Profeti for DK givet den 1. november 2020
Uro, trods og modstand mod myndighederne, vil præge den kommende tid. Uro vil præge hele verden og
utrygheden vil nå langt ind i de danske hjem.
November måned vil føles, som at gå op ad en stejl bakke. En træg måned med modstand. Opgivenhed vil
nå manges sind.
Tiden som kommer:
Mørket tager til i hele verden. Angst vil være en følge deraf. Trusler imod verdensfreden vil svirer fra land til
land. Våben vil pege mod våben, ingen kan mere føle sig sikre. Verdensfreden er truet.
Til de troende.
I er kaldet til at være verdens lys og verdens salt. Flere og flere træder frem i bøn. Flere og flere mærker en
ny længsel efter Mig. Det er Mig der giver jer denne længsel. Søg Mig af hele jeres hjerte. Det er en
forvandlings tid for jer nu. Forvandlingen kommer indefra og ud. Sammen er I stærke. Der vil komme
megen modstand på jer, men fortvivl ej, for Jeg er med.
Det er en tid nu, til at samles i enhed. Det vil sige samles under Helligåndens vejledning. Uden Helligånden
kan I ikke udføre Mine gerninger på jorden. Jeg kalder jer til bøn i ånd og i sandhed.
I er kaldet til at bede for jeres land. Gå i forbøn, træd jeres selviske bønner under fode og bed for jeres
lands ledere, bed for jeres lands omvendelse. Og se Jeg vil forvandle mørket til lys for jer.
Om regeringen
Jeres regering står over for et fald. De kommer til at erkende, at de har mistet styringen over Coronaen.
Ingen kan mere forudsige hvad der kommer til at ske. Situationen vil hele tiden ændre sig.
Kun Min indgriben vil ændre kaos til tryghed. Der vil komme en tid, hvor folket vil være desperate efter
Mig. Der er et regeringsskift på vej. Bed for at få en ledelse over jeres land, som vil genoprette ro, fred,
tryghed. Jeg vil høre jeres bønner. Jeg vil indsætte og afsætte.
Økonomien:
Penge vil skifte hænder. Babelstårne vil falde. Intet er som det ser ud til og intet bliver mere som det var.
Jeg vil rejse nyt op i jeres land. Regn Mig ikke ud, med stol blot på Mig.
Kongehuset.
Der er et skift på vej i jeres kongehus. Det bliver et pludseligt skift.

