Profeti for Danmark 2019:
Guds børn:
Jeg er sejrs Herre for de der vil Mig. Trængslernes tid er ved af slutte for Mit folk, de der har omvendt sig til
Mig, dette af hele deres hjertet, hele deres sjæl og hele deres ånd.
Jeg vil lede dem på rette vej for Mit navns skyld. Endnu har jeg ikke fundet mange i jeres land, som stoler på
Mig. Endnu har Jeg ikke fundet mange som vil give (overgive) deres liv til Mig.
Til Kirkerne:
Fald eller oprejsning. Blandt lederne og præsterne vil Jeg indsætte og afsætte. Mange leder deres
“tilhængere” ad forkert vej. Menighederne bør være tilhængere af Mig og lære Mig at kende. Ikke alle gør
dette. Mange leder derfor folket af forkert vej.
Guds frygten er ikke at finde blandt jer.
Elsk Gud og elsk jeres næste, derved er hele loven opfyldt.
Til regeringen:
I leder landet til helvede gennem jeres gudløse ledelse. Alle har I glemt Mig, alle kæmper for egen vinding
og ære. I styre landet i sænk. I kan ikke kende forskel på godt og ondt.
Der kommer et regeringsskifte. Gå i bøn for dette, Jer af Mine børn der adlyder Mig.
Kongehuset:
Kongehuset skrider ud og normerne svigtes. Bed for kongehuset, at Jeg igen må være blandt dem. Et
regeringsskifte er på vej, ikke som I forventer det. Det kommer pludseligt.
Til landet:
Er I parat til flere uroligheder? I har inviteret oprørerne ind i jeres land. Der vil komme slagsmål i gaderne.
Enkelte steder vil det ligne borgerkrig. Utugten tager til, børn vil lide, de ældre bliver glemt, mobning i
offentlige rum vil tage til. Politikerne er magtesløse. De ligger som de har redt.
De kommer en sommer, som I sent vil glemme. En sommer hvor lys og mørke vil kæmpe som aldrig før. Ve
de der ikke stoler på Mig.
Syn: En hær af krigs engle vil blive forløst ned over landet.
Finansverden:
Økonomien vil svinge, der vil komme nogle store udsving. Syn: Ser en vippe der vipper kraftigere og
kraftigere. Stabiliteten i økonomien forsvinder, økonomerne kan ikke mere forudsige hvad der vil ske.
Hospitalerne:

Der vil komme mere og mere pres på jeres sundhedsvæsen. Det kan ikke løse opgaverne. Det bliver kun
værre og værre. Mine børn vil se guddommelig lægedom - de der stoler på Mig. I har lukket sygdomsånd
ind i jeres land, mærkelige sygdomme kommer til. Ingen ved hvorfra. Børn som voksne vil lide.
Søg Mig Mit folk.
Mad:
Hav ej længere fokus på den mad der mætter jeres fysiske legeme, hav fokus på den mad der kommer fra
himmelen. Tiden er ved at rende ud.
Verden:
Der vil komme store ødelæggelser ude i verden. Meget land vil i det kommende år forsvinde. Falsk tryghed
vil forsvinde. Sablerne vil rasle, ingen vil rigtig kunne føle sig trygge mere.
USA står over for et fald. Rusland er parat til kamp mod hvem som helst. Mellemøsten kæmper mod
hinanden. Over Norden svæver Min Ånd. Hvem vil tage imod Mig? Jeg vil kalde Norden til omvendelse, Jeg
vil kalde Norden til frelse.

Guds plan for 2019:
Frelse
Gå ud i verden og forkynd Mit ord.
Hold jer ikke længere tilbage. Jeg vil åbne døre og muligheder for Jer der vil Mig. Gå ind ad dørene, tøv ej.
Der vil komme velstand over Mit folk. Mine huse skal bygges. Der vil komme åndsudgydelse over de
troende. I vil begynde at skille jer ud fra verdens børn.
Søg Mit rige først og alt andet vil blive jer givet.
Stå sammen, 1 slår tusind. To slår titusinde.
Amen.

Kærlig hilsen Tamarra

