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Kirkerne: Jeg kalder Mit folk til omvendelse nu. I har endnu ikke omvendt jer. Mange af jer sover. I tror jer 

åndelige, men der er ingen frugter at se. Hvor mørket er, kan Jeg ikke være.  

 

En lille, lille rest vil Jeg nu rejse op, for at de kan gå foran og være til en velsignelse for Mig. Jeg vil ryste dem 

fri af satans greb og løsne dem fra kødets rodnet. De vil i sandhed gå på Mine veje og gøre Mine gerninger.  

 

Det er nu det skal ske. Jeres land er i et stort fald, et åndeligt fald. 

 

Danmark: Fald, forfald, ned ad og ned ad. I glider længere og længere bort fra Mig. I har glemt hvor 

velsignelserne kommer fra. I ødsler ud af Mine velsignelser. I betjener djævlen og alle hans håndlangere. I 

er for længst stoppet med at lytte til andre end jer selv. I betjener græshopperne, æderne og springerne.  

 

Men I får det for en periode som i vil. Den nye regering vil føre jer yderligere ned, de bøjer sig for Balaèrne- 

de sælger sig selv for magt og ussel mammon. De sælger folket med, I lader jer vildføre. I kalder det gode 

for det onde og det onde for det gode. Jeg har talt til jer om dette, men I forstår det ej. 

 

Folket: Flere står over for økonomisk forfald, flere rager til sig fra det store bord, som var det deres eget 

bord. Bordet, jeres rigdomme, er for alle, der bør deles ud til de der trænger, der bør gives omsorg til de 

nedslidte, de gamle og de syge. De ensomme bør drages med ind i fællesskabet, børnene bør drages op 

som trygge og kærlige borgere. 

Men jeres børn og unge ser magtspillet, pengene og den vederstyggelighed som følger deraf. Enhver har 

nok i sit eget. 

 

Kærligheden er ikke længere blandt jer.  

 

Men faldet kommer og det bliver stort. Der vil lyde gråd og tænders gnidsel i gaderne. I er før blevet 

advaret, men kun få hører.  

 

Regeringen: Er indsat af Mig. Dette til at gøre Min vilje. I vil alle få det at mærke, og der skal gå bølger af 

forfærdelse gennem folket. Al handling har en konsekvens. I sover Danmark, I har ladet jer forføre.  

 

Mit hjerte græder for de der lider. I lader folk lide. I er, som de hovmodige folk i den barmhjertige 

samaritan - Mit folk ved hvad Jeg taler om.  

 

 

Opråb fra Herren: Danmark vend om til Mig, at Jeg kan velsigne jeres nation.  

 

Jeg kalder, det er nu.  

 

Følelse for juli: Chokbølge  

 


