HERRENS Profeti om Det Kommende Besøket i Barcelona, av 22.05.18.
Priset være HERREN, HERRENS MEKTIGSTE PROFET,
Amen, HERREN JEHOVA Snakket med meg i går natt kjære folk. HERREN
Snakket med meg i går på en veldig, veldig mektig måte. Jeg hadde allerede ankommet
Barcelona. Jeg ser meg selv at jeg allerede har ankommet, og jeg ser De To HERRENS
Tjenere ankommer Barcelona gående der. Og HERREN har Snakket med meg om en
storaktig misjon som HERREN har i Barcelona Spania.
Og jeg ser at dette er en veldig, veldig mektig tid for den spanske nasjonen, fordi
HERREN tok meg dit allerede. Hele Den Himmelske Utsendinger, Alle Den Himmelske
Emissærene er fokusert på Spania. Det er mange samtaler, det er mye kommunikasjon
fra Tronen til GUD DEN ALLMEKTIGE og den spanske nasjonen i denne timen. Det
er mange frem og tilbake samtaler fra GUDS trone til Spania, Barcelona hele tiden. Det
er mye toveis kommunikasjon fra GUD FADEREN SELV, fra DEN HØYESTE GUD,
Snakkende med meg.
Og jeg har sett Den Andre, Den Andre, MIN Partner, hadde ankommet. Han
hadde ankommet dit, Han vandret der, Snakket der, og Han så masse ting der. Så dette
kommer til å være veldig forfriskende tid, veldig gyllen tid for den spanske nasjonen. Det
spanske folket elsker HERREN. En ting det spanske folket er kjente for er at de elsker
HERREN JEHOVA og de elsker HERREN JESUS veldig mye, og de ser frem til en stor
vekkelse så det er en større forventning, en større forventning til landet, fordi de begynner
som smått å forstå hvem HERREN har Sendt dit.
Så, jeg ser Den Andre Partneren vandre i landet, gå rundt i møtet. Han har
allerede møtt mange pastorer. Han har allerede sett hvordan de kommer til å ta imot
GUDS MANN. Og dette er en veldig viktig tid, en forfriskende tid for KRISTI kirke i
Spania. Dette kommer til å være en tid for å vende nasjonen tilbake til rettferdighet,
tilbake til hellighet. Og HERREN kommer til å Tale Et Stort Budskap om MESSIAS
SIN Komme. Det kommer nesten til å være som en kunngjøring. Det kommer til å være
en offentlig kunngjøring om at MESSIAS Kommer, at den spanske nasjonen må nå
forberede seg og organisere en nasjonal omvendelsesvekkelse for å rense kirken, for å
rense kirken, for å rydde opp i kirken, slik at kirken kan nå leve opp til denne misjonen
om å forberede seg til MESSIAS SIN Komme.
Der hvor kirken er akkurat nå, vi vet alle at kirken ikke befinner seg på et sted,
eller i en posisjon, til å være i stand til å føre sauene, til å føre menigheten for MESSIAS
SIN HERLIGE Komme.
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Og i den andre delen ser jeg Et Stort Besøk, Et Mega Helbredelsesmøte. Men jeg
ser denne mannen. Jeg ser en voksen mann. Jeg vet ikke om han er på Helbredelsesmøtet
eller et annet sted, men han kommer fra et veldig dårlig sted, og så kommer han ut, og så
går han. Han går. Jeg ser ham gå. Han trekker frem, han løfter opp tommelen til meg,
slik dette. En voksen mann. Jeg ser en liten baby også som har blitt helbredet. Jeg ser en
jente med veldig, veldig tynne legger, som har vært fullstendig forkrøplet, reise seg opp og
går.
Det kommer til å være Et Stort Besøk! Dette betyr, at mange vanføre vil gå,
mange blinde vil se, mange døve vil høre, mange stumme vil snakke. Lamme vil reise seg
opp og gå! Paralyserte ben vil blir strekket ut og styrket. Svulster vil bli utløst. Kreft og alt
dette, leukemi vil bli oppløst. Det kommer til å være Et Stort HERRENS Besøk, så alt
det spanske folket trenger å gjøre er å forberede seg for å ta imot HERRENS Besøk.
Igjen, jeg gjentar, at det spanske folket elsker alltid HERREN. De kjenner
HERREN. De elsker HAM veldig mye, og dette er øyeblikket de har ventet på for en
veldig lang tid, for den mest etterlengtede stunden. De har forventet denne timen, de har
sett frem til denne timen til Endetidsvekkelsen! Endelig vil Endetidsvekkelsen bli
kunngjort, og HERRENS ÅND vil ta landet, og begynne å utføre agendaen i landet, for
MESSIAS SIN Komme, prekingen av et veldig rent evangelium, evangeliet om
rettferdighet, et veldig mektig budskap; et budskap om å vende tilbake til hellighet, et
veldig enormt himmelsk budskap om omvendelse, og omvendelse fra synd, budskapet
om å forberede veien, MESSIAS Kommer; budskapet som forteller til Spania om å
komme seg på den hellige hovedvei, hovedveien til hellighet, som leder til GUDS
HERLIGE Rike.
Jeg har allerede ankommet Spania. Jeg vet at jeg er på vei dit, men jeg har allerede
sett Den Andre Partneren ankomme dit, gå rundt der og møte pastorer og alt dette. Jeg
har sett møtene i landet allerede. Så dette er en veldig mektig tid kjære folk, for den
velsignede nasjonen Spania, for det velsignede folket i Spania, og generelt i Europa, fordi
jeg er klar over at masse pastorer beveger seg rundt og er på vei til Barcelona Spania. Så
dette kommer også til å være en veldig, veldig viktig tid også for Europa, for folkene i
Europa, for å være i stand til å fange stegvis, være i takt, oppfatte i takt med DEN
HELLIGE ÅND, hva HERREN Sier til kirken, hva er det HERREN Sier til nasjonene i
denne timen.
Så måtte HERREN velsigne nasjonene i Europa! Måtte HERREN velsigne folket
i Barcelona, folket i Spania. Jeg ser folk kommer fra overalt, selv over havet. Selv fra
Latin-Amerika, så kommer de til Dette Møtet. Og det kommer til å være en veldig mektig
tid, en veldig alvorlig samtale, en forfriskende tid i kirken. Dette kommer til å bringe en
fornyelse, en fornyelse, En Vekkelse! En fornyelse i hjertene til de troende i Spania.
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Og HERREN kommer til å ta opp mange temaer, som jeg ser herfra. Jeg hører
allerede seksualsynd, og masse og mye falskhet i kirken, men HAN har husket ved SIN
nåde! HAN har husket den spanske nasjonen. HAN har nå kommet for å forberede dem,
for at de også, når nasjonene vil samle seg foran HERREN, at de også vil samle seg. Nå
har Trappetrinnene blitt senket ned. De har blitt senket ned fra Himmelen.
Trappetrinnene som jeg Snakket om, som jeg profeterte om den 15. januar 2017. De er nå
blitt senket ned. Så kom den 11. mars 2018 og folk tok bilder av dem i skyene i
Himmelen.
Så vi trenger å forberede oss kjære folk. Derfor er det jeg sier at jeg kommer til
Barcelona i en veldig, veldig kritisk tid i kirkens historie. Hvor velsignet er den spanske
nasjonen, nasjonen Barcelona i Spania, da HERREN Sender meg til dere i denne kritiske
timen i kirkens liv.
Måtte HERREN velsigne dere! Måtte HERREN velsigne folket i Europa i det
HAN bringer meg, navigerer meg til byen deres, inni landet deres! Takk veldig mye!
Takk skal dere ha, Takk skal dere ha, sannelig, Takk skal dere ha!
MESSIAS Kommer! Vær så snill, og forberede veien kjære folket i hele verden,
hvor enn dere lytter fra nå over hele verden! Bare forberede veien! Bare forberede veien
for dere selv, om dere er i deres eget rom nå, hjemme i stuene deres, på jobb, og dere
lytter mens dere reiser: Bare omvend dere! Vær rett med HERREN! Bare hold dere unna
synd, fordi bibelen Sier, for uten hellighet, vil ingen se HERREN!
Måtte HERREN velsigne dere! Gracias! (spansk for takk!)
(Norsk oversettelse av HERRENS Profeti ved HANS MEKTIGSTE PROFET- Profet
Dr. Owuor)
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