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Profeti for Danmark – december 2021 
 

Profetier for Danmark – dec. 2021 
 
 

En svær tid venter. Det er, som om tingene løber løbsk. Den oplevelse af kon-

trol, som menneskene tror de har, må de se falde til jorden. Intet er, som det 
ser ud til. 

 
Danmark, der er store ting i vente og store forandringer på vej. Skidt for nogle 

og godt for andre. 
 

Penge skifter i sandhed hænder. Magtpositioner skifter, boligmarkedet står 
over for et fald. Der er nye kræfter på spil.  

 
Samfundet skal køre, men mange ting syntes, som om de smuldrer. Der 

mangler hænder og dog går mange mennesker rundt og opfører sig, som om 
samfundet er til for dem. At de skal yde deres bidrag, falder dem ikke ind. 

 

Egoisme og kolde hjerter styrer jeres land. 
 

Jeg (Gud) tillader, at jeres land falder på en række områder, dette for at Min 
almagt kan komme i spil.  

 
Jeg rejser i denne tid Mit folk op, folk som Jeg har gået sammen med i adskil-

lige år, et folk som kender Mig.  
Min kraft, Min salvelse skal udøses over dem og tegn, undere og mirakler skal 

følge i deres fodspor. Jeres land skal i sandhed få at se, at Jeg er den sande og 
levende Gud ved Jesus Kristus.  

 
Jeg vil i denne tid kalde mange til frelse og omvendelse. Jeg ønsker, at Mit folk 

i sandhed skal vidne om Mig - og se, Jeg vil gennem Mit folk vidne om Mig 
selv. 

 

De syge skal blive helbredte, dæmonerne skal fly, bjergene skal styrtes i havet 
og de døde skal rejses. Disse ting vil ske på grund af Mit Ord og Min forord-

ning. Jeg er den sande og levende Gud. Jeg ER! 
 

December vil blive præget af kaos, forvirring. Ingen kommer mere til at hvile 
på falske budskaber, forvirring vil følge i deres fodspor. Kun hos Mig vil freden 

være at finde.  
 

Vær på vagt Danmark, Min røst vil være at finde over jeres land. På Mit kald 
skal folket frelses.  
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