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Profeti for Danmark – april 2015 

Dansker, du er rådvild, usikker og sandhedsløs - også rodløshed og rastløshed præger jeres land, der er 

ufred over nationen. Det kommer ikke fra Mig. 

 

I har ingen retning, ingen sandhed. Enhver er sin egen Gud, men I er ikke guddommelige og har hverken 

skuldre eller visdom til at bære denne kappe.  

 

I levet i fordærvets land. I er fordærvet, i stinker (fik et syn, af mennesker, hvor slanger vælter ud af 

munden). Jeg græder, når Jeg skuer ud over Danmark. Der er landeplage all over.  

 

Lovløsheden tager fortsat til. Folk krænker folk, enhver søger deres eget. Men ve jer: Hovmod står for fald. 

Mit sværd vil kløve marv fra ben og sind fra ånd.  I tror, I har styr på det hele, det har I ikke! Det er Satan 

der trækker i trådene (fik et syn af marionetdukker). 

 

Kærligheden er gået kold, man elsker det, man vil have og er ikke villig til at give. Kærlighed er at give! 

 

Arbejdsløsheden falder, men det er kun i statistikken. Magt og manipulation er blandt landets ledere. 

Enhver lyver for deres eget bedste. Der ledes ikke længere for folket, men for egen vinding. 

 

Danmarks ledere er ledt af en forkert ånd. Mørkets kræfter har tag i befolkningen - ledere som almindelige 

mennesker. Få kan skelne mellem det gode og det onde. Det onde kaldes for godt og det gode er der kun 

latter til overs for. I står for fald, onde magter truer. Styring og kontrol tager Jeg skarpt afstand fra. Det 

samme gælder humanismen, som er over jeres land.  

 

Mere mørke venter forude. Giv op og lad Mig komme til.  

 

Danmark, du er blevet blind, men har ikke opdaget det. Eksperterne har stjålet visdommens nøgle, men har 

intet at give i stedet. 

 

Dansker husk din æt (gruppe af personer, hvis medlemmer kan føre slægtskabets tilbage til en fælles 

stammoder eller stamfader) og hvorfra du har fået landet og livet! 

 

Jeg, Herren jeres Gud, vil vende tingene om. 

 

Min Ånd er på vej ind over jeres land. De lovløse vil falde om af anger, når Min Ånd rammer. Jeg er skarpere 

end solen. Min hellighed er renere end sneen. Danmark, I er et ulydigt folk. Jeg renser ud, landet har brug 

for en forvandling og den vil komme fra Min hånd. Der er overflod af tidsler i jeres land, Jeg muger ud, Jeg 

ønsker at rydde op i jeres land. Jeg ønsker, at I skal tilhøre mig og ikke verden og dens hersker (Satan). Jeg 

ønsker at se jer lykkedes gennem Mig. 
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Tingene over jeres land vil tage fart, meget vil blive vendt på hovedet. Det som er bygget fra jeres egen 

hånd vil pludselig og uden forvarsel falde til jorden. Det tilsyneladende sikre vil blive usikkert. Danskerne 

kan / tør ikke mere stole på egen dømme kraft. Egenrådighed bliver til skamme. Der er startet i det små, 

men alle vil blive rystet. Intet vil mere være som tidligere. 

 

Forandringer sker fra Min hånd, siger Herren. Jeg bruger, hvem Jeg vil og hvad Jeg vil.  

 

Finansverdenen vil atter blive rystet i deres grundvolde. Visdom og egen intelligens kan ikke bruges mere. 

Min visdom vil kunne rette op på, hvad der falder til jorden. Men kun få i Danmark syntes at have brug for 

Mig. 

 

Jeg venter på jeres overgivelse til Mig, vend om til Mig. Jeg græder, når I græder. Vend om til Mig, vend om 

til jeres sande Gud. Kom hjem! Lad Mig være herre i Jeres liv, lad Mig være jeres forbillede og lad Mig bære 

jeres byrder. Lad Mig vise jer sandheden, vejen og livet. Se da vil tingene lykkedes -ikke på jeres måde; men 

på Min måde. Husk, Jeg har kun planer om lykke for jer.  

 

Opsøg de kristne, lad dem føre jer til Mig og I vil opleve tegn, undere og mirakler. Glæd jer, Jeg gør nyt. Jeg 

er en overflods Gud.  

 

Til de kristne 

Snart kommer alt: Min hånd er over Danmark, dette land tilhører Mig og al mørke vil blive fejet væk. 

Snart vil flere menigheder komme til; skabt ved Min hånd. Her vil I finde Mig og opleve, at i Mit nærvær er 

der rart at være. De menigheder vil vokse, andre vil falde under hovmod.  

 

Bøn er vigtig 

Er I ansvarlige over for jeres land? Beder I for jeres land?  

Jeres land er i Satans vold. Jeg ønsker omvendelse. Bed for jeres land og at Min vilje må ske ind over jeres 

nation. Min vilje er lykke, men der må omvendelse til. 

 

Rens ud i det åndelige rum over København. Gør plads til Mig, dette gør I ved at bede. 

I april er de kristnes bøn ikke kun vigtig; men nødvendig - som en forberedelse på de ting der skal ske 

senere. Mennesker, der har Min velsignelse, er på vej til jeres hovedstad. I skal bane vejen for dem. 

 

(Fornemmelse: At Gud vil vise sin herlighed i maj eller i løbet af den kommende periode. At det er op til os, 

om vi er parate, villige til at gå med Ham.)  

 

Omvendelse 

Jeg har sagt det til jer før og nu siger Jeg det igen: Alt, som ikke kommer fra min hånd, vil falde. Så spørg jer 

selv: Lever I efter Min vilje eller lever I i verden, som om den er for evigt?  

 

Omvend jer fra egenrådighed, egoisme, trældom og fordømmelse.  

 

Grib mig i tågen, Jeg afventer Mit folk. I tågen er Mit nærvær - Mine velsignelser.  
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Lad jer forvandle af Mig. I strides i kødet. Lad Min livsforvandlende Ånd tage bolig i jer = glæde og renhed. 

Jeg vil have afgudsdyrkelse ud af menighederne. Jeg gør nyt. Følg mig. Stol på Mig. Gå imod egenrådighed. 

Lad jer blive bygget op af Mig. Gør ej mere egne gerninger.  

 

Mit folk, Jeg har brug for jeres hænder og Jeg har brug for jeres bønner. Pris Mig for, hvad Mine ord lover i 

Esajas. Jeg vil lede jer fra trældom til herlighed. Pris Mig for Min kærlighed og nåde. Husk, at Min nåde er 

jer nok.  

 

Til de lydhørte i hjerterne  

I Mit folk har jeg velbehag. 

Jeg vil lægge Min lov i jeres hjerter, Mine ord skal fylde jeres munde og Mine velsignelser skal være med jer. 

Hvad I rører ved, skal være velsignet af Mig. I er få, men I har sået mange frø og de vil spire her i foråret. 

Mange vil søge Mig gennem jer.  

 

Jeg rører på Mig nu. De, der søger Mig, vil mærke, at Jeg rører jeres hjerter. Jeg er den, der forvandler. Jeg 

søger ægte tjenere / ægte venner, der vil stå sammen med Mig i den forvandlingstid, der kommer.  

 

Frygt ej, men stol kun på Mig. I vil få at se, at Jeg er med jer. Jeg vil beskytte jer, vær ej fortvivlet. Fat mod, 

for Jeg er med jer.  

 

April vil byde på forvandling i det ydre - marts måned var en indre forvandlings tid, der ikke er helt slut 

endnu - snart fuldfører Jeg, hvad Jeg er begyndt på. 

 

Mit folk er Mine krigere her på jorden. Jeg længes efter lydhørte hjerter.  

 

 

Profetisk værksted 25. marts 2015 
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