
ET ORD FRA HIMMELEN, TIL NOGLE DER MÅTTE LÆSE DET: 

(15 december, 2014)
af Joshua Denmark

(Jeg fik et syn af en person, som stak sin hånd ind i et ellers utilgængeligt område, og 
hente Guds Himmelske ild. Jeg så, at denne persons hånd blev fyldt med Himmelsk ild.)

Og Gud siger sådan:

Du har før i tiden oplevet, hvordan Guds Himmelske kaldelse kom over dit liv. Et kald 
til at blive udrustet, til at blive et vækkelses-redskab.
Måske til at bevæge dig i områder, hvor ikke mange har bevæget sig. Du er kaldet til at 
bære Guds ild ud af kirken, ud til mennesker.
Du er kaldet til at bære frisk, levende vand ud til mennesker, og se menneskers åg blive 
brudt. Se syge blive helbredt, og nedbrudte blive genopbygget.

Men du har oplevet knusende modstand. Satan har angrebet din sjæl, og har ødelagt ting
i dit liv. Ting, som ikke er blevet genopbygget endnu. Satan har forsøgt at ødelægge dit 
kald.
Også gennem mennesker, som ikke har forstået alvoren og vigtigheden i kaldet. 
Derigennem er du blevet isoleret i perioder af dit liv, og i de perioder har du oplevet 
ensomhed og angreb.

MEN SÅDAN SIGER GUD I DAG:

Jeg genopretter din kappe = den salvelse, som Jeg kaldte dig med. Jeg genopretter den 
profetiske kappe, som Jeg lagde hén over dig, da du blev frelst.
Søg Mit ansigt, og begynd at faste. Fast i en eller to eller tre dage. Det vil måske være 
slemt for kødet den første dag, men du vil komme til at opleve Min Himmelske, 
brændende ild komme over dig. Alle dine visioner vil blive vakt til live.
Satan vil ikke holde op med at forsøge at stjæle og ødelægge, men du skal gribe Mit ord
og sætte ham på porten.
Han er en modstander, men han skal knuses!
Men Min ild skal blive genoprettet i dit liv, og Jeg vil bringe større og større sejr ind 
over dig. Jeg vil knuse Satan, så han ligger knust under dine fødder.
Du skal opleve Min ild blive lagt i dine hænder!
Al den modstand du har oplevet, vil hjælpe dig til at kunne navigere og undvige enhver 
modstand, som du møder fremover.
Hvis du lever i Min nærhed, vil du opleve sejr på sejr, indtil du en dag står foran Mig i 
Himmelen.


