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Profetier for Danmark – juli 2021 
 
 
Stilstand i det ydre, men Gud arbejder i stilheden, Han former og støber efter 

Hans vilje.  
 

Der er en ny tid på vej og det er nu. Jeg lutrer de af Mine børn, der har en 
sand længsel efter Mig - de af Mine børn, der søger Mig for at lære sandheden 

at kende. 

 
Mange ønsker ikke at kende sandheden, heller ikke blandt de, der tilhører Mig. 

De søger deres eget og kalder det for Guds vilje. De forkynder falsk forkyn-
delse og har ikke lagt sig under Min vilje, de lytter ej til Helligåndens sagte 

stemme; men til støjen fra deres sind. 
 

Dem vil kaste ud af Min menighed, ud af Mit hus, som skal være et sandt be-
dehus. 

 
 

Den ny tid 
For de troende, de sande troende, de der søger Mig for mit navns skyld, for 

dem vil der komme en helt ny tid. En ny salvelse vil komme over dem, buk-
kene vil være skilt fra fårene. Min herlighed vil være rejst over de sande tro-

ende, alle vil se, at Jeg er Gud, der er for dem. Velsignelserne vil regne ned 

over dem, tegn, undere og mirakler vil følge i deres fodspor.  
 

Til de troende, der bruger Mit navn til at ophøje sig selv, som binder deres 
brødre og søster gennem falsk forkyndelse, som kun søger Mig, for at deres 

eget liv kan blive velsignet, for dem vil der komme en sorgens dag. De vil se, 
at de har været blinde og døve, de vil se, at de har brugt Mit navn til at højne 

sig selv. Deres fald vil blive stort. Men lader de sig rense, vil Jeg genoprette, 
hvad tyven stjal fra dem, gennem deres hovmod og egenrådighed. Husk det er 

Min tid nu. Helligånden gennem jer.  
 

 
De ikke troende 

Intet bliver mere, som det plejer. Intet kan I regne ud, Jeg vil vælte jeres pla-
ner, Jeg vil rive jeres babelstårne ned. Jeg ønsker at bygge Mit rige i Danmark. 

I jeres uvidenhed har I fornægtet Mig som den sande og levende Gud. Men Jeg 

vil rejse Min herlighed over jeres land - til omvendelse for mange og til rædsel 
for de stolte, der fortsat fornægter Mig. 

 
Jeres afguder vil blive en skændsel for jer, intet vil jeres falske guder kunne 

gøre for jer. Jeres stolthed vil blive knækket. I jeres hovmod vil I falde.  
 

Jeg vil bygge Mit rige i jeres land. Jeg vil genoprette jeres forfædres 
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grundvolde. Jeg vil række Min hånd ud efter enhver af jer og tilbyde Min her-

lighed over jeres liv. Læg jeres stolthed ned og ifør jer troens sande udrust-
ning. Lær at stole på Mig, lær at have tillid til Mig, lær Mig at kende, Jeg er ve-

jen, sandheden og livet. Min vilje vil ske.  
 

Mange troende beder uophørligt for Mit riges komme. Deres bønner er ej for-
gæves. Jeg hører Mine børns stemmer og Jeg er den, der giver i overflod.  

 
 

Juli måned vil - i det ydre - virke som en stille måned. Men i et syn ser jeg to 
fronter nærme sig hinanden. En åndelig krig venter forude, voldsommere end 

vi tidligere har set. Det virker, som om himmel og hav går i ét. Fysisk vil det 

betyde et fald for mange, men en oprejsning for Guds børn.  
 

I Ham mere end sejrer vi!  
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