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Gud er vred 
Et syn: En svovlsø hvor det boblede og sydede.  
Og et mere: Storm, uvejr og oversvømmelse.  
 
Hvis I vil Mig, så vend om nu - i morgen er det måske for sent. Knyt jer ikke til 
verden, men ryk tættere på Mig.  
 
Jeg vil jer og Jeg vil gøre store ting for jer, ting I end ikke kan forestille jer, 
men I må vende om til Mig, give slip på jeres eget, så Jeg kan komme til.  
Kun Jeg kan rede Danmark. Redningskransen bliver kastet ud nu - grib den! 
 
Nidkærhed for jeres eget præger jer almindelige danskere - såvel som landets 
ledere. Egoet fylder, manipulerer og hersker, men der vil komme en brat 
opvågning.  
Danmark, du er forført. Magtsyge, havesyge, løgne og ligegyldighed for jeres 
næste er dagligdag i Danmark.  
Frygtens og løgnens ånd hersker over jeres land sammen med armod, kritik, 
horeånder og humanisme. Der er splittelse, uro og ustabilitet over landet.  
 
Humanismen har taget over, få har mod til at rejse sig og gå imod løgnen. De 
få, der siger sandheden, udråbes som ”dårer på byens torv” (facebook og 
andre medier). 
 
Hvor langt skal I ud, før I indser bedraget? I er som fortabte dyr, der løber ud 
over klippekanten - blinde og døve - men stadig indædte overbeviste om, at I 
har fundet den rette vej.  
Verden er fyldt med løgn og bedrag, Jeg vil afsløre løgnen i jeres land, der vil 
komme en tid med oprør og forvirring. 
Et syn om "Oprørte vande". 
Undtagelsestilstand vil sprede frygt. Ingen kan vide sig sikre. Bed for Min 
beskyttelse, bed for Min indgriben.  
 
Tiden vil skifte nu. Min frelse er nær. Jeg kommer og Jeg rydder op i jeres 
land. Hvad, der ikke kommer fra Mig, vil falde. Det er begyndt.  
Jeres vismænd kan ikke mere forudsige, hvordan tingene vil komme til at se 
ud. Jeg vil ryste jer alle. I stoler på egen indsigt. Søg ikke denne falske 
tryghed, søg Mig, Jeg er den, Jeg siger, Jeg er. Jeg vil ryste mange, når Jeg 
tager denne falske tryghed fra jer. I vil mærke, at Jeg ryster jeres land.   
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Omvend jer til Mig og find fred hos Mig.  
 
Jeg har kaldet denne nation og Mit kald fortryder jeg ikke.  
(Fik en oplevelse af, at Danmark er udvalgt til noget specielt.) 
Mine velsignelser vil komme over jeres land. Alt kommer fra Mig snart. Mit rige 
er nær og Jeg vil frelse mange. Men inden da vil Jeg rydde op, mørket må vige 
inden lyset kommer. Mit lys, Min sandhed og Min retfærdighed. 
Alt, hvad der ikke er til Mit velbehag, vil komme op til overfladen nu. Tingene 
bliver mere sorte og hvide.  
 
Jeg vil slippe "hunden" løs, som før var holdt tilbage.  
Så herefter et syn af en lænke, som bliver brudt, og broer vil bryde sammen. 
(Broer kan her være et symbol på samarbejde) 
 
 

Regeringen og landets ledere 
En fornemmede: En sej klæbrig masse, klister/lim. 
Selv ikke den stærkeste lim kan modstå Min vilje/Min magt. Tro ikke, I kan 
blive siddende uden Min vilje.  
 
Jeres regering famler i blinde, kendte de dog bare Mig. Intet, de bygger op, vil 
bestå, for de mangler Mit levende Ord.  
Men Jeg vil forme og støbe, jeres bønner er blevet hørt. Nu sker dét, Jeg har 
bestemt. Vær ikke sørgmodige, for Jeg har sejret.  
 
Jeres regering forsøger at redde sig selv, men Jeg har talt. Jeres regering vil 
falde. Kongehuset vil gå i opløsning. Landets ledere vil falde. Sygdom, trældom 
og magtesløshed vil præge de mange.  
Vend fokus væk fra jer selv og hen til Mig. Min tid er nu, tid til oprydning på 
alle planer. Alt kommer frem i lyset - om I vil det eller ej.  
 
Min vilje vil ske - thi riget, magten og æren er Min. Tilgiv dem, thi de ved ikke, 
hvad de gør. 
 
 
Til de kristne 
Derfor er en fej ånd ind over flere af jer: Jeres tro smuldrer, I er bange.  
Stå fast i troen på Mig. Min hånd holder jer jo. Min kærlighed fordriver al frygt, 
stol på det. Frygt derfor ej, for Min hånd er over Mit folk. Se ej på trængslerne 
i verden. Jeg er almægtig, Jeg har skabt jorden - også ødelæggeren - så frygt  
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ikke for det, der sker fra hans hånd.  
Fat mod og fat sværd - Åndens sværd. Krigere stående på Mit ord skal bruges. 
Når Jeg er for jer, kan intet være mod jer! 
 
Et syn: Så et land med dybe kløfter. Kløft mellem rig og fattig, mellem ung og 
gammel, mellem gudeløse og de retfærdige.  
Fik en fornemmelse af, at kun Gud kan udbedre dette.  
 
Vær tro imod Mig, adlyd Mig og tjen Mig - og intet våben vil kunne nå dig. Vær 
ydmyg og sagtmodig, for Min nåde er over dig. Frels ej kun dig selv, men også 
din næste. Henvend dig til din næste og fortæl om sejren i Mig, om Mit liv og 
glæden i Mig. Kend tidens tegn og vid, at Min tid er nu.  
 
Jeg har brug for enhver af jer i kampen mod mørket. I skal være Mit lys i 
Danmark, I skal være de søjler, hvorpå Min kirke bygges.  
 
De kristne i landet - de der ønsker at være Mine tjenere - har været en hård 
tid igennem. Men Jeg vil nu rejse dem op til krig, til skræk og advarsel for alle. 
Jeg vil lade Mit lys skinne igennem de, der har ventet på Mig og har ladet 
deres hjerter forvandle.  
 
Ikke alle, der kalder sig for "kristen", er det af hjertet. Mange er som 
farisæerne: selvglade og selvretfærdige. Vogt dit hjerte, for Min tid er nu og 
tiden er ved at rinde ud. Jeg mangler fuld overgivelse fra Mit folk. Folk som vil 
overgive sig til Min plan.  
 
I kigger på splinten i jeres næstes øjne, men Min vilje er, at I skal få bjælken 
ud af jeres eget øje først. Hvorfor forsøger I at redde jeres næste, før I har 
reddet jer selv? Jeg taler her ikke om næstekærlighed; men om 
selvretfærdighed.  
Hovmod står Mig imod.  
Det stinker i Mine næsebor. Falsk hellighed og hykleri vil blive afsløret i denne 
tid. Vogt dig, siger Jeg. Lad Min vilje ske og dette ud fra jeres forvandlede 
hjerter. Villighed er, hvad Jeg søger, ydmyghed er, hvad Jeg kan bruge.  
 
Se henimod sejren i Mig og frygt ej. Glæd jer blot til Mit komme over land og 
by. Lad jer ikke skræmme og forvirre af mørket fra denne verdens hersker. Jeg 
er langt større. Se blot hen imod Mig og tak for sejren i Mig. I vil finde styrken 
i Mig i alt, hvad I kommer til at stå overfor. I er Mine dyrebare. 
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Gå imod menneskefrygt, behag ej mennesker. 
Jeg har alt i Min hånd, stol nu på det.  
 
Stå sammen i Kristi legeme. Forsyn jer med Mine ord. De er skarpere end et 
tveægget sværd og skiller marv fra ben og kød fra ånd. Stol på Mig. Hold fast i 
Mine løfter til jer. Jeg elsker jer og vil elskes af jer.  
 
 
Bed for dronningens nytårstale og hendes helbred.  
 
 
 
 
Profetisk værksted, 23. november 2016 
 
Tamarra, Søren, Jesper, Stephanie, Gitte, Zanne, Marianne, Xavier, Charlotte 

 

 


