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2018 bliver et forvandlings år, et år hvor alting bliver gjort nyt. Et år med 
opgør og oprør mod de, der går løgnens veje. Jeg vil sænke Min Herlighed over 
Mit folk. Jeg vil trække Mit nærvær fra de, der ikke vil Mig. 
 
Jeg vil indsætte og afsætte. Magt skifter hænder. Penge skifter hænder. 
 
Intet er, som der ser ud til. Det onde vil afsløre sig selv. Mange vil opleve, at 
de har ladet sig forføre, at de har ladet sig fanget i en fælde.  
Mange vil derfor vende om til Mig, men endnu flere vil afsløre deres kolde 
hjerter og fortsætte ad den vildfarne vej. De vil gå imod Mit folk, de vil forfølge 
Mit folk.  
 
Der venter en vækkelse. En kort vækkelse og derefter vil Jeg trække Mit 
nærvær. Herefter vil folk afsløre, om de vil gå på Min vej eller ej.  
 
Der vil udløses krige. Verdensmagterne vil kæmpe om magten. De stærke vil 
vinde. Men dette kun en kort tid.  
 
Jeg vil vælte, hvad der ikke kommer fra Mig. De store vil blive små og de små 
vil blive store. Der kommer religions-krige, magtudøvere vil udøve deres magt 
- kristendommen vil komme i krise; men frygt ej, Jeg vil hjælpe Mit folk. 
 
De sidste tider er nu. Jeg vil vise Min almagt - dette over hele jorden.  
 
Der vil være ufred overalt, katastrofer og krige. Mænd vil vende sig mod 
mænd. Ingen kan føle sig sikre. Efter krig kommer fred. En ulmende fred og så 
går det løs. Alle vil herefter kæmpe mod hinanden. Ingen kan føle sig sikre.  
 
Oversvømmelser vil komme - side om side med tørke. Vejret kan I ej mere 
forudse. Alt bliver vendt op og ned. Jeg er med i det hele. Jeg kalder Mit folk 
ud i åndelig krig.  
 
Kæmp Mit folk, vid hvem I er i Kristus. Ved I ej det, vil det blive en hård tid. 
Kun Jeg kan give Jer kraft og styrke til at gå gennem, hvad der nu kommer. 
Kun Jeg kan fylde jer med kundskab og visdom til at klare, hvad der nu 
kommer. Jeg har hånden over Mit folk. 
 
Jorden vil ryste under jer, det er Min straf til jordens folk. I har gået egne veje 
og har bygget jer selv et rige. Men Jeg siger jer: Jorden tilhører Mig og ikke 
jer.  
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Omvend jer - Min hånd er rakt ud til jer, dette for en sidste gang inden Jeg 
trækker Mit nærvær tilbage. 
 
Mærker uro og gråd 

 

Syn: En forfærdelig stor og grim fyr. Folk bliver trukket i og nogle vil blive 
kastet væk. 
Hold fast ved Mit Ord, at I ikke kastes i ilden. Kun ved Mit ord vil I bestå. Kun 
ved Mit ord kan Jeg redde jer/verden for undergang. Jeg vil rejse Mit folk nu, 
de er ej mange; men store. Mit folk vil Min vej/vejen til sandheden og livet. 
Vejen til evigt liv.  
 
Jeg vil vise jer, at Jeg er jeres Gud. Søg Mig og Mit rige vil blive jeres. Dette er 
et år med kraftigt nærvær af Mig, men også et år hvor Jeg trækker Min nåde 
væk fra ugudelige områder.  
 
Jeres hjerter vil afsløre jer, lad Mig ransage jer, find jeres trøst i Mig og Jeg vil 
bane vejen for dig. Tiden er til, at de sidste hedninge skal i hus og tiden er til 
for Mit komme. Min herlighed vil komme over jer, som er villige til at følge Mig 
i alt. Intet er, som det ser ud til og intet bliver, som I tror. Som Jeg steg op, vil 
Jeg komme tilbage.  
 
Dette årsskifte kommer ej fra Mig (ej Hans kalender-tid). Men brug denne tid 
til at omvende jer.  

 

 

 

Kærlig hilsen  
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