Profetiska Intryck För 2011.
(18 januari 2011)

1. Sverige har blivit varnat och mer terrordåd kommer om det inte blir någon ånger och omvändelse i Guds församling.
Tillbaka till grundundervisning i församlingen, med ånger, helighet (helgelse), fasta och bön 2 Chr. 7:14.

2. Sverige kommer att se ett uppvaknande till Gud bland de minst sannolika delen av befolkningen (se tidigare
profetiska ord).

3. Herren visade mig att Europa och världen kommer att skakas på ett ännu mäktigare sätt på grund av den politiska,
religiösa och finansiella instabiliteten, och nu också på grund av extremt väder under året 2011.

4. Herren sade att han kommer att skaka och bryta brödkorgen (människors förtröstan på staten) i Europa.
5. Herren sade att på grund av ökad osäkerhet och instabilitet, så kommer vi under detta år se början på ett stort
uppvaknande till Gud som det enda hoppet och vägen ut, även i Europa.

6. Gud säger att Han sänder mer apostoliska missionärer från andra nationer till Europa. Dessa kommer att vara smorda
att utföra under och tecken i Herren Jesu namn, som en stadfästelse av Guds Ord.

7. Latinamerikan kommer att se början på en ännu större väckelse, men det kommer också att komma ökade
sammandrabbningar mellan Guds rike och socialismens ande.

8. I Mellanöstern så kommer Iran att se en stor utgjutelse av Guds Ande, men också större förföljelsen av de kristna.
Många muslimer kommer att omvända sig på grund av visioner av Herren. Även andra muslimska nationer kommer
att skakas öppna av Herren genom sekulära krafter och öppnas upp för evangeliet om Guds rike, så väckelsen
bland muslimerna fortsätter att växa även detta år.

9. Den starke mannen (anden bakom diktatorn) i Nordkorea kommer att dömas av Herren och besökas av himlens
arméer. Nordkorea står på gränsen till ekonomisk kollaps, och kan falla sönder under 2011, men detta beror på
Guds folks böner. Det finns en stor skörd av själar som måste bärgas in i Nordkorea, och många kommer att komma
till tro i det landet. Många kommer också att bli martyrer för sin tro.

10. Nordamerika kommer att skakas på mer än ett sätt under 2011, och det har redan börjat. Ekonomin kommer att
förbättras, men det kommer bara att vara en ytlig förbättring.

11. Mer korruption kommer att avslöjas och dömas i församlingen i Amerika och även i andra delar av världen. Herren
renar nu sina tjänare och sin brud Malaki 3:3. "Och han skall sitta som en renare, en renare av silvret. Och han
skall rena Levi söner, och luttra dem som guld och silver. Så att de kan offra åt Herren en offergåva i
rättfärdighet ".

12. I Amerika kommer Herren att fortsätta att resa upp unga tjänare som inte står i den andliga tjänsten för berömmelse
eller pengar. Personer som inte har sålt ut till köttets behag utan är hungriga efter att få uppleva mer av Guds härlighet
och kraft. Dessa radikala troende är villiga och ivriga att gå hela vägen med Gud även om det skulle kosta dom livet.

Herren kommer också att sända fler missionärer till USA, så att en del av dessa nya förkunnare kommer att komma
från andra länder. Herren kommer att återställa och upprätta sin församling om den visar ånger och ödmjukar
sig med bön och fasta 2 Chr. 4:17.
Herren säger att om muslimer är beredda att bli martyrer för sin tro och de kristna inte är det, skulle detta göra
muslimerna mer hävgivna sin tro än de kristna.

13. Herren säger att församlingen i Amerika har matats med ett ensidigt, socker belagt Evangelium som tar mer hänsyn till
popularitet än till Ordet och Anden. Men nu kallar han sina tjänare att omvända sig, och att tillsammans med de nya
tjänarna förkunna hans fulla rådslut. Hans Ord måste kryddas med salt (eld). Herren säger till sina tjänare att inte
bara predika ett för köttet behagligt budskap, eftersom detta hindrar Kristi kropp i dess tillväxt. Men att också förkunna
Guds Ords kött (stadig mat Hebr. 5:12-14). Så att föramlingen kan växa till, och lära sig att vandra i hans kraft och
makt, redan här på jorden, innan Hans snara återkomst.
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