Profeti for Danmark – marts 2015

Kaos, og alligevel stilstand før stormen.
Det danske folk har givet udtryk for deres kærlighed til systemet.
Meget oprør venter forude. Det bliver stadig sværere at gå i egen kraft. Intet
vil lykkedes, som det plejer - og modstand føles allevegne. Hovmod og
stolthed står for fald. I er egenrådige og pengegriske. Hvor er jeres
medmenneskelighed? Hvor er alt det, som Jesus hang på korset for? Hvordan
kan I tro på fremgang, når I kun tænker på jer selv? I har vendt Mig ryggen,
selv flere af jeres kirker har gjort det.
Hvor er Gud henne? Ja, i al fald ikke i jeres planer.
Hvad sker der? Ja, Gud - Skaberen af alle ting - er begyndt at stille krav til jer.
Min vilje for landet, Mit håb ligger forude. Bål og brand vil fortære, hvad der
ikke kommer fra Mig. Jeg er kærlighed og Min søn, Jesus Kristus, viste jer
vejen.
I er et gudløst folk. En rodet nation. I mangler respekt. I taler med to tunger.
Intet er jer helligt. I stoler ikke engang på jer selv. I ved ikke mere, hvad I
skal tro. I famler i blinde og søger hid og did. I er syge, I er stygge. I er
fordærvede - et forført folk. Hvor meget mere kan I klare ? Jeres økonomi
vakler på en knivsæg.
Min Ånd er over jeres land, siger Herren. Mit rige vil komme over Danmark.
Jeg vil begynde at virke i lydhørte hjerter. Ikke alle vil bryde sig om det pres,
som Ånden vil lægge på dem, omkring omvendelse. Oprør, vrede, had,
bitterhed vil bryde frem som græs, der gror, når det lige er sået.
Men, Danmark, Jeg vil sprede vandene, der vil komme et stort skel mellem de,
der bærer Mig i deres hjerte, og de der ikke gør. Min nåde og velsignelse vil
komme over Mit folk. De, der er villige til at tage deres kors op og følge Mig,
vil jeg velsigne stort.
Omvend dig fra egne planer og indse, at kun sammen med Mig vil din indsats
lykkedes. Dine egne planer vil kun bære ringe frugt - eller ingen frugt. Folk vil
begynde at forstå, hvorfor det er vigtigt at stå sammen og lære af fortidens
fejl. Alt står og falder på jeres tro på det gode, det som Jeg ønsker at lægge
ned i mennesket.
Jeres land er i alarmberedskab nu, men det, der kommer, vil ingen forudse.
Det er kun starten, I har set. Jeg lader det ske og det er ikke slut endnu.
Mørke skyer trækker ind over Danmark. Jeres grundholdning bliver rystet.
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Kirker vil falde og nye vil rejse sig. Bed for de ældste i jeres kirker.
Bed for kongehuset.
Jeres regering falder fra hinanden. Bed for jeres regering og bed Mig velsigne
dem. Der kommer et skift fra Min hånd.
Bed for stabilitet i Europa. Bed for lederne af de europæiske lande.
Jeg rydder helt op i den kommende tid. Jeg vil åbenbare sammenhængene for
folket nu.
Glæd jer, Jeg vil gøre nyt indover Danmark. Fornyelse vil komme fra oven =
højspænding.
En så i et syn: " Et lys over København" .
Nogle få er vendt om til Mig / har set Mit lys. Flere følger snart efter og de vil
vise vejen til Mit rige.
Ve de, der ikke er med Mig.

Til de kristne
Jeg glædes over jer, men der er fortsat megen egenrådighed blandt jer.
Vær beredte og lyt til Mine ord. Tag imod Mig i jeres hjerter. Jeg vil forløse nyt
over de, der sukker efter Mig – Jeg længes efter at gøre nyt. I vil få Min
herlighed at se.
Se jer ej tilbage, søg ej mere efter trygheden i verden, men hold fokus på Mig.
Mægtig kærlighed vil udløses for Mit folk at gribe.
Lad jer ikke besmitte af verden, lad ikke jeres fod vakle, men stå fast på Mit
ord. Jeg har kun ønske om lykke for jer.
Når tid er, vil Jeg rydde op i Danmark. Jeg vil indsætte og afsætte, så det er
Mit ord der tales. Mine tegn vil begynde at manifestere sig, velsignelser vil
flyde. Flere og flere vil søge til Mit hus – dog ikke alle – omfang forøges, ja
mange dobles.
De, der ikke vil Mig, vil forsøge at ødelægge Mine gerninger, men stå fast på
Mine ord og husk, at Jeg har sejret over alt mørke. Ja, selv døden.
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Der vil komme konflikter blandt venner, familie, ægtepar og arbejdskollegaer.
Der vil komme konflikter på tværs af religioner og tro. Nogle vil kæmpe mod
kød og blod, som I allerede har erfaret.
Men I, mine børn, lad end ikke et råddent ord komme ud af jeres munde.
Bønnens kraft er, hvad der vil virke gennem jer. Bed i enhed og tak at Mit rige
er kommet til jer.
Husk, når Jeg er for jer, kan intet være imod jer.
Mit indtog over landet: Min kærlighed vil bære jer. Min fred vil være med jer.

Profetisk værksted, 18. januar 2015
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