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VISUL: 

În luna Mai 2019, am primit un flash dream. În acest vis, eu priveam la ceea ce 
parea a fi o cîmpie. Era foarte întunecat pe cer, fara stele sau luna. Si atunci am 
vazut ceea ce pareau a fi mii de globuri de foc, venind de sus spre pamînt. 
Pareau a fi niste dungi de foc cu cozi lungi, si ar fi putut sa fie meteoriti. Acest 
lucru mi-a adus aminte de Sodoma si Gomorra. Sfîrsitul visului. 

“Asa cum la fel sa întîmplat în zilele lui Lot: Mîncau, beau, cumparau, vindeau, 
plantau si construiau; 

Dar în ziua în care Lot a iesit din Sodoma, ploua din cer foc si pucioasa, si ia 
consumat pe toti”, Luca 17:28,29. 

 

MESAJ: 

În ziua 27 iunie 2019, eu am primit acest mesaj de la DOMNUL: 

“Continua sa presionezi …. Vei deveni ÎNVINGATOR! 

Întîrzierea timpului se afla peste tine. Tu nu poti sa simti si sa pricepi asta?” Si 
chiar asa, multi nu fac nimic, ci continua în vechile lor obiceiuri si rutine, si în 
curînd vor fi zguduiti de ceea ce se pregateste sa vina, si voi veti fi obligati sa 
reevaluati própria voastra viata.  

Eu am chemat la pocainta, eu am primit avizuri prin mesagerii MEI, si prin 
CUVÎNTUL MEU. Acum totul se va desfasura asa cum a fost prevazut, va exista 



un eveniment principal care va avea efectul dominou, o data ce asta va avea 
loc, preagatiti-va rapid … pentru barajul dezastrelor. Acestea sunt parte din 
judecatile trezirii mele, pe care le voi permite. Cu toate acestea, va rog, sa stiti 
ca atunci cînd globurile de foc vor începe sa cada, poporul meu va sosi sa ma 
salute … ca în timpurile de demult! 

Pîna atunci, sa ramîi adevarat, umil si sa te pocaiesti pentru mine.  

Eu vad totul! 

Eu stiu totul! 

Si eu actionez în consecinta! 

Suntem mult mai aproape pentru ca asta sa se petreaca! 

Cauta-ma, pentru ca voi sosi în curînd! 

Iubitul tau mire, 

Iisus 

 

Atunci  am auzit: 

“este deja tîrziu... nu dormiți ca fecioarele și așteptați până în ultimul minut ca 
sa vă pregătiti -----PREGATESTE-TI LAMPILE ACUM!” 

 

“Atunci Domnul a facut sa ploua pucioasa si foc, de la Domnul din ceruri, peste 
Sodoma si Gomorra; Si a distrus acele cetati si toata acea cîmpie, si toti 
lucuitorii acelor cetati, si tot ceea ce nastea din pamînt”, Genesis 19:24,25 

 

“Si mergînd ele ca sa-l cumpere, a sosit sotul, si acelea care erau pregatite, au 
intrat cu el pentru nunti, si sa închis usa.  

Si dupa aceea au sosit de asemenea celelalte fecioare, zicînd: Doamne, 
Doamne, deschide-ne, Si el raspunzînd, a spus: În adevar va spun ca nu va 
cunosc. Paziti, deci, pentru ca nu stiti nici ziua nici ora în care Fiul omului va 
veni”, Matei 25: 10-13 

 

“Cui va învinge, eu îi voi face coloana în templul Dumnezeului meu, si din el nu 
va iesi niciodata; si voi scrie peste el numele Dumnezeului meu, si numele 



cetatii Dumnezeului meu, noua Ierusalim, care coboara din cer, de la 
Dumnezeul meu, si de asemenea noul meu nume”, Apocalips 3:12 

 


