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Jeg løfter jeres land op på et nyt niveau. Jeg sletter jeres gældsbevis. Jeg lader 
Min nåde komme over jeres land.  
 
Min ånd vil falde tungt over Mit folk. Jeg vil rejse en kriger-menighed op, en 
menighed som vil gå på Min vej og i deres hjerter følge Mine forordninger. En 
menighed som Min nåde vil komme over på en speciel måde.  
 
Jeg vil kalde jeres land til omvendelse. Jeg vil række Mine hænder ud til de, 
der længtes efter Mig og søger Mig. I går en ny tid i møde. Jeres land vil 
komme under renselse. Min Ånd vil søge efter de, der i deres ånd er søgende 
efter Mig. 
 
Vranglære, utroskab, afgudsdyrkelse og magtbegær har flået Mit folk ud af Min 
hånd. Vend tilbage til Mig. Hos Mig er trygheden. Hos Mig er freden.  
 
Når Jeg kalder et land til omvendelse, vil frygtelige ting ske. Jeres afguder vil 
falde, jeres falske tryghed vil falde. Jeg vil rense jer for mørkets magt over jer. 
Salige er de, der lytter til Min Ånd. Salige er de fattige i ånden. De vil få Mit 
rige at se. 
 
Der vil ske store politiske ændringer i jeres land. Ikke alle er glade for dette. 
Kongehuset vil falde for at blive rejst op på ny. Denne gang i Mit billede. De, 
der har kaldet sig selv frem som ledere, vil blive slået tilbage. De, som Jeg har 
holdt tilbage, vil blive kaldet frem.  
 
En ny tid venter, mørket skal slås bort, før lyset kan bryde frem.  
 
 

Til de kristne 

Hold jer rede til et møde med Mig. Skjul jer ej mere for Mig. Jeg ser jeres 
hykleriske hjerter. Jeg ser jeres domme over jeres brødre og søstre. Dommen 
er Mig og ikke jeres. Slut fred med hinanden. Slut fred med Mig. Slut fred med 
de, som Jeg nu kalder frem. Tag ej, hvad du ej er kaldet til. Tag kun, hvad der 
kommer fra Mig. Hvad du selv har taget i Mit navn, vil Jeg nu flå ud af dine 
hænder og give, til hvem Jeg vil.  
 
I kalder Mit rige for jeres rettigheder. Retten er i Min hånd. Arven er jeres, 
men Jeg har skrevet testamentet. Enhver bliver givet efter Mit mål. Enhver 
bliver givet efter Min forordning. Jeres målestok hører ikke til i Mit rige. Jeg 
giver daglejerne efter Min forordning. Se til, at du ikke tager, hvad der ikke 
tilkommer dig.  
 
 



 
 
 
Mange har taget fra deres brødre og søstre. Men den tid er nu, hvor Jeg vrister 
tyvekosterne fra dig og indsætter efter Min forordning.  
 
Husk, at Min nåde er dig nok.  
 
 
Til danskerne 
Fryd jer over, hvad der nu vil ske. Frygt intet. Jeg har alt i Min hånd. Ting og 
forordninger vil kollapse. Men det sker fra Min hånd for, at Jeg kan rejse nyt 
op. I Mit rige må det gamle dø før, det nye kan bryde frem. Stol på Mig. Søg 
Mig. Vend tilbage til din første kærlighed. Jeg har aldrig svigtet dig. Svigt Mig 
ej mere. Omvend dig til Mig. Søg din tryghed i Mig og intet ondt vil dig ske. 
Min hånd er over dig og med dig. Du har forladt Mig, Jeg har aldrig forladt dig.  
 
Danmark Jeg kalder jer nu til omvendelse. Søg Mig, thi Mit rige er dig nær.  
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