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Guds opråb 
Danmark, I tørster, det er en åndelig tørst. Jeg har forsøgt at vække jer ved at 
lægge en fysisk tørst ud over jeres land. Ikke mange har forstået Mit budskab, 
ikke engang Mit folk har forstået dette. 
 
Jeg vil nu lade vandet sejle som en stormflod over jeres land. Der kommer en 
krise, der kommer nød. Lyt til Min røst, den vil blive talt ud over jeres land. 
 
Vend om til Mig, Danmark, Jeg begræder jeres tilstand og Jeg begræder, hvad 
der nu kommer til at ske. Jeg begræder, at I endnu ikke har omvendt jer til 
Mig, at I endnu ikke har forstået, hvem Jeg er. Jeg taler til jer alle, kristne som 
ikke kristne. 
 
I, som kalder jer kristne, går jeres egne veje. I kalder jer kristne, det kun af 
navn og ikke af gavn. I kører løs med jeres loviske indstillinger og kalder det 
for “Guds forordning”. Min forordning er kærlighed –  en betingelsesløs 
kærlighed til de, der elsker Mig. 
 
Elsker du Mig af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele din ånd? 
 
Vær ærlig i din udmelding, at du ikke gør dig til en hykler ind for Mig. 
 
 
Til de der elsker Gud 
Jeg vil nu salve Mit folk - de der VIL Mig, de der repræsenterer Mig - de vil få 
en ny salvelse, et nyt kald. 
 
Danmark, I står over for en ny tid. En tid med forandringer så store, som I 
aldrig har set før. Stol på Mig. Jeg har en plan med jeres land, men først må 
Jeg rydde op. Mine får hører Min røst - Mine får kan jeg bruge. De, der taler 
med falske tunger i Mit navn, må Jeg rydde af vejen. Kun sandheden må tales. 
Det er sandhedens tid nu. Det er Min tid nu. 
 
Glæd jer Mit folk, det bliver stort. Jeres længsel efter at se mere af Mig vil blive 
opfyldt. 
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Rør ej Guds elskede (Kong David er et eksempel på denne lydighed) 
De kommende måneder er skelsættende for, hvad der kommer til at ske 
fremover. Vær på vagt og lyt ej til løgne. Mit folk vil blive forfulgt, men de,  
som Jeg nu lægger hånden på, vil være under Min beskyttelse. Rør dem ej, at 
Min hånd skal ødelægge dig. 
 
 
Danmark 
Danmark, I er et ugudeligt land, som nu står over en omvendelse så stor som 
aldrig er set før. Det kommer fra Min hånd. Vær beredt og ræk dine hænder ud 
mod Mig, så Jeg kan løfte dig over situationerne, som vil opstå. 
 
Satan raser over jeres land, Min hånd søger og beskytter jeres land – de af 
folket som vil tilhøre Mig. 
 
Vend om til Mig, Danmark, og Jeg vil velsigne jeres land. 
 
 
 

Kærlig hilsen  
Tamarra 
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