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En ny og svær tid er på vej 
Der kommer et nyt ståsted for jeres land. Noget gammelt bliver brudt for, at 

nyt kan komme til. For nogle vil det opleves som et fald. Men frygt ej, kun det, 
der skal forgå, vil forgå. Hvad, der kommer fra Mig, vil blive.  

 
Jeres land vil ryste, som I ser det ske rundt omkring i verden. Utrygheden, 

usikkerheden og modløsheden vil også ramme jer. (Der opleves "en stor sorg 
hos Gud når Han ser på verden" - herunder også Danmark.) En svær tid 

nærmer sig. Lys vil slukkes samtidig med, at lys vil tændes. En opblomstring i 

nedsmeltningen. Se hen på Mig, lad jer lede af Mig. Jeg er den, som bringer 
håb, ny tro og forsoning i Jesu Kristi navn.  

 
 

Husk jeres ophav 
I har glemt Mig, glemt at Jeg er jeres Gud, den Gud som førte Israelitterne ud 

af Ægyptens trældom. Jeg har de samme planer med Danmark. Jeg vil befri jer 
fra trældom. Ikke alle ved, at I faktisk lever i trældom, at I træller for mørkets 

kræfter. Mørket har forklædt sig som lys, men I har mistet evnen til at skelne. 
Mange tror, at hvad, der set godt ud, er godt. Mange handler i, hvad de tror er 

Kærlighed, men de er styret af et forkert motiv og deres handlinger er derfor 
vederstyggelige ind for Mig. 

Kun få er interesseret i sandheden om lys og mørke. I støtter og sympatiserer 
med mørket. Mange vil falde på grund af denne forførelse.  

 

 
Mørket bedrager jer 

I er forført. I lever som trælle. Som blinde ser jeg jer. Selv jeres politikere 
fører jer vild. Stem ej mere for EU eller tiltag, som kommer fra EU. De få 

bestemmer over de mange og det enkelte menneske er forlængst glemt, 
udraderet til fordel for menneske-byggede systemer. Systemer som Jeg ad åre 

vil nedbryde.  
Og tiden er knap. Om kort tid kommer trængselstiden. 

 
 

Vend om til Mig 
Omvend jer til Mig, Danmark, at Min hånd ikke skal slå jer.  Omvendelse vil 

gøre det lettere for landet. Omvendelse i jeres sind, jeres tanker og jeres 
handlinger. Jeg taler til alle mennesker i Danmark. Omvend jer til Mig og I vil 

se, at Jeg er Gud, den almægtige, som sidder i det høje. Omvend jer til Mig, at 

Jeg kan beskytte jer og velsigne jer i den kommende og frygtindgydende tid. 
Læs i bibelen og se, at Mine ord er sande. Den kloge kender tidens tegn. Søg 
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tilflugt hos Mig, Jeg er Gud! Kun Jeg kan give den tryghed, som vil bringe Jer 
fred.  

Danmark: Omvendelse ligger forude.  
 

Mit Herredømme vil komme, siger Herren. Jeg vil vise jer, at Jeg er jeres Gud. 
I vil komme til at se, at Jesus er Herre og I vil bøje knæ.  

 
 

Til de kristne 
Omvend jer, lad jer udruste:  

Omvend jer til Mine planer. Hold ikke længere fast i egne ideer. Giv slip og lad 
Mig gribe jer. Jeg har kun store planer for jer. Jeg skal bruge jer. Mange vil i 

den kommende tid lide stor nød i jeres land. Jeg skal bruge jer, så Min 
kærlighed kan flyde frit igennem jer og give lægedom til de mange nødstedte. 

Jeg har håb for jeres Land : At I feks værdsætter den ældre generation, som 

har bygget jeres land, og At de trængende får værdig pleje, kærlighed og 
omsorg. Tunge skyts er påkrævet. Min armé skal holde stand i fasthed, 

udholdenhed, gå-på-mod og med en brand i hjerterne for Min sejr. Forvandling 
overgår mange. I bliver udrustet til kamp.  

 
 

Kend Min kærlighed 
Kun få af jer forstår den virkelige omvendelse. I har endnu ikke grebet Min 

kærlighed til jer. Kærligheden som vil vokse i jer gennem omvendelse til Mine 
ord. Lad Mine ord flyde igennem jer. Lad ej mere mørket få fat i jeres tanker 

og sind. Knyt jer til Mig og ikke til omstændighederne. De, der elsker Herren 
højst, er også de, der kommer gennem de største processer.  

 
Jeg er Gud, den sande og levende Gud. Jeg er Herre over himmel og jord. Jeg 

længes efter at se Min jord blive genoprettet til kærlighed og fred.  

 
Slut fred med Mig og Min plan – og Jeg vil bære dig.  

De kristne vil få tørsten slukket.  
 

Amen ! 

 
 

 
 

Profetisk værksted, 25. november 2015 
 

 
 

 


