HERRENS Profeti om flom av 30.09.15
HERREN har snakket med meg for mer enn to uker siden. HERREN SKAPEREN,
ISRAELS GUD, HAN har snakket med meg om massive, massive oversvømmelser
som kommer til dette landet. Jeg har sett mye flom. Jeg ser trær som blir ødelagt og
blir trukket av tunge vannmasser, og jeg ser gress skjøvet til side, noe som betyr at
flommen vil feie som en elv. Elven sveller opp og vann vil strømme over land. Så det
vil være mye alvorlig flom som kommer inn i dette landet.
HERREN viste meg dette for to uker siden, og helt siden da, bestemte jeg meg for å
holde dette tilbake, på grunn av takkefesten, for hva HERREN gjorde i Eldoret, over
de mektige, mektige, mektige gjerninger som HERREN gjorde i Eldoret. Vi har fulgt
med denne takkefesten som fortsatt pågår, og som har ingen ende. Vi vil feire Eldoret
for evig og alltid, visitasjon av JEHOVA JAHVE, JEHOVA ELOHIM, og hvordan
HAN rørte ved mange, mange invalidiserte fra invaliditet og desperasjon, og hvordan
HAN innhentet en blind fra total separasjon og mørke, og helbredet fra mange,
mange andre sykdommer.
Men nå ønsker jeg å advare denne nasjonen som har sett at historiske flom kommer
og store trær blir drevet og meiet ned av vannet. Jeg ser mye gress, og mye vann som
feies ned, og det vil være store oversvømmelser i elvene som flyter over.
Men når HERREN begynte å snakke om dette for mer enn to uker siden, begynte jeg
å be. Jeg begynte å tale til HERREN om de dyrebare sauer av Kristus i denne
tjenesten, og når jeg gikk frem for HERREN, og fortalte til HERREN, så ba jeg
HERREN om å være så snill å bevare, veldig, veldig godt, og beskytte Folket som
hører til denne tjenesten, mot det som skulle komme. Folk som tilskriver seg til
hellighet og rettferdighet i denne timen. Jeg ba HAM om å beskytte dem, beskytte
deres barn, beskytte deres eiendom, beskytte deres landområder, beskytte deres
levebrød.
Så dette er bønnen jeg har bedt de siste to ukene, når jeg gått frem for HERREN. Jeg
har snakket med HERREN, i hovedsak talt med HAM, og fortalt HAM: HERRE, selv
om flommen som du viser meg vil komme, bevar og beskytt DIN rest, DINE hellige
utvalgte. Dette er årsaken til at jeg også utsatt å bringe dette til dere, når jeg snakket
om dette med HERREN for mer enn to uker siden.
Så det er like før det vil komme enorme flommer i denne nasjonen, og jeg ser masse
trer som kommer til å bli feid ned. Masse tre og gress som kommer til å bli rykket opp
av flommen, og mange hjem som kommer til å bli blåst bort. Hendelser kommer til å
skje i byene.
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Men HERRENS trofasthet vil også komme til syne. HERREN vil trofast beskytte
SINE EGNE. Jeg har snakket med HAM med min Profetiske tunge, da jeg gikk foran
HAM, for å snakke med HAM, og jeg så HAM på nært hold. Hvis det som DU har vist
meg kommer til å skje, vær så snill, den måten DU beskyttet Noa og Noas familie, den
rettferdige folk, jeg ber om at du også beskytter folket i dette presteskapet av hellighet
& rettferdighet. De dyrebare sauene som tilskriver seg hellighet og rettferdighet i
denne timen, som har forkastet synd, og umoral, og løgn og all slags forfall i dag.
Så, jeg taler til dette landet. Jeg taler i denne profetien at jeg ser masse, historisk flom
komme, ødeleggende flom som vil ruinere dette landet.
Men folket som hører HERREN til, vil HERREN bevare og HAN kommer til å
beskytte dere. Dette folket som tilskriver seg rettferdighet og hellighet, så det kan
være kjent at JEHOVA er GUD, Shalom!
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