsesmøte i Sentralparken i Nairobi. Jeg så Dette Vekkelsesmøtet fra
dette stedet. HERREN tillot meg å se Dette Helbredelsesmøtet på avstand, fra et noe
høyere sted. Så viste HAN meg GUDS MANN, DEN MEKTIGSTE PROFETEN i
Israel, DEN MEKTIGSTE PROFETEN til JEHOVA på HERRENS Møte på
JEHOVAS Alter.
I denne stunden, så viste HAN GUDS MANN, JEHOVAS MEKTIGSTE
PROFET. Et Plutselig, Et Plutselig, Øyeblikkelig Besøk treffer Møtet! Et Øyeblikkelig
Besøk treffer Møtet! Jeg ser ting, som faller fra oven. Jeg vet ikke om det er mennesker
som kaster ting opp på denne måten. Jeg ser ting faller ned ovenfra. Jeg kunne se meg
selv inni der og dette var en slik sjokkerende tid å beskue i byen, og i dette landet, for
Jorden, for KRISTI kirke i HERREN JEHOVAS Hus. Jeg så en mektig stund i
menigheten i Dette Mektige Besøker, kjære mennesker. Jeg så altså mange ting som falt
ovenfra. Jeg vet ikke om menneskene kastet ting opp og de kom ned, ved å dale ned, ved
å dale ned; en mektig og vakker ting for planeten Jorden.
Dette er en virkelig sjokkerende tid. Bevegelseshemmede reise seg opp og gikk,
blinde så overalt. Stumme snakket, døve hørte, halte ben ble styrket. Det ble lagt til
forlengelse for korte ben. Mange, mange bevegelseshemmede gikk over alt. Mange døve,
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mange stumme. Dette er et veldig stor i skaperverkets øyeblikk, kjære folk. Deretter når
HERREN JESUS KRISTUS SELV kom, døde på Korset, sto opp igjen og forløste
menigheten. Dette er igjen en annen viktig tid, når menigheten er i kulminasjonen.
GUDS Mektigste Besøk er i huset for å forberede bruden for den siste inntreden, for den
endelige kulminasjonen grandfinalen.
Dette er en vakker i å snakke om å se, en stor tid som viser MESSIAS SIN
Komme. Det finnes ikke større tid i menighetens historie, som JESUS forløste på Det
Eldgamle Korset på Golgata for mer enn 2000 år siden tilbake. Jeg ser altså Et Veldig
Besøk. Det kommer til å være Besøkelsens time. Disse tingen som faller ned, jeg tror det
er mennesker som har kastet ting opp, slik at de faller ned. Det er en stund, når
HERRENS Massive Helbredelsessalvelse, GUDS Besøk kommer til å treffe Møtet. I
dette punktet. I den timen vil alt bryte løs. Himmelen slår seg løs i Dette Møtet, kjære
folk! Jeg snakker om 48 timer fra begynnelsen av Dette Møtet og der ser dere!
HERREN kommer nå og viser meg Dette Møtet, ved å si: «Se, Jeg har tenkt å Besøke
der. Jeg kommer til å Besøke Møtet!» GUD FADEREN kommer til å Besøke Dette Møtet og
treffe med En Massive Historisk Helbredelsessalvelse, usett før! Hvor Mektig! Hvor
kraftfullt! Hvor veldig! Hvor praktfullt! Hvor slående! Hvor avskrekkende! Hvor
fryktinngytende! Hvor vakkert kjære folk, for at dere kan leve for å se denne tiden i
verdenshistorien. Så jeg ser Et Veldig Historisk Besøk, som kommer til å skje et punkt i
løpet av Møtet og alt går fullstendig ut av kontroll. Bevegelseshemmede reiser seg opp og
går over alt, blinde ser over alt, døve hører over alt. Stumme sier: «Mama, papa, YESU!»
(mamma, pappa, JESUS). Lamme reiser seg opp over alt. Halte ben blir strekket og
styrket og de trør ned på jorden over alt. Forlengelser blir lagt til, bibelske
skapelsesmirakler, deler legges til ben! For en sjokkerende tid å være i livet kjære folk! Jeg
bare simpelthen forbereder meg for Dette Store Møtet. Og nå kommer HERREN til meg
denne morgenen, mot morgenen og sier: «Se, dette er det som kommer til å skje. Jeg
kommer på Besøk.»
Deretter ser jeg Bølger. I det øyeblikket ser jeg Bølger som beveger seg på denne
måten og feier gjennom hele møtet. Denne Bølgen, jeg så den å være hvit. Så kommer
HERRENS HERLIGHETENS Bølge og beveger seg over Møtet. Dette kommer til å
være en virkelig sjokkerende ting å bevitne, kjære mennesker. Dette kommer til å være
veldig stort!
Vi har mottatt beskjeder til og med fra noen ambassadører i dette landet,
ambassadører som representerer ulike land. De har sagt, at de kommer på HERRENS
Møte. De ønsker å være med når HERREN Besøker Sentralparken i Nairobi. Dette er så
stort! Dette er historisk! Alle kan nå forstå, at dette kommer til å være den som setter
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tempoet. Dette kommer til å være tiden for å vippe vektene, tiden for å vippe vektene
under HERRENS Besøk idet vi rykker mot MESSIAS SIN Komme.
Hvor stort er det at dere velsignede folk kan delta i dette. Det vil være sending på
K24 TV (Kenya). Vi kommer også til å sende dette direkte på vår radiokanal JESUS er
HERRE Radio samt vårt globale nettradio www.jesusislordradio.info. Folk som ikke
kommer seg hit, de kan få tilgang til det gjennom den. Men hvor kraftfull, hvor mektig at
dere kan leve i og vitne til denne HERRENS tid. Disse er HANS Tjeners dager, dagene
til HANS MEKTIGSTE, MEKTIGSTE PROFET, kjære mennesker. MESSIAS
Kommer! Se hvordan, Han forbereder veien! HERREN forbereder veien virkelig på en
vakker, mektig, forbausende og mektig måte, som det ikke finnes maken til! Sannelig
MESSIAS Kommer, KONGEN Kommer!
Jeg ber dere virkelig, kjære folk, Pastorer, BISKOPER der ute: Ikke fall i fra i
denne timen! Det kommer til å bli tragisk! Det kommer til å være en tragisk ødeleggelse,
som ikke kan repareres, en tragisk ødeleggelse, som man ikke kan beskrives med ord. En
ødeleggelse som ikke kan kanselleres, hvis du faller i fra i denne stund. Dette er den aller
vakreste timen å være i HERRENS flokk, på innsiden av HERRENS flokk.
Og for dere som er nå her, se nå, hele Nairobi er i flammer akkurat nå. Til og med
når vi Snakker akkurat nå så er topp sikkerhetsfolk på banen akkurat nå mens vi snakker.
Topp regjeringsledere er på møtestedet nå for å sjekke møtestedet. For en mektig nasjon,
som HERREN har elsket! Hvor mektig! Ved å undersøke stedet, sjekke stedet, sjekke opp
for å være sette sikkerhetsparadigmer, for å sjekke, når HERRENS sauer kommer, at alt
er bra! Hvor mektig! Hvor velsignet er denne nasjonen. Ikke rart at 633
bevegelseshemmede, reiste seg opp og begynte å gå, når jeg erklærte det fra HERRENS
hus. Og så senere, 100 eller noe begynte å gå. Hvor mektig! Kjære mennesker! Hvor
velsignet er denne nasjonen!
Måtte alle de andre nasjoner lære fra Kenya. Prioriter HERREN og JESUS, som
nummer 1! Sett alle de andre tingene til side! MESSIAS Kommer! Se på Dette Besøket,
som HAN erklærer, som man ikke har sett maken til kjære folk! Hvor mektig! MESSIAS
Kommer i SIN Mektig HERLIGHET til å ta kirken. Se hvordan han forbereder Kenya,
ved å rense den, raffinerer denne på en selektiv måte, og ved å anmode nasjonene om å
lære av ydmykheten til Kenya. Halleluja!
Jeg har sett HERRENS kraft! Jeg har sett at det på et punkt vil være Et Stort
Besøk! HERREN kom i natt og løftet meg opp og HAN viste meg Dette Møtet. Så jeg så
HANS MEKTIGSTE, MEKTIGSTE PROFET i Dette Møtet. Men noen ting falt ned,
så jeg undret meg over og undret meg over, hva er dette? Så jeg forsto at folk kastet ting
opp: Et Plutselig Besøk traff Dette Møtet på denne måten. Deretter Dette Hvite, som
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beveger seg forbi, dette er HERRENS HERLIGHET, som sveiper Dette Møtet. Hvor
vakker er det å være i livet nå og være født på nyt nå.
Og når vi våkner, så får vi informasjon fra landets eminens, fra ambassadene, som
sier at nei, vi kommer til Møtet. Fortell til GUDS MANN, at vi kommer til HERRENS
Møte! Hvor mektig er dette landet kjære folk! Hvor vakker er denne nasjonen! For En
Stor Vekkelse. Og disse bevegelseshemmede, som ikke hadde håp, reiser seg opp og går i
alle retninger. Jeg har altså sett Et Plutselig Besøk, da HERREN kommer til å treffe Dette
Møtet med En Plutselig Besøk. Og de bevegelseshemmede kommer til å reise se opp i alle
retninger og alt kommer til å bryte løs! Himmelen kommer til å brake løs akkurat på dette
stedet. Og blinde kommer til å reise seg opp og ser fra alle retninger, og døve kommer til
å høre fra alle retninger, og stumme kommer til å tale fra alle retninger.
Og halte kommer til å få kraft og forlengelser blir lagt til å de kommer til å kaste
krykkene sine og gå i alle retninger. Paralyserte kommer til å sprette opp og hoppe og gå
og løpe i alle retninger. Ryggmargsskadde kommer til å bli helbredet i alle retninger.
svulster kommer til å bli forsvinne i alle retninger, kreft vil forsvinne og bli helbredet i alle
retninger, ved å bli tørket opp fra blodet slik. HIV kommer til å bli tørket opp fra blodet i
alle retninger. Og HERREN kommer til å bli tørket opp sår. HAN kommer til å drepe
leukemi, og destruere det fra blodet ditt. HIV-virus; HAN kommer til å helbrede fra alle
sykdommer under solen. Blodsykdommer kommer til å bli stoppet i alle retninger.
Mentale sykdommer vil bli gjenopprettet i alle retninger.
For En Stor Vekkelse! Hvor mektig er det ikke å være i live akkurat nå, kjære folk!
Hvor mektig! Hvor HERLIG! Hvor flott! Hvor Praktfull er ikke Denne Vekkelsen! For en
Stor Vekkelse i denne tiden! For en generasjon dere er! Og alt dette i kraften av Et Navn,
JESUS Navn, for å forberede dere for MESSIAS SIN PRAKTFULLE Komme! For en
mektig måte å forberede veien for MESSIAS!
Å hvor jeg håper og omfavner at andre nasjonene også ville ydmyke seg og
omvende seg, for at de også skal kunne se DEN SISTE HERLIGHET, DEN ALLER
MEST LOVEDE HERLIGHET, DEN ALLER MEST ØNSKEDE HERLIGHET,
HERLIGHETEN som var lenge etterlengtet som man ventet på lenge kjære folk! Til og
med JESUS MESSIAS Snakket om denne! HAN sa at til og med større ting vil dere gjøre
enn HAM! Men vi visste ikke at HAN mente denne tiden og Denne Tjeneren. Hvor
mektig å se oppfyllelsen av Den Bibelske Profetien! Hvor elsket er dere Kenya! Velsignet
er den nasjonen; de bevegelseshemmede, blinde og døve som HAN vil reise, gjenopprette
og helbrede, og gi vitnesbyrd vedrørende deres liv.
Jeg virkelig lengter etter at de andre nasjonene fanger virkelig, virkelig opp Denne
Ilden. Også Italia, hvor vi er på vei til etter Dette Møtet, og helt til Peru. HERRENS Ild
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er tent på GUDS Tronstol og den har bokstavelig talt vil være ustoppelig inntil MESSIAS
Kommer!
Forbered veien kjære folk! Forbered veien! MESSIAS Kommer! KONGEN
Kommer! HERLIGHETENS Konge Kommer! Jeg ser HAM Komme. Jeg ser HAN
Kommer for menigheten. Jeg ser HAM Komme og ta menigheten.
Todah rabah, yom tov. Yom Tov, lachem todah!
Kilde: www.jesusislordradio.info
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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