Profetier for Danmark – december 2018
Danmark nu
Trængslernes tid begynder. Jeg bevæger Mig over jeres land.
I har glemt de svage, de syge og de gamle. I har glemt næste-kærligheden,
men sætter jer selv højest.

Guds plan
Jeg vil nu kalde Mit folk frem, de som Jeg har oprejst til tjeneste.
Der kommer er stort skel mellem rig og fattig, det er godt i gang. Men se, Jeg
vil vende tingene på hovedet. De fattige skal blive rige og de rige, der holder
deres rigdom for sig selv, skal miste den.
Jeg vil vække jeres land. Jeg vil åbne øjnene på de blinde og ørerne på de
døve. Intet er, som det ser ud til. De af Mit folk, som kender Mig, ved dette.

Til de kristne
Jeg hører jeres bønner. Jeg responderer på de sande bønner, som kommer fra
jeres hjerter, bønner som viser, at I har en nød for den uretfærdighed, som I
er vidne til over folket. Jeg responderer på de bønner, som viser, at I kender
Mig og Mine planer for jeres land.
Bed uophørligt. Tøv ej med at komme til Mig. Jeres bønner rører Mit
faderhjerte.

Formaning til de kristne
Gå ud og vis Mit sindelag. Vis I jeres handlinger Min kærlighed. Tag imod de
lidende med Min kærlighed. Hav barmhjertighed. Vis de, der sårer jer, samme
nåde, som Jeg dagligt viser jer.
Del med de fattige. Ræk ud til mennesker, der har brug for Mig.
Stå sammen og bekrig ej hinanden. Elsk hinanden, som Jeg elsker jer. Giv agt
på legemet, at I ikke spiser jer en dom til. (Nadver)
Lyv ej hinanden noget på. Stjæl ej fra hinanden, men ær de, som Jeg har
salvet.
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Guds tid
Min tid er nu. Min Ånd vil falde over jeres land. Først over de af Mit folk som af
hjertet har søgt Mig. Derefter over de menigheder, som søger Mig af hjertet og
som sætter kærligheden først.
Og så over jeres land. Der kommer en vækkelse. Den vil sprede sig fra by til
by - til stor glæde for nogle og for andre til stor rædsel.
Pas på jeres hovmod og jeres domme over hinanden. Jeg er dommeren. Den
dom du dømmer med, skal du selv dømmes med.
Vend om til Mig, lad Mig lede dig gennem livet.
Kærlig hilsen
Tamarra
05.12.2018
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