Profeti for DK givet 29. Juli 2020
Over Danmark.
Jeg ser en tilbagetrækning, alt står stille. Jeg hører “Stilhed før stormen”. Jeg vil
sende en storm over jeres land. Jeg vil ryste jeres grundvold. Det er et Wake up Call.
I danskere hviler på laurbærrene. Meget er kommet for let til jer, I kender ikke til
taknemlighed, I kender ikke til ydmyghed. Egoismen har et godt tag i jer.
Jeg vil for en periode overtage ledelsen af jeres land. Jeg vil vise jer, at jeg er Herren
jeres Gud og den eneste levende Gud. I er et land af afgudsdyrkere. I rådfører jer
med døde guder og sætter jeres lid til de faldne engle. I har lukket øjnene for
sandheden.
Jeg kalder et folk frem nu. I har fået det at vide mange gange. Jeg har formet og
støbe mit folk til at kunne bære Min kraft og til at gå frem i Min tjeneste. Det vil
blive tydeligt for Danmark, at der er en levende og sand Gud. Det er i denne tid, at
det sker.
Vend jer om til Mig. Ved Mit tydelige nærvær vil Jeg kalde jer til frelse om
omvendelse. Jeg vil frelse jer fra fuglefængerens snarer og gravens rand.
Til Mit folk.
I er et lille folk, men jeres kraft i Mig vil blive tydelig og forvandlende. Se jer ej
tilbage. I står overfor en stor forvandling. Jeg vil samle Mit folk i en enhed, der vil
blive forvandlende for dem, der kommer nær. Min hånd bevæger sig over Mit folk
nu, Min salvelse kommer over dem på en ny måde. Min kappe bliver lagt på dem,
der skal tjene Mig. Det er nu Mit rige bliver rejst midt iblandt jer. Giv Mig æren, at
du ikke skal miste din velsignelse.
Til Regeringen og landets ledere.
Regeringen kommer under pres, landets ledere vil miste deres magt, Jeg vil indsætte
og afsætte. Intet er som det ser ud til.

