HERRENS Profeti om kommende flom i Kenya av 16.10.15
HERREN har talt med meg om noe veldig, veldig viktig i dag. HERREN snakket med
meg når jeg var i Brasil og jeg har ventet med å komme tilbake til Kenya for å dele
denne informasjonen med dere lyttere og seere verden over.
Dette angår El Niño regnet som kommer til Kenya. I denne drømmen, kom det masse
regn og en stor flom. Stemmen sa (to ganger): «Se, selv avlingene blir vasket bort»,
og så repeterte HAN, og HAN sa spesielt at disse avlingene var veldig unge. Jeg forsto
at hungersnød var i ferd med å komme til dette landet. Så det er veldig viktig at denne
nasjonen kommer sammen for å be, og for menneskene, at de er rettferdige. Det er så
viktig akkurat nå for alle kenyanere å ta imot Jesus! Det er ingen tvil om dette. Dette
er hovedbudskapet. Dette er samtalene, HERREN har gitt her.
For denne nasjonen er det svært, svært viktig, uavhengig av hvilken religion man
tilhører, at menneskene nå tar imot Jesus og blir født på ny. At det har rett forhold til
HERREN, for at HERREN kan redde dem, for å kunne redde dem, når denne ulykken
kommer til dette landet.
Og dette er årsaken til at jeg forsetter med å si, at de som er i Repentance & Holiness
Ministery (Omvendelsens & Hellighetens presteskap), for dem som tilskriver seg å
elske hellighet, for dem som tilskriver seg å elske rettferdighet, å elske GUDS veier,
JEHOVAS kongevei, den hellige vei, som du kan se i Jesaja 35:8-9; de som elsker
denne nye veien med å ha et rett forhold til HERREN, har jeg stadig og alltid bedt om
at når disse regnene og flodene kommer, at de vil blir frelst av ISRAELS MEKTIGE
GUD, ved JEHOVAS LANGE, UTSTRAKTE ARM.
La meg igjen gjenta dette budskapet her: HERREN har sagt at massive
oversvømmelser kommer og jeg så reportasjen: HAN sa. Den som ga rapport om
dette sa med Stemme at: «Se! Selv avlingene er blitt vasket bort», og HAN sa spesielt
fordi de var unge, veldige unge, at alle er vasket bort, og at dette betyr at hungersnød
kommer til dette landet.
Hvis nå farao, kongen av Egypt, en ateist, en som dyrker avguder; trodde på Profetien
til JEHOVAH som kom til han, JAHVES Profeti, Profetien fra Israels GUD; hvis en
ateist trodde på at en hungersnød sku komme, og forberedte seg for dette og bevarte
Egypt til denne dagen, datidens supermakt, så hvor mye mer bør vi da, som er i Den
Hellige Ånds tidsalder? Hvor mye mer, bør vi da som er kristne, og de som tilhører
andre religioner; hvor mye mer bør vi da tro at vi skal bli utfridd, som har tatt imot
Jesus, tror på denne profetien, og tror at våre navn vil bli funnet Boken slik Daniel
skrev om i Daniel 12?
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Messias kommer! Høsten er stor, men nå går jeg for å forberede meg til å dra helt til
Portugal, og deretter tar jeg turen til menigheten i Den Tsjekkiske Republikk, og
deretter avslutter jeg møtene i Nederland. Det er mye jobb å gjøre på dette feltet!
For de som er i Kenya, er budskapet klar: “Bli født på ny, og vær i rett forhold til
GUD». Dette betyr å være hellig og rettferdig, slik at når visse ting skjer, en viss
ulykke når landet, flom kommer for å feie bort avlingene, måtte HERRENS
MEKTIGE FRELSENDE ARM, DEN FRELSENDE HÅND, redde deg, og frelse deg,
slik at du kan gi et vitnesbyrd om at JEHOVAH sannelig er DEN HØYESTE GUD,
DEN LEVENDE GUD, Messias kommer!
Jeg har sett Messias Sin gjenkomst og disse er tegnene! Måtte de som har ører, og de
som er vise, de som har barnesinn, sinn som ikke stiller spørsmål ved dette, uskyldige
sinn, uskyldige hjerter, de som tror på dette; måtte de se GUDS Herlige rike og
fortsette med å leve i rettferdighet og i hellighet til HAN kommer.
Shalom!
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