
1 
Profeti for Danmark – juli 2020 
 

 

Profetier for Danmark – juli 2020 
 

 
Uro tager til. Meningsudvekslinger mellem mennesker bliver voldsommere og 

voldsommere. Enhver har deres sandhed og kun få lytter til andre end sig selv. 
Volden tager til. Afmagten bliver større og større. Jeres ledere lader sig trække 

rundt i manegen. De ved ikke længere, hvad der er godt og ondt. Lad jer ikke 
narre, Danmark, sandheden findes kun ved Mig - jeres skaber.  

 
De fremmedes magt tager til, I står ubeskyttet, da lederne ikke kan se, hvad 

der sker. Humanismens ånd hersker over jeres land. Bed imod dette.  

 
Der er en omvæltningstid på vej ind over jeres land. Jeg vil ryste jeres land, så 

I kan vågne op af jeres tornerosesøvn. I er faldet i en åndelig tornerosesøvn 
og mange dyrker det falske “lys”. Et lys forklædt i et mørke, der vil ramme den 

enkelte som en boomerang.  
 

Det er en mørkes tid. Men over Mit folk vil lyset tage til. Jeg ryster dem, Jeg 
former og støber dem, så Min vilje og kraft kan komme igennem dem. Jeg vil 

gøre dem til brugbare kar. Jeg vil vidne igennem dette lydhøre folk.  
 

Danmark, lad jer ikke længere narre. Lad ikke længere fjenden spise af jeres 
forrådskammer. I mister de velsignelser, som jeres forfædre har bedt frem 

gennem deres tro på Mig.  
 

 

Til de troende 
Fat mod, Jeg vil rejse jer til et krigerisk folk, hvor Min kraft vil gå igennem jer - 

til fremme for Mit rige. I vil se tegn, undere og mirakler, som er større end da 
Min søn Jesus Kristus gik på jorden. Ja, den tid er nu! I har sultet og tørstet i 

mange år. Min salvelse vil komme over jer. Jeg vil kalde jer ud i tjenester i et 
omfang, som ikke tidligere er set. Det sker nu!  

 
Lad jer ej fare vild. Det er en forsoningstid. Forsoning med Kristus, med Min 

vilje. Lad Min vilje ske, hvil i Mig og gå ej foran. Mine løfter står fast og Mine 
kald fortryder Jeg ej. Regn Mig ikke ud, stol blot på Mig, på Min vejledning og 

Min timing. Lad Helligånden være jeres leder, lyt til den lille stille stemme i jer 
og vid, at Jeg er Herren jeres Gud, som er med jer. Ær Mig og Jeg vil ære jer. 

Mit banner vil være rejst over jer.  
 

Mit folk, jeg kalder jer ud nu. Min hånd er med jer.  

 

Kærlig hilsen  

Tamarra  
30.06.2020 


