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Priset være Herren, Herrens Mektige Profet! Dyrebare lyttere! Jeg vil bare dele
med dere hva Herren sier i denne timen. Herren snakket med meg forrige natt
på en veldig dyp måte om kommende hendelser som vil skje på jorden, og vi ser
at denne samtalen har en sammenheng med lignende samtaler som har pågått
noen dager nå.
Og i går snakket Herren med meg på en veldig klar måte om vekkelsen som vil
komme til Europa, og Han har også snakket mye om den åndelige betydningen
av alle disse tidkrevende besøkene i Europa.
Men denne natten, forrige natten, tok Herren med meg i et syn til en innsjø, og
jeg ser at denne innsjøen er Lake Victoria. Og til tross for det store tørket som vi
ser i denne timen, tørken som fortærer landet, og mange andre land. Men denne
natten besøkte Herren meg og tok meg til en innsjø, og i dette synet ser jeg
Lake Victoria, og da viste Han meg en veldig flom som fant sted og flommet over
på menneskers enger, hager og åker, og hele landet var oversvømt. Flommen
var så ille, at den flommet ut også på veiene, og jeg så noen av veien ble dekt
av flommen. Det vil være en historisk flom som rammer dette landet. Historiske
oversvømmelse vil komme, for jeg har sett de komme til dette landet. Og Herren
sier at Himmelen vil bringe utøse og bringe en enorm flom til dette landet.
Men hvis vi husker veldig godt profetiene som Herren Jesus har gitt angående
tegnene for Hans komme, så vet vi også at i denne profetien taler Han om
bestemte trengsler, tegn på trengsel, hendelser som vil komme til verden i
denne timen, for å gi menigheten en signal om timen vi er inne i, og blant disse
er sult, tørke, jordskjelv og mange andre hendelser, og nå inkluderer dette også
flom. Så følgelig vil disse kommende flommene være en del av de andre tegnene
som er blitt annonsert, og som sammenslått utgjør et stort tegn for Messias
komme.
Igjen ser jeg historiske oversvømmelser komme til landet. Dette betyr at det vil
endelig komme regn til dette landet, men når det kommer, vil det bli
oversvømmelser. Så selv myndighetene, de som har ører selv blant
myndighetene, måtte de heller bli redde for livene deres i dette landet. Messias
kommer! Forbered vegen, og når alle disse tingene vil komme til oppfyllelse, vil
dere visselig vite at Herrens munn har sannelig talt med dere og at Herren Jesus,
Messias kommer for en hellig menighet, Shalom!
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