Profeti for Danmark – august 2015

Tingenes tilstand
Løkken strammer til omkring Jer og det er Mig, der har fat i den lange ende.
Jeg trækker jer nærmere til Mig, men I gør modstand.
I ved ikke, det er Mig, der trækker – ENDNU.
Danmark er fuld af svir. I er en nation af afgudsdyrkere, af oprørere, selviske
og egoistiske mennesker. I er ledet på afveje i oprøret mod Jeres forældre og
de ledende i landet, som har været indsat af Mig. Også nutidens ledere er på
afveje og er med til at lede landet i afgrunden. Humanisme er iblandt jer. Men
Jeg er højere og langt hævet over den.
Jeres Babelstårne vil falde. Intet vil bestå, uden det kommer fra Mig.

Formaninger
Jeg, Jeres Gud, vil afsløre alle løgne.
Jeres nye regering står for fald, det kommer fra Min hånd. Jeg er den, der
indsætter og afsætter. Intet sker uden Min indvirken. Der ligger en stor
hemmelighed i dette.
Husk at et JA er et JA og et NEJ er et NEJ.
Hold Jer til rene linjer. Vær tydelige og klare i Jeres tale og handlinger.
Se Jer omkring, hvor meget i Jeres land er bygget efter Min forordning?
Når Jeg siger, at hvad der ikke er bygget af Mig vil falde, så kommer det til at
ske. Hvordan tør I være så hovmodige, I danskere, hvordan tør I ignorere
Mine Ord? Hvordan tør I leve Jeres liv, som om Jeg ikke eksisterer? Jeg er den
sande og levende Gud og du, der læser dette, kan ikke mere frasige dig denne
sandhed.

Forventninger
Sandheden vil gøre Jer og Jeres samfund fri. Min sandhed bliver Jeres kraft.
Vis respekt overfor myndighederne, men vær kun afhængige af Mig.
Thi ingenting kan I i jer selv.
Forvent, at Jeg griber ind nu. Jeg har store planer for landet. Min himmel står
åben.
Lad Jer ikke forvirre og fordreje. Der er store ting i vente - ting som aldrig er
sket før.
Jeg længes og Jeg gør nyt over jeres land. Stå i forventning og tro til det.
Glæd Jer, for Jeg er konge og Gud.
Snart forvandles alt. Det bliver høsttid og mange vil bære frugt, for Jeg vil gøre
helt nyt.
Så glæd Jer og stå i forventning. (Jubiiiiii: Mærkede en stor glæde indeni).
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