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Jag har inte glömt Sverige, säger Herren. Jag ska ge mina änglar befallning om detta land 

som aldrig t id igare. Mina barn ska få del  av mitt gudomliga rådslut för Sverige .  

 Alla på-nytt-födda som läser Bibeln – Guds Ord – har redan del av Guds gudomliga rådslut; frälsning för 

var och en (hela släktet) genom Kristus, endast av nåd! 

Vad skulle det vara för speciella ”extra Bibliska” rådslut som Gud har för Sverige?? 

 

Jag har ställt er inför vad inget öga har sett, inget öra har hört och vad människohjärtat inte kunnat ana, 

säger Herren. Jag ställer inför en Uppenbarelse av mig Själv. Jag ställer er inför min storhet, inför mitt 

Majestät. Jag ställer er inför min närvaro, jag ställer er inför min glödheta kärlek, inför min Ande. Jag ställer 

er inför det jag ska göra i dessa dagar ty jag skall i dessa dagar utgjuta av min Ande på nytt och era söner 

och era döttrar ska profetera, mina tjänare och tjänarinnor ska profetera och ni ska få se min härlighet 

uppenbar också i detta land, säger Herren. 

Jag personligen tror att detta är en profetia från Gamla Testamentet som pekar på Bibelns Pingstdag i 

Apostlagärningarna 2.  

Speciellt 2:14-18:  

14. Då steg Petrus fram med de elva och höjde sin röst och talade till dem: Ni judiska män och alla ni, som bor 

i Jerusalem. Detta skall ni veta, och lyssna till mina ord: 

15. Dessa är inte druckna som ni menar. Det är ju bara tredje* timmen på dagen. *Klockan nio på morgonen. 

16. Utan detta är det som är sagt genom profeten Joel: Joel 2: 28. 

17. Det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och era söner 

och era döttrar skall profetera, och era ynglingar skall se syner, och era äldste skall drömma drömmar, 

18. och över mina tjänare och över mina tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de 

skall profetera. 

Än en gång märker vi hur påverkad/influerad Daniel är av Trosrörelsen och villoläror! 

 

Frukta inte. Se er inte ängsligt om. Fråga mig inte ängsligt: har du glömt oss? Ni ska inte längre fråga mig om 

jag har glömt Sverige för jag har alls inte glömt detta land, säger Herren. Jag har haft planen klar sedan 

världens grundläggning och i dessa dagar så lyfts den upp och den läggs på det himmelska altaret och jag 

ska ge mina änglar befallning om detta land som aldrig tidigare. De ska få ta ritningen från urminnes tid 

och den ska sänkas ner och ni ska få del av mitt eviga rådslut, säger Herren. Ja, jag ska utgjuta, sannerligen 

ska jag utgjuta av en uppenbarelsens Ande och mina tjänare och mina vittnen, ja, mina lärjungar säger 

Herren och mina barn säger Fadern, ska få del av det gudomliga rådslutet och i det gudomliga rådslutet ska 

ni finna mig, för sannerligen, den som söker mig uppriktigt kommer också att finna mig. 

Jag upprepar: Alla på-nytt-födda som läser Bibeln – Guds Ord – har redan del av Guds gudomliga rådslut; 

frälsning för var och en genom Kristus, endast av nåd! 

Vad skulle det vara för speciella ”extra Bibliska” rådslut som Gud har för Sverige?? 

Jag vill tala till er mina barn och säga: Den som söker, han finner, den som ber, han får, och för den som 

bultar ska dörren öppnas, också dörren till detta land, säger Herren, till denna stad, och denna ort, säger 
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Herren. Allt står berett i de himmelska gemaken och jag ska ge mina änglar befallning i dessa dagar att 

bära ut mina strategier, bära ut mina planer, bära ut mina skeenden. Och jag frågar efter ett folk på jorden, 

ja, jag frågar efter ett folk på jorden som säger: Herre, här är jag, sänd mig!  

7-Bergs strategin, tro?? 

 

Och när ni ställer er i rad med profeterna, när ni ställer er i rad med apostlarna, när ni ställer er i rad med 

evangelisterna, herdarna och lärarna säger Herren, så kommer ni att få se det som inget öga sett, inget öra 

hört och vad människohjärtat inte kunnat ana. Det skall uppenbaras också på denna plats, i denna stad, 

också i detta land, säger Herren. 

I rad med Profetrörelsen och Apostoliska Nätverket? 

Ställa sig ”i rad med...” = alignment på engelska = PRECIS VAD PETER WAGNER & COMPANY GJORDE MED 

TODD BENTLEY 2008 – en Apostolisk Alignment när de smorde honom på scenen... de ställde Bentley i rad 

med profeterna & apostlarna... 

Och så ”säger Herren” detta! ??? 

Det finns ingen Bibelvers som säger att vi ska ställa oss ”i rad/i linje”...förutom med Guds Ord förstås! 

Ni behöver inte ängsligt och fruktande be, utan ni ska hädanefter be i en tro, i en tro som får bergen att 

flyttas. Ni ska hädanefter be i en ny Ande av tro, ty tillsammans med denna strategi så utgjuter jag av trons 

ande och vantro, klentro och avsaknad av uthållig tro ska jag bota, säger Herren. Jag skall låta en ande av tro 

strömma fram och ni ska få se vattnet välla fram under östra portens tröskel, ni ska få se den dubbla 

strömmen välla fram och jag begär av er mitt folk att ni släpper taget om era egna gärningar, släpper taget 

om era egna verk och låter byggas upp till ett andligt husbygge i mig, låter er byggas in i mitt verk, ty mitt 

verk är ni skapade och förberedda av mig, säger Herren för att vandra i förutberedda gärningar. Och jag 

säger ytterligare en gång: Allt är förberett för detta land! Allt är förberett för detta land. Se er inte ängsligt 

om efter något annat än det ord som utgår från min mun, för det har makt att förflytta berg och det har 

makt att uppehålla allt. Lämna all ängslan, all fruktan därhän, säger Herren, för min våg skall välla över er.  

Syftas det på de 7-Bergen tro? 

Bibelvers tack! Vart står det om att Gud ska välla över någon våg??? 

Däremot VET vi att man talar om 1:a Vågen (Torontovälsignelsen), 2:a Vågen (Pensacola) och den 3:e 

Vågen som var den s.k. Lakelandsväckelsen... 

Vore intressant att få veta vilken våg som Daniel Viklund vill få oss att tro att Gud talar om... 

 

Och det vatten ni ser välla upp under östra portens tröskel är min kärlek, säger Herren, det är min 

kärleksflod som väller upp på nytt. Åh, det har funnits en sådan kärlekslöshet i detta land, men jag ska råda 

bot på den och jag skall låta kärleken strömma och de som inte låter sig bli överväldigade av kärleken 

kommer heller inte att kunna införlivas i mitt verk, för det är med kärlekens Ande som jag bygger mitt verk i 

dessa tider. 

Ska det vara någon slags ”symbolik” eller?  

”Kärlekens Ande” - Bibelvers tack! I min Bibel står det om ”SANNINGENS ANDE” – inget om ”kärlekens 

Ande”! Gud ÄR Kärlek och Hans Helige Ande drivs av Kärlek – men ALDRIG i kompromiss med Sanningen!!! 

Galaterbrevet 5:22-23:  ”Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, tro, 

      saktmodighet, återhållsamhet. Mot sådant är inte lagen. ” (Reformationsbibeln) 

Ser ni skillnaden? Andens FRUKT är kärlek m.m. – det står inte ”Kärlekens Ande” – det är något helt annat! 

Det är med förtecken av kärlek som jag låter min musik ljuda över detta land på nytt, säger Herren och ni ska få höra 

en ny typ av sånger, en ny typ av melodier, en ny typ av musik strömma fram. En unik musik för denna tid som har sitt 



upphov i himlen. Ja, ni skall sannerligen förstå vad det innebär, att mina änglar prisar mig, att mina änglar lovar mig, 

att mina änglar tillber mig. Ni ska se tillbedjan förlöst på jorden och tillbedjarna tillbe i ande och sanning som aldrig 

förr. Ja från plats till plats kommer budkavlen att gå. Mina härolder kommer att ropa ut detta på plats efter plats. 

Frukta Herren! Tillbe Honom! Ni kommer att höra rapporter från den ena platsen efter den andra om att mina härolder 

ropat ut samma budskap. Frukta Herren! Ge Honom äran! Tillbe Gud, ty stunden för hans dom har kommit!  

Möjligtvis tillbedjan av Eukaristin som den Romerska Katolska Kyrkan gör allt för att förverkliga... 

 

Ja sannerligen på domarnas vägar ska jag gå genom detta land men på grund av ett folk som lever i tillbedjan, ett folk 

som lever i kärlek, på grund av ett folk som lever i mina strategier ett folk som har släppt taget om sina egna 

gärningar och funnit trons vila i mig, så ska jag skona städer, ska jag skona bygder, jag ska skona hela län från att 

komma under domen och ni kommer att se en sådan tydlig skillnad på de orter där man hörsammat kallelsen och 

ställt sig inför mig i denna tillbedjan och på de orter där jag blivit avvisad. Över de orter där jag blivit avvisad kommer 

mina tårar att falla som domsvatten, säger Herren, men på de orter där jag blivit välkomnad skall min härlighet bryta 

fram och människor kommer att fly från dessa spökstäder till de orter där min härlighet är rest. Jag skall resa ett 

tempel på denna ort. Jag ska resa ett tempel i dessa bygder och till detta tempel kommer människor att ta sin 

tillflykt när domarna börjar drabba jorden och dess invånare skall lära sig rättfärdighet. 

7-Berg Strategin? 

...”ett folk som lever i mina strategier”...  MEN, MEN hur är det med ”ett folk som håller Mina Bud”??? Det går i alla 

fall att läsa i Bibeln! 
 http://www.truereformation.net/2011/10/12/dominionism-kingdom-now-en-ny-forforelse/  
 En tydlig strategi följs för att etablera Guds rike i olika länder. Den har lokala såväl som regionala och nationella tillämpningar  

 som syftar till att uppenbara Guds rikes generösa natur. Andligt sett är rörelsen i huvudsak baserad på Guds kärlek och Hans  

 planerade välsignelser för hela mänskligheten. Den passar därför de flesta samfund trots deras specifika läroskiljaktigheter.  

 Socialt är det så användarvänligt som det bara är möjligt för att kunna tjäna som medel för social transformation till ett bättre  

 liv. Ekonomiskt är det anpassat för att mildra fattigdom. Politiskt syftar det till samarbete med regeringar, med avsikt att främja  

 ett ”kingdom”-aktigt styrelsesätt vilket på ett bättre sätt kommer att kunna tjäna alla människors behov i samhället. Följande  

 tillfälliga mål eftersträvas: Enhet, Offentliga demonstrationer, Församlingstillväxt, Bön, Organisation, Nätverkande, Hjälpprogram  

 och rådgivning, Utbildning och träning, Befrielse, Uppryckning... 

 Har du inte hunnit läsa hela denna artikel ännu – gör det! Den innehåller mycket viktig information! 

Skona städer, bygder, län... Frälsningen i Jesus Kristus erbjuds ENDAST individuellt – aldrig som en folksamling!  

OK Daniel, du måste väl ha läst din Bibel?!? 

Varje enskild individ som är född-på-nytt genom Jesu Kristi försoningsverk är Guds Tempel i Nya Testamentet och 

ännu idag! Det blir inget mer tempel förrän Jesu andra tillkommelse... 

 

”...hörsammat kallelsen och ställt sig inför mig i denna tillbedjan”... 

Ekumeniken och den annalkande Eukaristiska tillbedjan? 

Den enda kallelse vi har i Gud Ord är att omvända oss och därefter predika Kristi Evangelium! Att lyda Guds Ord är 

en del av tillbedjan! Gud vill inte ha tillbedjan utan lydnad! 

 

Varför skulle Gud ”lägga till” till Sitt Ord och resa ett tempel ”i dessa bygder” där man välkomnad Honom? 

 

Frukta inte för min dom, säger Herren, för när ni döms fostras ni av mig för att ni inte ska bli fördömda med världen. 

Ha förtroende! Ha tro, ha tro, ha tro, säger Herren, för jag vet vad jag gör även när jag sänder mina domar. För er mitt 

folk som finns i Kristus Jesus, finns ingen fällande dom och ni ska stå där renhjärtade och jublande när ni får se dem 

som har fostrats genom min tuktan kommer från öster, från väster, från norr och från söder. Ja ni ska få bära dem 

fram. De kommer stapplande fram ur världsandens mörka schakt. De kommer stapplande från otuktshusen. De 
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kommer stapplande från bedrägeriets kvarter. De kommer stapplande från trasighetens och söndringens katakomber. 

De kommer stapplande ut ur Babylon, för att söka skydd bland mitt folk, säger Herren. Gör er redo, gör er redo. Vad 

hittills aldrig ägt rum kommer att ske och ändå är det bara en liten glimta av allt jag kommer att göra. 

OM DETTA VERKLIGEN VAR ETT PROFETORD TILL SVERIGE FRÅN GUD... 

...så skulle väl inte Gud glömma/lämna den viktigaste delen i ovan Bibelvers???   

GUD KAN VÄL ÄNDÅ SITT EGET ORD?! 

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, de som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden.” 

                       Romarbrevet 8:1 (Reformationsbibeln) 

Detta är ”profetia” om en massväckelse som inte heller finns beskriven i Bibeln... 

Denna ändetidens väckelse kommer från Trosrörelsen med dess Herraväldeslära! 

 

Jag är fortfarande en Gud som gör mer än ni kan be eller tänka och sannerligen har ni bett och sannerligen har ni tänkt 

men nu är tiden inne då ni ska se vad ni inte bett, vad ni inte tänkt och vad ni aldrig har kunnat föreställa er, för det är 

min tid nu, säger Herren. Jag gör anspråk på själva tiden. Det är inte ni som äger tiden, säger Herren, utan det är jag 

och den tid som nu inne är på denna ort och in denna stad, i detta land, säger Herren, det är min tid och min tid för 

Sverige är NU och ni skall löpa åstad. 

Och inte ett enda ord om ”omvänd er”? Omvändelse från avgudadyrkan och all världslighet som kommit in i 

församlingarna...? Inget om att vi ska ta avstånd från den Romerska Katolska Kyrkan och dess villoläror...? 

I ovan ”profetia” verkar det som om Sveriges ”förtjänar” detta... 

 

Säg inte i morgon, säg inte igår, utan säg: Idag hjälper Herren! Säg inte det är sedan, det är sedan, det är sedan. Nej 

NU vill jag gripa in och i min helige tjänare Jesu namn skall jag göra stora ting ibland er och markerna ska skakas, ja 

sannerligen markerna ska skakas. Bygderna ska skakas och den sista skörden, den sista frukten ska skakas loss ur 

den svenska fosterjorden. Ja, jag ska skaka loss frukten, jag skall skörda och tröska. Jag ska ta mig an er sak, säger 

Herren. Jag skall ta mig an er lidelsefulla längtan för jag har hört ert bönerop. Jag har hört det svidande hjärteropet 

om att jag ska förbarma mig, och jag är fortfarande densamme. Jag är en Gud, stor i nåd, stor i långmodighet och jag 

kommer att förbarma mig. Jag som ropade ut inför Mose att jag är en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och 

stor i nåd och sanning och som bevarar nåd mot tusenden. 

 

Jag ställer mig nu vid den andliga kusten till detta land och jag ropar in över landets gränser. Jag är en Gud barmhärtig 

och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Ni ska sannerligen få möta min barmhärtighet, min nåd och 

sanning. Och när allt detta samverkar skall ni veta mitt folk att för den som älskar mig samverkar allt till det bästa.  

 

Så säger Den Helige Ande!!! 

Källa: Nyhetsbrev från Daniel Viklund 

”Så säger Den Helige Ande!!!”   

Ja, VEM vågar säga att det här inte är från Gud när det avslutas så starkt och när man flera gånger också fått höra 

”säger Herren”?? 

 

Jag, Karin Jansson, vågar säga:  

Den som har ”öron att höra” och ”ögon att se” inser att detta s.k. ”Profetord till Sverige” 

var en riktig ”soppa”...en blandning av Trosrörelsens Herraväldeslära och Biblisk 

lära...tyvärr! 


