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      (Nedskrivet från inspelning på kassettband) 

Åh, Jag har talat, Jag har talat, talat, talat, säger Herren. Jag vill tala igen till Mitt folk! 
Oh, det blåser upp, det blåser upp till storm, säger Herren, och det är Min Andes vind som ska blåsa på nytt. 
Och Jag ska låta det nya vinet få flöda över Mitt folk i dessa bygder, säger Herren. 
Ni har hört om det sista och det bästa vinet och ni ska få dricka av Min kärlek, säger Herren. 
Och Ni ska få se hur Min nåd och Min trofasthet och Min godhet varar, säger Herren. 
Åh, ni har upplevt den brinnande ugnens många vedermödor, men Jag är med er, säger Herren och ni ska få stå 
tillsammans med Mig i den sista tiden. 
Ni ska få söka skydd hos Mig och ni ska få söka Min Närvaro som aldrig tidigare. 
Jag kommer inte att göra någonting bortanför Min Närvaro.      (Gud kan väl inte vara bortanför sin egen Närvaro? ) 
Jag kommer inte att göra någonting utanför Min Närvaro. 
Jag kommer inte att göra någonting där Min Närvaro inte bejakas, säger Herren. 
Jag vill vara närvarande när Jag handlar, säger Den Evige. 
Jag är Den Jag Är och när Jag kommer ibland er så kommer Jag ibland er som Den Jag är, säger Herren. 
Det finns en ödmjukhet på denna plats, det finns ett hjärtats förkrosselse. Det finns en enkelhet i kärlek som har tagit 
Mitt hjärta, säger Herren. Och Mitt hjärta dras till denna bygd, Mitt hjärta dras just, just nu – i dessa dagar – på ett 
speciellt sätt. 
Åh, du har stulit Mitt hjärta du Min brud, säger Herren – med en länk av kedja kring din hals och därför ska Jag låta dig 
länka samman brudeskaran – denna region skall länkas samman, säger Herren. Åh, en stor brinnande skara. 
Jag ska rensa ut det som är sjukt och det som är ofräscht, säger Herren.    
Jag ska rensa ut all surdeg – allt det som inte syrar med Min Ande, säger Herren. 
Jag ska upplösa, Jag ska upplösa så allt orent försvinner, säger Herren och Jag ska genomsyra Min Närvaro över dessa 
bygder och det ska gå framåt i segerton – ja, ni ska gå framåt som Mitt folk. 
Åh, ni kommer att gå, säger Herren, ut på gator, ut i gränder – ni kommer att gå på Min ledning i den sista tiden, som 
aldrig tidigare. 
Jag ska ge er mycket distinkta, mycket definitiva instruktioner ifrån himlen, säger Herren. 
Och Jag ska låta varje människa få ett besök från den eviga världen säger Herren. 
Jag har en plan, Jag har en väg. Jag känner vägen till varje hjärta i denna region. 
Så tro på Mig om detta – tro mig att Jag känner vägen, säger Den Helige. 
Om ni går på Mina vägar, så går ni vägarna som leder in i Mitt hjärta.  
Och om ni går på Mina vägar, så går ni på de vägar som leder in i folkens hjärta, säger Herren.  
Åh, Jag vill att ni ska vända åter från religiösa återvändsvägar och ni skall låta de religiösa vägarna vara otrampade. 
Ni ska gå vägarna i Min Närvaro – ni ska gå vägar i Min Närvaro, ni ska gå vägarna som når fram till folkets hjärta på 
den här platsen, säger Herren.  
Jag har redan låtit en folkrörelse börja ta plats - äga rum - i städerna runt omkring.    (SKARABORGSBÖNEN ??) 
Och Jag ska låta kraftig folkrörelse utvecklas i Skara, säger Herren.         I Skara! 
Och de ska få se förunderliga skeenden i Skara. Jag ska ge Mitt folk favör. Jag ska ge Mitt folk tillträde.  
Jag ska ge Mitt folk ingång på orter där ni aldrig tidigare satt era fötter och ni ska vara med om att låsa upp 
nyckelpersonernas hjärtan.     (K.E.Y.S    -    N.Y.C.K.L.A.R ???) 
Och ni ska få se favör så ni kommer att gråta av tacksamhet inför mig, säger Den Helige. 
Jag ska låta hela denna utvalda stad få vara i Min Närvaro. 
Under vissa tider ska ni känna fysiskt, ni kommer att känna på luften ni andas hur Min Närvaro fyller hela staden. 
Under vissa skeenden, under vissa tider, så kommer ni känna luften så mättad utav Mig, säger Herren. 
Åh, säger Herren, åh, Jag ska göra anspråk på Domkyrkan så som aldrig tidigare, säger Herren. 
Och Jag räcker ut Min Spira och Jag gör anspråk på Domkyrkan i dessa dagar, säger Herren. 
Ja, anspråket ifrån himlen är mycket starkare än de religiösa, de mänskliga, de sekulariserade krafternas anspråk. 
Jag ska låta ett dånande anspråk gå ut, säger Den Helige, och när det här anspråket går ut så kommer många otros- 
makters fästen att rasa samman och jag ska låta floden av Min Närvaro flyta fram.  
                                                                      ”Anspråk på Domkyrkan” !??   Gud frälser människor – inte byggnader! 
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Det ni har sett i era syner, det ni hört det Jag talat – det är inte lögn, för det är sanning Säger Herren! 
För Jag har talat genom Mina profeter på denna ort och det ska spridas från den ena staden till den andra och ni ska få 
se hur ande furstarna som har bundit folket ger vika.    
Dessa andefurstar som ni ibland tycker er uppleva en sådan maktlöshet inför – dessa ska ni inte uppleva sån maktlöshet 
inför, utan med Mitt finger ska ni driva bort dem, säger Herren. 
Jag ska föra Mitt folk upp på den plats där de äger friheten i Mig och de kan regera med Mig.  
Åh, Jag önskar ni kunde regera så som konungar, men ni ska få göra det, säger Herren. 
Låt mig ha Min väg med er – Låt mig ha Min väg med er – Låt mig ha Min väg med er, säger Den Helige. 
Jag vill förkrossa er och Jag vill låta partigärdsgårdar rasa samman. 
Jag vill att partigärdsgårdar rasar samman och barriärer och skiljelinjer och skiljemurar ska rasa samman. 
Å andra sidan, säger Herren, ska Jag resa upp en kraftig mur till beskydd för Mitt folk – mot villolära, mot irrlära, säger 
Herren. Ja, ni ska få en förnyad mur mot villolära. Ni ska få en förnyad mur mot irrlära, säger Den Högste.             
                          Snarare tvärtom för Skaraborg, Tyvärr! 
När den reses upp så ska ni åter igen få en röst i landet och från den här regionen ska en röst höras i landet som 
påverkar kristenhetens utveckling, som talar om renhet i lära och liv. 
Ja ni ska få vara roten och stå i själva utsprunget till helgelseväckelse som ska bryta fram. Ty det komplicerade och det 
religiösa världen förstår inte väckelsens princip, men, säger Herren, Min princip – väckelsens princip – den har ni förstått 
och därför ska ni få, med gripna hjärtan, berörda hjärtan, förkrossade hjärtan – i barnaskapets Ande – ska ni få erövra 
landet, säger Herren.                              ”erövra landet”  =  Latter Rain/Dominion begrepp! 
Minsta barn förstår det... 
Åh, säger Herren, låt Mig få gripa er, låt Mig få röra vid er på nytt, säger Herren. 
Låt Mig få förnya alla visioner, inte bara en vision, utan låt mig få förnya alla visioner – ty Jag är visionernas förnyelse, 
säger Herren. 
Jag är Mitt ibland er just nu för att förnya visionen och vem som helst som räcker ut sitt hjärta mot Mig just nu ska få sin 
vision förnyad.  
Och ingen ska gå med en kränkt vision, ingen ska gå med en trasig vision – ingen ska gå med en vision som svider och 
bränner och blöder och plågar. Ingen ska gå med en vision som är full av besvikelse och bitterhet för att man inte orkade, 
utan ni ska få förnyad vision och ni ska inse;  
Inte genom någon människas kraft eller styrka skall det ske, utan genom Min Ande, säger Herren. Amen. 
 
 
       ”Påverka kristenhetens utveckling” är det ingen som tvekar om – MEN på vilket sätt?  
 Påverka med villoläror och mänskliga strategier som ej hämtats ur Bibeln...   
 Påverka till ekumenik och ”religionsblandnig”!          
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