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I et stykke tid havde jeg fulgt forskellige gadeevanglister på Facebook bl.a 
"Evangeliseringsgruppen", "Kirken på gaden" i Odense samt flere rundt i om landet, og jeg 
fik den vision, at der manglede jo et fælles forum, hvor disse evangelister kunne finde 
hinanden. Desuden manglede der undervisning, hjælpemidler og henvisninger til andre 
websider, hvor man også kunne finde hjælp. 
. 
Jeg fremlagde min vision for en lille gruppe i FGBMFI, som mødes hver fjortende dag 
hjemme hos mig. Min gode ven Oluf Borremark, som har det man i bibelsprog kalder 
"Bedømmelsens Nådegave", udbrød straks, "Det siger både ja og amen dybt inde i mig". De 
andre var enige, så jeg gik gang i november 2014, og siderne udviklede sig støt og roligt. 
. 
I august 2015 fandt jeg ud af, hvorfor jeg egentlig fik denne vision, da jeg fandt en profeti fra 
1973 af David Wilkerson, som bl.a. andet er kendt for bogen "Korset og springkniven". Han 
har kun haft 2 syn i sit liv, hvor det første 15 år tidligere førte ham til New Yorks gader, hvor 
han evangeliserede blandt gadebander, og bandelederen Nick Cruise blev omvendt, som 
beskrevet i bogen. (Denne bog er nu næsten umulig at finde, men den er sikkert rundt om 
hos private eller antikvariater). Se resten af profetien: http://evangeliser.nu/SProfetier.shtml 
. 
Det er nogle utrolige profetier, hvoraf mange af dem allerede er opfyldt, men den del, der 
bekræftede min vision, var noget jeg godt viste eksisterede i forvejen. Det havde jeg læst om 
i Hans P. Pedersens bog "2000 år med Helligånden", som kan købes forskellige steder. Brug 
titlen på Google-søgning. Den er dejlig oplysende og inspirende. Den beskriver en del af 
vores historie og vores karismatiske kristne baggrund. Kan varmt anbefales. 
. 
Her er essensen af den del, der berørte mig. 
. 
7. En usynlig kirke af sande troende 

Hør nu godt efter: det næste jeg ser, oprejsningen af en anden superkirke, – en overnaturlig, 

usynlig kirke. En union af dybt åndelige efterfølgere af Jesus Kristus, bundet sammen af 

Helligånden og gennem indbyrdes tillid til Kristus og hans ord. Denne overnaturlige kirke af 

sande troende vil blive en slags undergrundskirke og omfatte katolikker og protestanter af 

alle afskygninger: unge og gamle, sorte og hvide og mennesker fra alle nationer. Mens den 

synlige superverdenskirke vinder politisk magt, vil dette usynlige legeme af troende vokse 

kolossalt i åndelig kraft. Denne kraft vil udspringe af forfølgelse. Forfølgelsesvanviddet, som 

kommer over denne jord, vil drive disse kristne tættere sammen og tættere til Jesus Kristus. 

Der vil være mindre opmærksomhed henvendt på kirkesamfundsmæssige bånd og mere 

koncentration om og læggen vægt på Jesu Kristi komme. Helligånden vil føre mennesker af 

alle tros- og livsmønstre sammen. Og selvom denne overnaturlige kirke allerede eksisterer 

rundt omkring i verden, vil den i de dage, der snart kommer, blive næsten usynlig, politisk 

set. Den vil ikke udtale sig om sociale samfundsspørgsmål, men idet forfølgelserne bliver 

mere intense, vil dette legeme af sande troende blive næsten radikalt i dets evangelistiske 

bestræbelser. Denne usynlige kirke vil modtage overnaturlig kraft fra Helligånden til at 

prædike evangeliet i alle fire verdenshjørner. 

DER gik det op for mig, hvad det er, Gud har sat mig til at gøre, nemlig: "At være med til 
samle denne ”Undergrundskirke”/ "Græsrodsbevægelse", som altid i 2000 år har ført den 
sande kristendom frem gennem tiderne, trods de store kirkers forkvaklethed, falsk lære og 
magtmisbrug. Den vil vokse sig større og stærkere og oprejse en ”hær” af sande troende. 
Jeg takker Gud, fordi jeg er en del af dette - Amen 
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