leder
Leder
gjøre for 2011 også. Vi kommer
ut med et nummer i mars og ett i
oktober for 2011. Vi vil fortsatt ha
en abonnementspris på kr 310. Vi
håper du som abonnent vil se dette
som en anledning til å stå med oss
økonomisk, i en tid som denne, ved
at du innbetaler abonnentsavgiften
for 2011 innen utgangen av dette
året.

Kjærevenner
leser
kjære
Det har gått en god stund siden
forrige utgave av Den profetiske
røst kom ut. Vi er glade over at
vi igjen kan gi ut et blad som jeg
mener mange ﬂere av våre kristne
søsken i vårt land burde abonnere
på. Vi har lagt ned mye arbeid med
Den profetiske røst. I alle de år vi
har gitt ut bladet har vi lagt vinn på
å være inspirerende, reﬂekterende
og oppbyggende. Vi har først og
fremst fokusert på profetiske artikler,
som skulle oppmuntre leserne til å
søke mer av Herren for den tiden
vi lever i. Artiklene har kanskje
ikke vært de som har klødd mest
i øret, eller vært de sensasjonelle
profetiske budskapene. Vi mener
vi har lagt en sunn grunn for at
den profetiske tjenesten skulle
kunne vokse seg fram og kunne
oppfattes som troverdig i nasjonen.
Dette nummer er ingen unntak.
Vi har et profetisk oppmuntrende
og inspirerende budskap som går
igjen i alle artiklene, til ettertanke og
oppbyggelse for hver enkelt leser.
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Dette er tiden for å løfte sitt åndelige
sverd i den ene hånden og sitt
septer i den andre.
De siste årene, har vi dessverre
opplevd at vi har mistet mange
abonnenter, siden toppåret vårt i
2007. Vi har ikke hatt anledning til å
følge opp tidligere abonnenter som
vi har mistet underveis. Tidligere
pleide vi å sende ut neste års
utgave til de som ikke hadde fornyet
abonnementet sitt. Våre erfaringer
var at det var alt for få som
responderte på dette. Det svarte seg
ikke økonomisk for oss og fortsette
denne praksisen.
Vi er svært takknemlige for dere
som står med oss som abonnent
i år. Vi håper på at du vil fornye
abonnementet for 2011. Vi kommer
til å fortsette med Den profetiske
røst. Imidlertid, har vi av økonomiske
årsaker vært nødt til å redusere
antallet utgaver i året, fra ﬁre
utgivelser til to. Dette er hva vi vil

Vi ønsker alle våre abonnenter en
velsignet tid for innhøstning av det
du har sådd i bønn, de du har stått
i tro for om frelse, befrielse eller
helbredelse og for en velsignet
økonomi hvor du har rikelig til all
god gjerning. Noen har satt sitt håp
til Lotto eller Norsk tipping for sin
milliongevinst. Gud har ikke lovet
oss millionene men at vi skal ha mer
enn nok. Sett din lit til Herren for din
økonomi for denne nye tiden.
Vi vil også benytte anledningen til
å oppmuntre deg til å ta del i en av
våre ukeskoler neste år, enten det
er ”Befrielse og indre helbredelse
ukeskole”, ”Guds farskjærlighet
ukeskole”, ”Gjenopprettelsen av
Davids tabernakel ukeskole” eller en
av våre profetskoleuker. Vi opplever
at Guds elv av herlighet stiger fra
ukeskole til ukeskole. Vi får inn
mange vitnesbyrd om livsforvandling,
helbredelser og ny utrustning til
tjeneste fra deltagerne. Ring oss for
mer informasjon.
Husk å fornye abonnementet innen
15. desember 2010 ved å betale den
vedlagte giro på kr 310. På forhånd
takk!

Vær beredt
En endetidsprofeti ved David Wilkerson
Forbered dere på forfølgelse
l april 1973 ﬁkk David Wilkerson en visjon om kommende forfølgelser. 3 mnd. senere
offentliggjorde han denne visjonen. De følgende punkter er hentet fra et lydbånd fra
David Wilkersons budskap.
Budskapet er en alvorlig advarsel om at en forfølgelse står for døren, — en intens
forfølgelse som vil komme over alle åndsfylte kristne. Vi må være forberedt på å bli
hatet, forkastet, latterliggjort eller utsatt for annen ondskap.
Det er fem grusomme hendelser som vil komme til å ramme Amerika og hele verden
forøvrig:

A. Verdensomspennende
depresjon
Denne er forårsaket av
økonomiske kriser. Det er
nå bare noen få velstandsår
tilbake, - noen få år av
overﬂod. Da vil det komme
en økonomisk depresjon hvis
omfang vi ikke kan fatte. Det vil
begynne i Tyskland og spre seg
til Japan og USA. Konserner
vil gå konkurs, og kirker og
misjons organisasjoner vil
komme i store vanskeligheter.
Vi trenger til i de følgende
gode år å forberede oss for en
omfattende økonomisk krise.
Pass derfor på at din økonomi
er i orden for å kunne tåle de
kommende harde tider.
B. Naturen har veer
Overnaturlige tegn
og forandringer og
verdensomspennende
ulykker er naturens veer
som blir hyppigere og mer
intense ettersom vi nærmer
oss opprettelsen av Guds
kongedømme her på jorden.
Jordskjelv, hungersnød (især
i Kina, India og Russland).
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Verdens matforråd vil reduseres
kraftig. Kosmiske stormer,
tornadoer, haglestormer,
orkaner og ﬂodbølger vil
komme i et slikt omfang at hele
menneskeheten må innrømme
at denne verden er under en
over naturlig makt.
C. En ﬂod av smuss og en
dåp i elendighet
Pornograﬁske ﬁlmer vil bli
vist på TV som nattprogram.
Aviskiosker vil ﬂyte over av
ubeskrivelig smusslitteratur,
og det vil bli tillatt pervers
seksualundervisning i skolene.
Det vil en tid se ut for at denne
smussbølge vil snu seg, men
plutselig vil Satan øse ut en ﬂod
av råttenskap, råhet og smuss
fra helvete.
D. Opprør i hjemmene
Det nye og alt overveldende
ungdomsproblem i verden vil
bli barns hat til sine foreldre.
(Matt10:36) De unge vil ikke
komme på talefot med sine
foreldre, - de vil forråde dem,
forakte dem, bedra dem og føre
dem bak lyset. Dette opprøret
vil bli verre enn narkotika,

seksuelle utskeielser og
alkohol. En nylig rapport om 5
tusen tenåringer i 12 store byer
i USA viser at 45 % allerede
hatet sine foreldre.
E. Forfølgelsesraseri mot alle
som virkelig elsker den Herre
Jesus Kristus
Joh15:18-20. Matt10:21-25
Denne forfølgelse vil skille de
sanne troende fra de falske.
Det vil fremdeles være de som
taler i tunger, men tjener Satan.
Øksen ligger allerede ved foten
av treet. Matt3:10. Hveten vil
bli skilt fra klinten. Det er altfor
mye synd i åndsfyldte kretser.
Alle som lever med Gud i Jesus
Kristus skal lide forfølgelse.
Tim3:12.
Vi skal nå gå igjennom dette
forfølgelses vannvidd i detaljer:
1. Forfølgelsesraseri på
jorden
Forfølgelsen av sanne
Jesus tilbedere vil starte
listig, men vil snart øke. Den
Antikristelige ånd har allerede
inntatt hjertene til mennesker
i høye posisjoner. (Regjering

og rettsvesen) Og dette vil
spre seg til kirken, prester
og misjonsorganisasjoner.
Regjeringsorganer vil bestikke
og skremme misjonærer,
kirkesamfunn og kristne radioog TV-sendinger.
2. Opprettelse av en
verdenskirke
En sammenslutning mellom
liberale og ekumeniske
protestanter. De liberale og
ekumeniske protestanter vil
gå sammen med katolikkene
i en super verdenskirke. Det
hele vil begynne som et felles
hjelpeorgan, men vil vokse til
en politisk sammenslutning.
Den vil være sterkt sosialt
engasjert. Det er bare i navnet
den vil være åndelig. Men den
vil bekjenne og benytte Jesu
navn uten hensyn. Det vil være
Antikrists ånd og dens karakter
vil være politisk.
3. En rekke mystiske
begivenheter
Akkurat når det ser ut som om
denne ekumeniske bevegelse
er nær ved å dø ut, vil Rom gi
og motta konsesjon til og fra
protestantene. (Protestantene
vil ikke behøve å godkjenne
Pavens åndelige autoritet, da
han nærmest vil være et politisk
overhode istedenfor åndelig.)
En hær av ugudelige antikristne
mennesker vil nå forsøke å
benytte denne sammenslutning
av verdenskirken i politiske
øyemed som en politisk
maktfaktor. Den vil forfølge alle
som nekter å bøye seg under
deres politiske lederskap.
4. Homoseksuelle og lesbiske
Disse vil bli ønsket velkommen
i denne Verdenskirken idet man
hevder at man må forstå dem.
De får oppmuntring til å fortsette
med sin unaturlige livsførsel
(hvilket vil bli godtatt av dens
ledere). Homoseksuelle og

lesbiske prester vil bli ordinert
for disse grupper. De vil vinne
ry som pioner- evangelister
for disse forsømte minoriteter.
Kristen barnelitteratur vil
anerkjenne denne levemåte
som fullt ut normalt og kristent.
Nakendans vil bli praktisert og
tillatt i enkelte kirker som en
kunstnerisk form for tilbedelse.
Rom1:24-28.
5. Det okkulte vil bli praktisert
av verdenskirken
Satan vil bli fremstilt som et
fantasibilde, - ingen skal behøve
å frykte for ham. Prester vil bli
imponert av det okkulte, og de
som ikke lever meget nær Jesus
i de dager vil komme meget nær
Djevelen. Superkirken vil ikke
offentlig akseptere okkultismen,
men horoskoper, astrologi og
spådomskunst vil bli godtatt og
praktisert, l enkelte fornemme
og respektable kirker vil okkulte
seanser til og med erstatte
bønnemøter. 2Kor11:14-15
6. En Guddommelig åndelig
kirke vil bli opprettet
Av sanne Jesus tilbedere, som
forener alle raser, klasser og
alder, ja alle kirkesamfunn.
Disse kristne vil få det
inderligste forhold og samfunn
med hverandre og med Jesus
på grunn av forfølgelsene. De
vil vokse i åndelig styrke og
ikke være opptatt av hvilken
menighet man tilhører, men
samle seg om Jesus og hans
gjenkomst. Denne hellige
kirken vil oppstå nesten usynlig
etter som forfølgelsene øker.
Den vil også nesten være
radikal i sin evangelisering.
Den vil ha overnaturlig kraft
til å få evangeliet ut til alle
verdenshjørner.
7. Forfølgelse av katolske
karismatikere
De katolske karismatikere vil
oppleve den verste av alle
forfølgelser. Den katolske

kirke vil snart ikke godkjenne
den karismatiske bevegelse.
Vi vil snart få se at Paven vil
ta en negativ holdning. Den
karismatiske bevegelse i den
katolske kirke vil bli en så
mektig trussel (fornektelse av
Pavens autoritet og tilbedelse
av Jomfru Maria) at den vil
bli mot sagt og forfulgt av
andre katolikker. Katolske
karismatikere opplever at de
har mer kristen kjærlighet
og åndelig fellesskap med
protestanter, de vil samles i en
ånd om Jesus Kristus, åndens
fylde og Jesu snarlige komme.
Disse kristne vil bli kalt fornyede
kristne istedenfor katolikker.
Fellesskapet av protestanter
og katolikker vil være basert på
Faderen og Sønnen, - ikke på
tungetalen.
8. Forfølgelse gjennom
massemedia
Kristne radio- og TVprogrammer vil bli angrepet,
forfulgt og tvunget vekk fra

programmene av sataniske
krefter. Det vil bli streng

kontroll og sensur, slik at ingen
programmer blir sendt uten
tillatelse. Joh9:4
9. Forfølgelse fra Hollywood
Filmer vil spotte og latterliggjøre
Jesu blod, kirken og prestene.
Moralødeleggende okkultisme
og spådomskunst vil bli
forherliget og vekke oppsikt.
Evangeliske kirker og forkynnere
vil bli spesielt angrepet.
10. Forfølgelse gjennom TVshows
Det vil bli blasfemi, forfølgelser
og latterliggjøring av de kristne
og alt som er hellig. De kristne
vil bli latterliggjort på TV og
radio. Djevelen vil herliggjøres
og umoral ﬂorere.
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11. Forfølgelse gjennom
skatter
Det vil starte som en vanlig
eiendomsskatt, men vil øke
inntil kirkene er kommet i en
fortvilet økonomisk situasjon.
Regjeringene vil ha et
kvelertak på kirkene.
12. Undergravning av
kristen undervisning
Politisk forfølgelse, ﬁnansielle
problemer, studenturoligheter
og mangel på respekt for
ledere, liberale og guds
fornektende lærere som
undergraver troen. Vær
forberedt på vanskelige tider
både økonomisk og åndelig.
13. Jesusbevegelsen vil snu
seg
Det vil bli en revolusjonær
Jesus bevegelse. Jesus
bevegelsen vil stagnere og
dens udisiplinerte etterfølgere
vil gå tilbake til sitt tidligere
liv med stoff, sex, etc. Fårene
vil bli skilt fra geitene - Jesus
bevegelsen vil bli upopulær.
Verden vil vende seg mot
Kristus og forakte ham. Eks.
Hosianna - korsfest ham.
Matt. 21:9; 27:20-23
Den første Jesusbegeistring
snudde seg. Den samme
folkemengde som tilba ham
ved å rope Hosianna, ropte
siden bort fra ham, korsfest
ham. De vendte seg mot
Jesus! Unge djeveltilbedere i
USA har allerede startet «hat
Kristus klubber» i skolene som
hater Kristus og undertrykker
hans folk. Bli rede til
forfølgelsene! Vær rede til
motstand og til å bli steinet.
Matt5:10-12. Jesusfolket vil bli
spyttet på. Biblene vil bli tatt
vekk og revet i stykker. De vil
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bli kalt ved alle slags navn.
Jesusfolket vil enten skrumpe
inn og fornekte troen, eller
stå sterkt, og vitne mot all
opposisjon.
14. Åndelig vekkelse bak
jern- og bambusteppe
Gud vil for en kort tid utgyde
sin ånd over alt kjød, Apg2:17.
Japanske og Koreanske

kristne: Åp12:10-11. Verdens
ende er kommet over oss.
Når disse tegn begynner
å skje da løft deres hoder,
for forløsningen stunder til
Luk21:28.
Hva kan vi gjøre?
Hvordan kan vi gjøre det vi
egentlig er satt til å gjøre når

”Overnaturlige tegn og forandringer
og verdensomspennende ulykker er
naturens veer som blir hyppigere og
mer intense
kristne vil dra inn i Kina. Men
etter en kort periode med
frihet og åndelig oppvekkelse
vil dørene plutselig bli stengt,
og disse nasjoner vil bli
kastet inn i forfølgelser. Disse
bevegelser har allerede
startet og vil bli fullført i vår
generasjon.
15. En løgnkrig mot enhver
sann Herrens tjener
Alle disse ting vil få
sin oppfyllelse i denne
generasjonen, selv om ikke
alt skjer med engang. Satan
vil bruke listige angrep på
Herrens sanne evangeliske
tjenere. Frekke grupper
vil lyve på sanne kristne,
forkynnere og pastorer.
Misunnelige og grove
baktalelser fra Helvetes huler
vil komme i mot Herrens
vitner og deres hustruer som
er tro i mot Herren. Hver
sann åndsfylt kristen, også
tenåringer, vil bli angrepet
av frekkheten med løgn
og sladder. Legioner av
løgnånder vil anklage de

så mange går i mot Herren
og så mange prøvelser
kommer i mot oss? Skal
vi gi opp? Nei! Gud har alt
under kontroll. All natur er
under hans kontroll. Dette
er fødselssmerter som vil
øke etter hvert som fødselen
av Guds rike kommer nær.
Job37:10-12; Job38:8-11.
Frykt ikke naturkreftene.
Når naturen løper løpsk så
si: Det er min Gud som taler,
han kaller og iverksetter. Så
bli rede! En dog Satan er
under hans kontroll. Job1:612; Job2:1-6. Satan kan ikke
besette en person, eller ta bort
deres tro på Gud uten at de
selv vil det. Jak4:7; 2Tim1:7;
Rom8:28.
Arbeidsledigheten vil tilta,
dollaren synke i kurs,
bedragerier, bestikkelser,
inﬂasjon, krig o.s.v. må
komme. Men alt er under
Guds kontroll. Se opp!
Gled deg! Bli lykkelig! Gud
har fremdeles kontrollen!

Fremtiden er under hans
kontroll. Nasjoner er som dråper
i et spann. Jes40:15-17. Han
teller fremdeles hårene på
vårt hode. Han ser fremdeles
spurven falle. Hans løfter er
fremdeles sanne.
Frykt er blasfemi! Gud har alt
under kontroll. Er vi rede til
forfølgelse? Jesus kommer og
han setter sitt hus i stand. Er jeg
rede?
Hva skal vi gjøre?
Det kan være lett, etter å ha lest
en slik profeti, å sette seg ned
i håpløs passivitet for å vente
på det uunngåelige - dommen,
ødeleggelsene og forfølgelsene.
Dette er imidlertid slett ikke
en bibelsk holdning. Bibelen
gir oss utallige eksempler på
hvordan Gud advarer sitt folk
gjennom profetier. Svært ofte
er det knyttet en betingelse til
profetien. (Se f.eks. Jonas som
ble sendt til Ninive.) Dommen
vil bli opprettholdt dersom ikke
Guds folk omvender seg. Slik er
det også med denne profetien
fra David Wilkerson. Den har
blitt gitt som en advarsel til Guds
folk med klar beskjed om hva
som ligger foran oss, om vi som
kristne ikke omvender oss og tar
Guds bud mer alvorlig. Måtte vi
ikke slå oss til ro i fatalismens
passivitet og ansvarsløshet. La
oss heller bli stille innfor Gud og
spørre ham: ”Herre, hva vil du at
vi skal gjøre?” Mon, han ikke da
vil tale fra 2Krøn7:14 ”Når mitt
folk, som er kalt med mitt navn,
ydmyker seg og beder og søker
mitt åsyn og vender seg om fra
sine onde veier, så vil jeg høre
fra himmelen og forlate deres
synd og lege deres land.”

En slik legedom trenger Norge i
dag.
Ytterligere kommentar fra
Redaksjonen
David Wilkerson er i Norge
kanskje mest kjent for boka
«Korset og springkniven». Han
startet et omfattende evangelisk
arbeid i New York i 1958. I 1973
ﬁkk han en visjon om tragiske
hendelser som skulle ramme
jorden. Det var en skremmende,
apokalyptisk profeti om en sterk
depresjon som skulle ramme
den vestlige verden og ryste
samfunnet i sine grunnvoller,
samt ﬂere andre forhold.
Wilkerson publiserte sin profeti
i boka «The Vision», på norsk
”Visjonen”.
Boken inneholder profetien som
er gjengitt i sammendrag over.
Denne er en av de sterkeste og
mest utbredte profetier som er
uttalt i vår tid. All den tid vi lever
nær 40 år etter at profetien ble
uttalt, er vi i dag i posisjon til å
etterprøve denne profetien og vi
kan uten videre slå fast at mye
av det som er profetert om alt er
gått i oppfyllelse:
-

-

-

-

-

at profetien er gått i
oppfyllelse. Pornograﬁ
sendes nattestid på ﬂere
TV-kanaler
Homoseksuelle og
lesbiske som lever i
parforhold med samme
kjønn blir i dag ordinert til
prestetjeneste, selv om
vi ennå ikke har sett den
verdenskirken Wilkerson
profeterer om. Vi ser
at det ﬁnner sted en
stadig større aksept for
homoseksualitet innenfor
kirkene.
Åndelig vekkelse bak
jern- og bambusteppet.
Dette er jo noe som

vi er vitne til i vår tid.
Særlig i Kina pågår det
en stor vekkelse for
tiden.
Ennå er det ﬂere av profetiene vi
ikke har sett oppfylt. Men ettersom
vi på ﬂere områder ser at han har
fått rett, kan vi ha tiltro til at dette er
en profeti sendt av Gud.

Verdensomspennende
depresjon: Det er jo
hva vi har opplevd de
siste par årene og etter
hva ﬂere økonomer
hevder så er dette bare
begynnelsen.
Naturen har veer: Også
dette har vi vært vitne
til. Temperaturøkningen
har forårsaket orkaner
(Katarina f.eks.) tørke og
ﬂom av dimensjoner vi
ikke har sett maken til
En ﬂod av smuss... Her
kan vi bare konstatere
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Omfavn min vind
Profeti ved Robert Ricciardelli
”Omfavn min vind, omfavn min
forandring; følg med, vent, og gå
når jeg leder”.
”Kan en nasjon bli født på en dag?
Dere er den nasjonen, dere er det
folket, dere er mitt folk. Se forbi din
egen nasjonalitet og enhver annen
nasjon; der ﬁnner du et folk kalt
ved mitt navn”.
Hvor er du, Herre?
”Rystelsene som foregår rundt på
jorden er mitt verk. Mange av dere
har spurt: Herre, hvor er du i alt
dette? Har vi ikke bedt? Hvor er
du i mine utfordringer? Hvor er du i
mine problemer?”
”Jeg sier at jeg er i dem, rundt
dem, og har satt i gang mange av
dem. Det som er en midlertidig
rystelse, vil sørge for en
evighetsoppvåkning for de som
vil høre min stemme. Mye har blitt
bygd av mennesker, men jeg har
ikke bygd det. Hva jeg har bygget,
har mange gått glipp av å se og
forstå”.
”Øyne som ikke har sett, vil
se. Ører som ikke har hørt, vil
begynne å høre min lyd. Min lyd
vil stige opp og forbi lyden av
forvirring, og forbi den fordervede
religion. Falske sentre har reist
seg og mine sentre, som er meg,
har man gått glipp av. Det de har
skapt og kalt ”meg”, har stått i
veien for den jeg er, og kan ikke
bli stående. Mitt kongerike vil
ekspandere, og min herlighet vil
fylle ethvert gap på jorden”.
Omfavn min vind av forandring
denne tiden
”Det som har vært godt i fortiden,
vil ikke ta deg til det beste som
jeg har for deg i fremtiden. De
gode ting er ofte ﬁendens beste.
Dette er en sesong av skifte og
forandring, lik en mektig vind som
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blåser. Kan du se den? Kan du
føle den? Vil du omfavne den
når Jeg blåser denne tiden av
forandring fra nord, sør, øst og
vest?”
”Når min vind blåser, vil det falske
måtte gå. Religionsveggene
krymper. Systemer som reiser seg
mot min vilje, vil etter min vilje bli
avslørt. Mitt folk vil bli dratt inn for
å komme under mitt banner og
ett Navn, Navnet over alle navn.
Jeg vender alle ting tilbake til meg
selv. Modeller av mitt kongerike vil
folde seg ut, og ambassadører for
mitt kongerike og min kjærlighet
vil reise seg opp og bli forløst i
kraft. Når de vender seg til meg,
vil min kjærlighet bli stående, fordi
alt annet har blitt fjernet. Mitt lys i
dem vil øke fordi mørket har mistet
et grep”.
Kjærlighet og overnaturlig
overﬂod
”Nasjonen av min kjærlighet og
substans fra himmelen kan nå
elske meg, og elske hverandre i en
overnaturlig overﬂod. Jeg er i dem,
og de er i meg, og i hverandre.
En kjærlighets hær vil reise som
verden aldri før har sett. Mitt
kongerike har kommet og min vilje
er i ferd med bli gjort på jorden,
slik som den gjøres i himmelen”.
”Omfavn min vind, omfavn min
forandring; følg med, vent, og gå
når jeg leder. Denne nasjonen,
mitt folk, vil aldri bli den samme,
den kan ikke forbli den samme, på
grunn av hva jeg nå gjør, og hva
jeg vil gjøre”.
”Min kjærlighet og hensikt for deg
vil drive deg gjennom all smerte
og hindringer som har satt deg på
sidelinjen”.

Spørsmålene hjelper med å
avsløre
”Du har stilt spørsmål ved
mange ting. Jeg har lagt disse
spørsmålene ned i deg for å
avsløre de falske fundamentene
som har holdt deg fanget. Jeg
proklamerer: Disse fundamenter
vil ikke lenger binde deg. Fordi du
frykter å gå glipp av mitt beste for
deg, vil den frykten sørge for at du
overvinner all tidligere frykt. Min
kjærlighet og hensikt for deg vil
drive deg gjennom all smerten og
hindringer, etter hvert som reisen
videre fortsetter å åpenbare seg”.
”Min herlighet som har blitt lagt
ned i deg, vil åpenbares for deg
og gjennom deg, og det vil skje
store forandringer. Atmosfæren
vil forvandles på grunn av min
herlighet. Der du går, vil jeg
gå, og der jeg går, vil du gå.
Omstendigheter og naturens
elementer vil måtte bøye seg for
min overnaturlige substans”.
Arv, frukt og modenhet
”Mitt evige frø i deg vil innhøste en
evig høst, høsten er både her og
nå, og den som kommer. Såkornet
i deg kan ikke dø, men kan bare
bli forsinket fordi det modnes.
Modenhet vil i sannhet komme
når hindringene, som blir avslørt,
fjernes. Lev daglig i arven fra mitt
kongerike. La meg ta deg ditt jeg
vil, og jeg vil gjøre det bare jeg kan
gjøre for å oppfylle alle ting jeg
har planlagt for deg i dagene som
ligger foran”.
”Dere er denne nasjonen av
konger og prester. Dette går
bakenfor deres nasjon, fordi det
handler om min nasjon som består
av mennesker fra enhver nasjon,
rase og trossamfunn. Du er født
i det himmelske, og du er en
ambassadør for min kjærlighet til
en verden som trenger meg”.

”Frykt ikke når Gud
dømmer nasjonene”
Profeti ved Lance Lambert

”Frykt ikke, bli ikke forskrekket
for det som kommer over jorden,
for jeg er med dere,” sier Herren.
”Likevel har jeg en alvorlig strid
med nasjonene. De forsøker å dele
mitt Land,” sier Herren, ”det landet
som jeg gav til og gjorde pakt med
Abraham og hans etterkommere
etter ham gjennom Isak og Jakob
som en evigvarende arv”.

”Tror de at de i sin arroganse kan
motsi og gjøre ugyldig pakter som
jeg, Den Allmektige, har opprettet?
Tror de at de ustraffet kan forandre
det som har gått ut av min munn?
Det er mitt Ord og min forordning
som har gått fram i forbindelse
med løftet til Abraham. Det vil ikke
bli forandret ved mennesker. Jeg
og jeg alene er Allmektig”.

”Jeg vil ikke tillate dette uten
en ødeleggende dom over de
nasjonene som forfølger denne
planen. Jeg har reist meg med
et intenst og rasende sinne og
kommer ikke til å gå tilbake på
dette, før jeg har ødelagt deres
velvære. Jeg vil forårsake at
økonomien mislykkes, at deres
ﬁnanssystem vil bryte sammen,
ja, til og med klimaet vil slå feil
hos dem. Jeg vil vrenge og vende
disse nasjonene opp ned, og de vil
ikke forstå hva
som har rammet
dem, enten de er
supermakter eller
ikke. For Jeg
er den Eneste
Allmektige Gud
og ingen kan
måle seg med
meg”.

”Frykt ikke! På grunn av dette er
en ny og langt mer alvorlig fase av
dom påbegynt. Frykt ikke, det er
jeg som ryster alle ting. Husk at i
meg har dere fred, men i verden
har dere trengsel. Stol på meg! Jeg
ryster alle ting slik at de ting som
ikke kan rystes skal bestå. Når
alle omstendighetene rundt deg
blir uvanlige, ﬁnn i meg din fred,
din hvile og din oppfyllelse”, sier
Herren, Israels Gud.

”I denne tiden vil gamle og mektige
nasjoner bli som den tredje
verdens nasjoner. Supermakter vil
ikke lenger være mektige nasjoner,
men land slik som India og Kina,
vil komme opp og ta deres plass.
En stor ﬂokk av frelste (gjenløste)
vil komme ut fra disse to landene.
I all den forandring som skjer, frykt
ikke. Jeg kjenner din svakhet og
tendens til å frykte, men bli ikke
forskrekket av alle disse ting. Midt
oppi all denne rystelsen, denne
forvirring og konﬂikt, er det to folk
som ligger på mitt hjerte, den
sanne og levende kirke og Israel.
Jeg vil bruke disse situasjoner og
hendelser for å rense det ene og
å frelse det andre. Frykt ikke. Jeg
er over stormene, rystelsene og
konﬂiktene, Jeg den evigvarende
og Allmektige. I meg kan du ikke bli
rystet, du kan bare miste det som
ikke er verdt å beholde!”

Profetisk musikk
Av Kjetil Farstad
Kan Gud tale profetisk gjennom
instrumenter? Kan Gud tale profetisk
gjennom kunst? Jeg tror bestemt
det. Gjennom musikk og kunst kan
Gud gi profetiske bilder og inntrykk.
Interessen for sangen og musikkens
plass i den ofﬁsielle gudstjeneste
og personlig gudsliv har vært der
helt fra jeg ble frelst i 1969. Jeg var
dansemusiker på det tidspunktet
og levde og åndet for musikk. Etter
omvendelsen ble det helt avgjørende
for meg å ﬁnne ut hva Bibelen sa
om sang og musikk. Etter hvert som
jeg studerte Skriften, ble jeg storlig
forundret over alt det som står om
dette emnet. Etter mange år skrev
jeg boken ”Tanker om musikk og
menighet” (Farstad, 2004), en bok
som prøver å sette ord på mange
vanskelige spørsmål, og som gir
en oversikt over hvordan sangen
og musikken fungerte i Bibelen og
hvordan den bør brukes i dag. Mens
jeg skrev på denne boken, var det ett
emne som interesserte meg spesielt
– den profetiske musikken og den
profetiske musiker.

E

Musikken – med på å åpne for
Guds herlighet
Jeg har selv hatt sterke opplevelser
over mange år der Den Hellige
Ånds nærvær og Guds herlighet har
kommet når jeg har spilt melodier jeg
tror er direkte inspirert fra himmelen.
Det har vært nye melodier, nye
akkorder, nye sammensetninger
av akkorder og rytmer som har
sprunget fram fra et intimt samvær
med Gud. Mange ganger har
mine bønnestunder vært tomme
for ord, men fulle av musikk. Mitt
bønnespråk har ofte vært musikkens
språk, et språk som er uavhengig
av tankevirksomheten min og som
er døråpner inn til min psyke og
sjel. Musikken er et eget språk,
og noe humoristisk pleier jeg å si
at da Gud steg ned på Babel og
forvirret alle språk og tungemål
med den konsekvens at folk over
kloden umiddelbart ikke kunne forstå
hverandre, så glemte han musikken!
Musikken er internasjonal. Folk på
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Island og i Brasil trenger ingen tolk
for å forstå og tilegne seg musikk.
Musikken er universell. Alle ”forstår”
hva som spilles.
Vi lever i en tid hvor vi merker Guds
herlighet og nærvær på en spesiell
måte. Proporsjonalt med forfølgelse
og ”trøkk” for Guds folk, vil Guds
herlighet komme til å prege tiden
før han kommer igjen. Habakkuk
profeterte om endetiden ca. 600 år
f. Kr.: ”For jorden skal fylles med
kunnskapen om Herrens herlighet,
slik vannene dekker havdypet”
(Hab2:14). Ja, Jesus selv sier
kanskje de sterkeste ordene om
dette i Joh17:22 der han snakker
om enhet: ”Og den herlighet som du
ga meg, har jeg gitt dem, så de skal
være ett, slik som vi er ett”.
Herligheten kommer til å utløse
enhet blant Guds folk i den siste tid,
og Guds herlighet bringer med seg
noe av himmelens atmosfære. Det er
i denne sammenheng at profetiske
sangere og musikere kommer til
å ha en sterk tjeneste: Å bringe
Guds herlighet ned over folkene
ved sin profetiske sang og ved sitt
profetiske spill. Vi har gått inn i den
mest spennende av alle jordens
tidsepoker – tiden like før Jesus
Kristus kommer igjen!
Deﬁnisjon
Hva er profetisk sang og musikk?
Det er mange som snakker om
emnet i skriftlige artikler og bøker,
men en blir sjelden klok på hva
de forskjellige forfatterne legger
i begrepet. For å kunne gi et
svar på dette, må vi først se på
hva å profetere er, hva en profeti
er, hvordan profeterte de i det
gamle testamentet, og hva er den
nytestamentlige deﬁnisjonen på
profetiske ytringer? Profeter var de
som forkynte et budskap som var
guddommelig inspirert og som også
kunne se inn i framtiden og forutsi
hendelser. Ordet profet kommer fra
det greske ordet profétes, som betyr
å utsi, forutsi. Men det kan også bety
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forkynner eller taler. Proféteía betyr
forkynnelse av den guddommelige
vilje, orakelsvar. Det hebraiske
substantiv for profet er nabi, som
hentyder til å tale som en profet,
opptre som profet eller tale i profetisk
henrykkelse.
Ut fra dette er en profet mer enn en
som forutsier framtiden. Han/hun
forkynner også Guds ord til folket
ut fra guddommelig oppdrag og
åpenbaring. Profeten blir Guds
åpenbaringsredskap til å binde folket
til ham og hans vilje. Kan Gud tale
profetisk gjennom instrumenter da?
Kan Gud tale gjennom kunst? Jeg
tror bestemt det. Gjennom kunsten
kan Gud gi profetiske bilder og
inntrykk som kan tale mer enn tusen
ord. Gjennom musikken det samme.
Hvorfor skal vi ikke kunne tro det
når Gud til og med talte profetisk til
Bileam gjennom hans esel? Har Gud
forandret seg, eller har hans allmakt
blitt redusert? Nei, Gud bruker
hele skaperverket til å uttrykke seg
gjennom, alt til pris og ære for hans
herlighet.

Flere bibelske eksempler
I profetskolen i Rama opplevde
profetenes disipler en voldsom kraft
når de syngende og spillende kom
ned fra haugen. Saul ble slått til
jorden av denne kraften som var
over profetdisiplene så han kom
i profetisk henrykkelse. Vi ﬁnner
i GT at det var disippelskoler for
profeter i Gilgal, Rama, Jeriko, Betel,
Jerusalem og mange andre steder
i Israel der profetdisiplene ble trent
og opplært av en kjent profet (Se
2Kong2). En del av opplæringen
omfattet også sang, spill på
instrumenter og dans siden dette
er framtredende ved fortellingen
i 1Sam10:5. Den profetiske
henrykkelse var her nettopp ledsaget
av sang, musikk og dans, noe som
også understrekes i andre deler av
GT: 2Mos15:20 (Mirjam), 2Kong3:15
(Elisa) og 2Mos15:20 (dans). Det
er grunn til å anta at profetene
også opptrådte i forbindelse med
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religiøse fester og sammenkomster
(1Krøn25:1ff). Sangene de sang,
var nok både gamle sanger og
salmer fra Israels historie, og
nyere åndsinspirert sang og
musikk (f. eks. Bileam-kvadene
i 4Mos24:2ff og Davids siste ord
i 2Sam23:1ff). Det er grunn til å
tro at den vedvarende profetiske
inspirasjonen som lå over
profetene trigget det kreative – og
det resulterte i nye komposisjoner
og sanger som ble spilt, sunget og
danset til.

2

I NT ﬁnner vi Sakarias som
framførte sin profetiske jublende
hymne i Luk1:67ff, og Marias
lovsang i Luk 1:46ff. Dette var nye
sanger som ble framført under
profetisk inspirasjon og utøvelse.
Sangen og musikkens profetiske
dimensjon ﬁnner vi i Ef5:18ff: ”...
men bli fylt av Ånden, slik at dere
taler (profeterer – se deﬁnisjon
over) til hverandre med salmer og
lovsanger og åndelige viser, idet
dere synger og spiller for Herren i
deres hjerter.”

skal lyde, og de døde skal oppstå
uforgjengelige, og vi skal bli
forvandlet.” I 1Tess4:16 snakkes
det om at Herren selv skal komme
ned fra himmelen med et bydende
rop, med en overengels røst og
med Guds basun, og de døde i
Kristus skal først oppstå. Basunen
er ﬂittig brukt når han vil meddele
noe til folket, enten det var å samle
Israel (2Mos19:16,19), eller for å
understreke endetiden. Åp1:10: ”og
bak meg hørte jeg en sterk røst,
som av en basun.” Åp10:7: ”Men i
de dager, når den sjuende engelen
gir lyd fra seg, når han skal blåse i
basunen, da skal Guds mysterium
være fullendt, slik som han forkynte
for sine tjenere profetene.”
Videre i Åp11:15: ”Da blåste den
sjuende engelen. Og det lød
høye røster i Himmelen som sa:
”Denne verdens riker tilhører nå
vår Herre og hans Kristus, og
han skal herske som konge i all
evighet!” Basunen var også et
signalinstrument som ble brukt til å
kalle folk sammen til innvielse og
faste (Joel2:15). Det er et profetisk
sus over bruken av basunen i
Skriften.

;

Musikken er profetisk av natur
Hva slags forhold har Gud til
musikk? Mike Bickle sier det slik:
”Musikk er i sin kjerne himmelsk;
en del av skapelsen som
reﬂekterer og stiger fram fra selve
Guds hjerte og personlighet. Dette
gjør musikken profetisk av natur”
(Bickle 1998, s. 221).

Som vi så kommer ordet profet fra
det greske ordet profétes – som
kan bety å utsi, forutsi forkynne
eller tale. Musikken er et språk som
både Gud og mennesker snakker
igjennom. Vi senser budskapet
med mer enn vårt intellekt. Vi er
på en annen kanal. Gud er også
et musisk vesen, og det vitner
hans ord om. Han omgir seg med
lyd. Hans røst lyder med kraft
(Sal29:4-11), med brak (Job37:2),
som torden (Job37:4-5; Sal77:19;
104:7; Åp6:1), med mektig røst
(Sal68:34), med bydende rop og
med Guds basun (1Tess4:16). På
hebraisk er ordet røst det samme
som lyd (Farstad 2004, s. 61-63).
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Basunen
Gud er særlig glad i basunen.
Signalet på Jesu gjenkomst er at
han sender ut sine engler med
veldig basunklang (Matt24:31).
Paulus forteller i 1Kor15:51-52 om
den siste basun: ”For basunen

Harpen
Det er typisk Gud å uttrykke seg
gjennom et musisk medium,
noe han også gjør i Åp14:2 ”..
røsten som jeg hørte var som
av harpespillere som spilte
på sine harper” (a. overs. enn
Bibelforlagets, som DPR har
bibelutdragene sine fra, red.
anm.). Betegnende også for de ﬁre
livsvesener foran Guds trone var at
hver av dem hadde en harpe i sine
hender (Åp5:8). Elisja måtte ha en
harpespiller for å komme på den
profetiske kanalen i 2Kong3:15ff.
Vann
Hans røst (lyd) lyder altså som
kraft, brak og torden, men faktisk
så sammenliknes den også med
bruset av vannmasser (Åp1:15). De
ﬁre livsvesener foran Guds trone
som er omskrevet i Esek1, laget
lyder som store vann med sine
vinger, og den Allmektiges røst var
som larmen av en leir (Esek1:24).
I Esek43:2 leser vi: ”Og se, Israels
Guds herlighet kom fra øst. Hans
røst var som lyden av mange vann.
Og jorden skinte av hans herlighet.”
I Åp14:2 sammenlignes røsten
med lyden av mange vann og som
lyden av torden. Og enda sterkere

er det sagt i Åp19:6 om hvordan vi
skal prise Gud i himmelen: ”Og jeg
hørte noe som lignet røsten av en
stor skare, som lyden av mange
vann og som lyden av mektige
tordenskrall, som sa: ”Halleluja!
For Herren Gud, Den Allmektige,
hersker som Konge.”

S

Spektralanalyserer vi et vannbrus,
ﬁnner vi at det inneholder alle
verdens tonevarianter. Står vi
framfor Niagarafossen så hører
vi stort sett ikke noe annet enn
et bulder, men fossen inneholder
alle tonevarianter, skalatyper,
frekvenser og overtoner som
måtte ﬁnnes på denne jord. Hva
kunne vel være mer naturlig for
Herren enn å uttrykke seg gjennom
et tonespråk som inneholder
alt i hans egen natur? Irwin
Erdmann sier det slik: ”Musikkens
uendelighet av sammensetninger,
nyanserikdom og kompleksitet
gjør den i stand til å snakke med
tusen forskjellige aksenter til tusen
forskjellige tilhørere og å si med en
uforpliktende og rørende intimitet
det som ingen språk kan erkjenne
eller uttrykke, det ingen situasjoner
i livet fullstendig kan utdype eller
muliggjøre.”

Guds profetiske vesen formidles
gjennom lyd
Esekiel ﬁkk se Guds herlighet
gjennom livsvesenene når de løftet
vingene. De avga lyd 1) som av
store vann, 2) som den Allmektiges
røst, 3) som en larm, som larmen
av en leir. Dette er mektige saker.
For riktig å understreke dette
med vannmasser, sier Jeremia
så fantastisk i 51:16: ”Når han lar
sin røst lyde, buldrer vannene i
himmelen. For han lar tåkedamp
stige opp fra jordens ende. Han
lager lyn til regnet. Han henter
vinden ut fra sine forrådsrom.”
Gud liker lyd, hans røst er lyd
og han elsker å uttrykke seg
gjennom lyd. Hans profetiske
vesen formidles gjennom lyd.
Likeledes har han også lagt ned
alle muligheter og evner til å lage
lyd i oss mennesker, sitt mest
perfekte skaperverk. Vi må huske
på at vi er selve Guds avbilde på
jorden skapt i hans bilde til å ære
og prise ham med all vår makt:
Da kan vi istemme med Salme
150: ”Halleluja! Lov Gud i hans
helligdom, lov ham i hans mektige
hvelving! Lov ham for hans mektige
gjerninger, lov ham etter hans

11

0

fullkomne storhet! Lov ham med
basunrøst, lov ham med harpe og
lyre! Lov ham med tamburin og
dans, lov ham med strengespill
og ﬂøyte! Lov ham med klingende
cymbler, lov ham med slag på
cymbler. Alt som har ånde, skal
love Herren. Halleluja!”

Fordi Gud er min skaper, og fordi
jeg er skapt i hans bilde, og skapt
til å være til pris for hans herlighet
(Ef1:12), bærer jeg også med hans
natur hvor det å uttrykke meg med
lyd, klang og musikk er overført fra
hans natur til min natur.
Han fryder seg over deg med
jubel!
Sef3:17 sier: ”Herren din Gud er i
din midte, han er den mektige som
frelser. Han skal fryde seg over
deg med glede. I sin kjærlighet
gir han deg hvile, han fryder seg
over deg med jubel.” Den siste
setningen er oversatt i KJV med:
”He will rejoice over you with
singing.” Vi har en syngende Gud!
Han er en helt som hjelper sine og
frelser dem. ”He will quiet you with
his love” (KJV). Han vil berolige
oss med sin kjærlighet. Han er rett
og slett fornøyd med oss og gleder
seg over oss ved å uttrykke seg
gjennom høy og deklamerende
sang fra sin himmel! Ja, hele Guds
skaperverk skal uttrykke seg slik
det står skrevet i Sal98:7-9: ”La
havet buldre med alt som fyller
det, verden og de som bor i den!
La elvene klappe i hendene! La
fjellene sammen juble for Herrens
ansikt, for han kommer til dom for
jorden. Han skal dømme verden
med rettferdighet og folkene uten
forskjell.”

O

”Et lovprisende folk er min
øyensten. Et lovprisende folk
vil utgjøre forskjeller i den
åndelige verden. Når dere tjener
innfor min trone, vil det sende
manifestasjoner ut i den åndelige
verden og det skal forløse mitt
nærvær over min menighet,
over by og land, et nærvær som
bringer med seg frelse, hellighet,
gudsfrykt, sønderknuselse, glede,
avhengighet av min Ånd og
salvelse og kraft til ny tjeneste.
Den onde ser det. Han vet hva
som kommer, og han skjelver.
Derfor vil han prøve å hindre dette

12

med all sin makt”.
Musikken og den profetiske
salvelsen i Bibelen
Det er spesielt én hendelse fra
Bibelen der det går krystallklart
fram at framkalling av det
profetiske kom ved hjelp av
musikk. I 2Kong3:14-15 leser vi:
”.. Men hent nå hit en harpespiller
til meg! Da harpespilleren spilte,
skjedde det: Herrens hånd (a.
overs., som Farstad egentlig
siterer her: ”Herrens Ånd”, red.
anm.) kom over ham.” Josephus
sier det slik: ”..og da de, på hans
[Elisjas] befaling hentet en mann
som kunne spille på harpen,
kom den Hellige [guddommelige]
Ånd over ham når musikken ble
spilt,” (Whiston 1999 s. 311). Hos
Elisja var musikken den direkte
utløsende årsak til at Guds Ånd
kom over ham, og han kunne
profetere. Elisja var godt kjent
med at musikken kunne utløse
den profetiske ånd, og fordi han
så resolutt bad om en harpespiller
så tyder dette på at Elisja
stadig vekk brukte musikk for å
komme inn i Guds nærhet, under
hans salvelse for å utløse den
profetiske Ånd. Profettjenesten og
musikertjenesten er slik sett knyttet
sammen på en spesiell måte.
Musikken og den profetiske
salvelsen i dag
Likesom hos Elisja er det i dag
mange musikere som blir brukt av
Herren for å inspirere og aktivere
det profetiske hos hans barn. Guds
menighet har i mange år blitt forført
til å tro at musikk bare skaper
sjeliske stemninger som man må
være på vakt mot. For troen skal
jo ikke bygge på følelser, men på
hva Guds ord sier. Helt rett, sett fra
en side av ordet. Men, den andre
siden viser at musikken har vært
med på å ”trigge” Guds atmosfære
og bringe Guds herlighet ned over
folket ved at vi synger, spiller,
lovpriser og tilber Herrens navn.
Denne funksjonen er så glimrende
demonstrert i 2Krøn5:13-14: ”Da
skjedde det: Trompetblåserne
og sangerne ble som en enhet
og dannet én røst som ble hørt
i lovprisning og takksigelse til
Herren. De løftet røsten sammen
med trompeter og cymbler og
andre musikkinstrumenter, og

priste Herren og sa: For han er
god, for hans miskunnhet varer til
evig tid. Da ble huset, Herrens hus,
fylt av en sky, slik at prestene ikke
kunne fortsette tjenesten på grunn
av skyen. For Herrens herlighet
fylte Guds hus.”
Den engelske oversettelsen er
sterkere: …when the trumpeters
and singers were as one (var
som én – dette sier noe om den
sterke enheten i lovprisningen!)
to make one sound to be heard
in praising and thanking to the
Lord (de var ett, og musikken
de lagde, var også én). Når de
gjorde dette, kom herligheten ned
over dem i en sky. Her smelter
sangere og musikere sammen
med presteskapet og frambringer
en profetisk herlighet over folket.
En profetisk herlighet som var
så sterk at prestene ikke kunne
bli stående og gjøre tjeneste.
Musikken har en guddommelig
kraft i seg til å bevege sjelslivet
vårt følelsesmessig, og dermed
vil også musikken i sin ytterste
konsekvens delvis også styre
våre ytre handlinger, siden vi ofte
handler på det vi føler. Guds udelte
ønske er å bruke musikken til å
åpenbare sin natur og person på
en enda sterkere måte for oss.
Lovsangen, døren inn til det hele
Vi har vært vitne til en enorm
oppblomstring av lovsang og
lovsangstjenesten i de mange
menigheter rundt om i verden
de siste snart 40 år. I den nye
pakt er det Jesus som er døren,
sannheten, veien og livet inn til
Faderen. Vi må tilbe Faderen i
Ånd og sannhet gjennom Jesus.
Guds menighet har begynt å ﬁnne
fram til sann tilbedelse, for det var
slike tilbedere Jesus sa at han
ville ha (Joh4:23). Det er slike
tilbedere vi må være. Når vi er i
tilbedelsen framfor Guds trone, vil
Gud respondere med å vise sin
herlighet. Vi blir “innhyllet i skyen”,
og Guds atmosfære vil innta oss.
Dette vil i sin tur blant annet forløse
utfrielse over mennesker samt at
Gud vil manifestere seg gjennom
profetiske ytringer som kommer
gjennom tale, sang og musikk.
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Endens tid: En forløsning av den
profetiske musikken
Vi vet at den generelle profetiske
tjenesten kommer til å øke i sitt
omfang nå i endetiden. Gud har
sagt at han vil åpenbare sin vei
for sine profeter før han foretar
seg noe (Amos3:7). Sammen
med dette vil det også komme en
hærskare av profetiske sangere
og musikere som skal synge og
spille det profetiske som ligger i
Guds hjerte ut over folket, enten
de vil høre eller ikke. Mange av
dem er allerede kommet på banen.
Det kommer til å bli en mektig
røst av sangere og musikere som
står i hans fortrolige råd, og får
sine tiltaler og direktiver direkte
fra Guds tronsal, der Herlighetens
Herre sitter på sin trone og der
lovsangen og musikken omgir
tronen dag og natt. Vi er midt i en
tid da det skapes nye sanger i en
mengde som er helt overveldende.
Det synges lovsanger over hele
verden i en skala vi bare for få år
siden ikke trodde var mulig. Den
profetiske “røsten” fra sangere og
musikere har begynt å lyde i land
etter land. Mike Bickle sier det slik:
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”Den Hellige Ånd står klar til
å salve og inspirere mange
profetiske sangere og musikere
som vil ta sjansen på å komme så
tett til guddommen at de vil kunne
gripe den himmelske musikken og
forløse den for oss for at vi skal
glede oss over den, forfriskes i den
og få rettledning og råd” (Bickle
1998, s. 226).
Den profetiske musiker
Den profetiske musiker må
inneha en utsøkthet som gjør at
vedkommende “ﬂyter” i det han/
hun gjør. For å føre andre inn i de
profetiske “saler” må musikeren
selv leve der, nær Guds hjerte, for
å få inspirasjon til det profetiske
spillet og/eller sangen. Men, ikke
bare det, musikeren må selv ha
evnen til å ﬂyte med inn i det
ukjente i musikken. Dette er det
relativt få musikere som har evnen
til i dag. De begrenses fort av
frykten for å spille feil, eller mangel
på evne til å improvisere fritt over
temaer og melodier. Derfor kan det
av og til være en avstand mellom
det musikeren har i sitt hjerte
av profetisk uttrykk og det som
kommer ut gjennom instrumentet
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eller stemmen. Det kan dermed
også bli et hinder for kanalisering
av Guds salvelse og atmosfære.
Derfor: Spill profetisk i ditt eget
lønnkammer, tal profetisk samtidig
som du improviserer. Fjern alle
tekniske og mentale hindringer for
å ﬂyte fritt i improvisasjon. Legg
ut på profetiske spilleturer der du
lar deg lede fra tone til tone og
akkord til akkord av Den hellige
Ånd. Husk at du blir aldri friere i
det offentlige enn det du klarer å
være i lønnkammeret. Ha gode
musikalske forbilder!

David som forbilde
David hadde alt. Han var en
av de dyktigste harpespillerne,
sangerne og sangskribentene.
Han levde i Guds nærhet. Han
spilte tankefullt på instrumentet,
dvs. han improviserte og var
kort sagt regnet som en av de
dyktigste musikerne på sin tid, og
han hadde profetisk salvelse over
sitt spill. Han ﬁkk sin opplæring
både som sanger, sangskriver og
instrumentalist gjennom mange
år som gjeter, rundt bålet om
kveldene, i samfunn med Herren.
Hans musikergave var ett med
giveren. Nåtidens musikere og
sangere bør ha David som modell.
Man bør ha respekt for at Gud vil
utvelge seg sangere og musikere
som holder et “høyt nivå” både
åndelig og musikalsk, og at dette
faktisk er et kall og en utvelgelse
som er på linje med andre kall i
Guds rike. Ikke alle bør preke, selv
om alle kan si fram et vitnesbyrd.
Ikke alle bør tjene i profetisk sang
og musikk, selv om alle (nesten)
kan synge og spille litt.
Profetisk musikk er ny musikk
Som musiker er det viktig å legge
ut på dypet i improvisasjon.
Den Hellige Ånd vil ta tak i deg
og instrumentet på det nivået
du er og, hvis du “lar deg lede
ut på vannet” så vil du få noen
forfriskende turer der du opplever
å “ﬂyte” med instrumentet ditt,
både i solospill og samspill.
Du må utvide horisonten ved
å bruke tid med instrumentet.
Bli kjent med det. Bli kjent med
forskjellige improvisasjonsmåter
og klanger. Øv teknikk. Briljér for
Herren på kammerset! Kjenn på
forskjellige stemninger. Øv på
hvordan kan du betjene i en hellig

atmosfære, i en gledesatmosfære,
tilbedelsesatmosfære, åndelig
krigføring etc. Bli til slutt kjent med
hva som egentlig er ditt personlige
hjertespråk gjennom musikken,
hvor din styrke ligger. Alle
musikere og sangere har en egen
uttrykksevne, sitt eget hjertespråk.
Noen tjener maksimalt i tilbedelse,
andre maksimalt gjennom kraft og
gjennombruddsmusikk.
Profetisk musikk brukt til
helbredelse og utfrielse
Gud vil betjene oss gjennom
musikken på ﬂere måter: Han
kan helbrede vår kropp, våre
følelser og han kan utfri oss
fra en ubalansert psyke hvis
det skulle trenges. Han kan gi
oss fullkommen fred gjennom
musikken. Sangen eller
instrumentet vårt er redskapet
vi bruker, men det er musikeren
eller sangeren, fylt av Guds Ånd,
som formidler Guds herlighet
gjennom det. Guds nærvær er
over en renset og overgitt musiker
uten andre ambisjoner enn å
være et redskap og frambringe
Guds herlighet. I en slik situasjon
kommer Guds nærvær over
musikeren og betjeningen over
andre mennesker kan begynne.
Det er i denne sammenhengen
at det profetiske koples på og
musikeren kan synge profetiske
ord eller spille profetisk på sitt
instrument og betjene hele
menigheten. Guds herlighet vil
komme og han vil stadfeste sitt ord
og sitt nærvær.
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I en slik profetisk atmosfære med
Guds nærvær og herlighet vil det
ikke være mulig å oppholde seg
med et urent hjerte. Mennesker
vil søke Herren. Dette er det
jeg ser ligge foran sangere og
musikere i tiden som kommer. Hvis
vi vil oppleve det, må vi renses
og forvandles og tre inn i Guds
fullkomne plan med talentet vårt.
Og alt skal virke sammen til Guds
rikes framgang i tiden før Jesus
Kristus kommer igjen.
Kilder: Farstad, Per Kjetil, 2004.
”Tanker om musikk og menighet”
Gjengitt med velvillig tillatelse av Per
Kjetil Farstad. Boken kan kjøpes av
BL Media på telefon 32 75 79 85 og
koster kr 200
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Sør-Afrika: Bønn hindrer
prostitusjon og kriminalitet.
Søndag 29. august holdt kristne i Sør-Afrika en
takksigelsesdag for fotball-VM 2010. I de siste
seks måneder har mange kirker og troende
bedt for dette arrangementet, og det var ﬂere
bønnetiltak i og rundt stadionene. Kontinuerlig
bønnevakt 24 timer i døgnet dekket hver av de
ti stadionbyene, mens mange bønnegrupper ba
på samme måten. Tusenvis av kristne var direkte
involvert i organiserte arrangement der evangeliet
ble delt. I mange tilfeller gikk det hånd i hånd med
oppsøkende virksomhet. Det er mange fantastiske
vitnesbyrd fra hele landet om hvordan Gud
jobbet og hvor mennesker tok imot Kristus som
sin Frelser, mens andre ble helbredet fysisk og
følelsesmessig.
”All takk og ære går til Gud alene. Han er en
Gud som svarer på bønn og han ”lønner dem
som ﬂittig søker ham”, sier Bennie Mostert fra
bønnebevegelsen Jerikos Murer. ”Det er offentlig
kjent at kriminaliteten ble betydelig redusert,” sier
Sarah Gerhart fra OCI International. ”CNN uttalte
at ”ingen er interessert i sex (som prostitusjon)”.
Et høyproﬁlert eskortebyrå rapporterte et fall på
80 % i omsetningen. Mange fryktet at prostitusjon
ville være et stort problem, men akkurat det
motsatte skjedde. Bokstavelig talt nådde tusenvis
av kirker ut til lokalbefolkningen og utenlandske
besøkende. Kriminalrapporter er også veldig
oppmuntrende - over hele landet bekrefter politiet
en betydelig nedgang i kriminalitet og særlig
voldskriminalitet.”

Romania:
Europeiske
bønneledere i Guds
nærvær

oppsøkende misjonsvirksomhet som har nådd og
rørt ﬂere tusen hjem. I alt 60.000 husholdninger
ﬁkk et eksemplar av Det nye testamente på
moderne gresk som en del av et prosjekt kalt
operasjon Joshua. En deltaker beskrev det som
en ”tsunami av velsignelse” ved at ivrige grupper
brukte rundt 50 biler på kryss og tvers i den lite
befolkede og fjellrike regionen. De har besøkt over
800 landsbyer i noen av de mest avsidesliggende
områdene i Hellas for å bringe videre livets
budskap.
I et land hvor mindre enn 20.000 mennesker
bekjenner seg som evangelisk troende, var
dette virkelig et dristig foretak. Jonathan Macris,
president i Hellenic Ministries, lanserte nå et
ambisiøst prosjekt for å distribuere en million
eksemplarer av Det nye testamentet over hele
Hellas de neste årene. ”Guds tid for Hellas er
her”, sier han. ”Vi har planer om betydelig vekst
og kirkeplanting over hele nasjonen.”
Kilde: Nico Bougas

Kilde: Bennie Mostert, Sarah Gerhart

Hellas: Evangeliet vender
tilbake til grekerne
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Navnet ”Sparta” bringer fram visjoner av de
fryktløse soldater i antikkens Hellas som gikk
i kamp uten tanke på liv eller lemmer. De
siste ukene har Sparta vært et sentrum for en

Den dominikanske republikk:
70.000 vender om til Jesus
Etter måneder med forberedelser, åpnet kristne i
Den dominikanske republikk og Puerto Rico sine
hjem for møter med det evangeliske ”My Hope
TV”. De opplevde at nesten 70.000 mennesker
overga seg til Jesus Kristus. Programmene
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kulminerte med totalt over 59.000 arrangementer
i hjemmene i mars og april. Disse inkluderte et
TV-program med en preken fra Billy eller Franklin
Graham og et personlig vitnesbyrd fra verten.

område, men å binde sammen det som Den Hellige
Ånd allerede har etablert. Dette er rett og slett å
forbinde de små bønnegrupper, hvor de enn måtte
ﬁnnes i nasjonen.”

I Den dominikanske republikk, gjorde 55.391
personer løfter til Kristus, og 13.797 gjorde det
samme i Puerto Rico. Til sammen var mer enn
5500 menigheter fra hele det evangeliske spekteret
involvert i prosjektene. I år vil lignende prosjekter
ﬁnne sted i Malawi og ﬁre andre land i Asia. For 2011
planlegges evangeliske framstøt i Portugal, Spania,
Haiti og ﬂere afrikanske land.

Kilde: Peter Wooding

Kilde: Graham Clark

Globalt: Kjærlighet til
muslimer gjennom bønn
England: 500 dagers bønn for
nasjonen
”Gudstjeneste for nasjonene”, som er en samling
av kristne i Wales og fra landene som ble berørt
av den walisiske vekkelsen i 1904, samarbeider
nå med Global Bønnedag i London for å lansere
500 dager i bønn for nasjonen. Med på aksjonen er
også forbedere fra Sør-Korea. ”Vi er begeistret for
at afrikanske, britiske, karibiske og sør-koreanske
forbedere kommer sammen,” sier en av lederne i
Global Bønnedag i London, Jonathan Oloyede. 1.
august var begynnelsen på en kjede av kontinuerlig
24 timers bønn av troende fra alle yrkesgrupper for å
manifestere Guds rike i Storbritannia.
Responsen på å engasjere seg i denne 500 dagers
bønnekjeden har allerede vært overveldende.
Oloyede sier at deres mål er å ha 1000 menigheter,
grupper og nettverk knyttet sammen i bønn over alle
de britiske øyer. ”Ideen er å ikke starte noe nytt i et

Fra 11. august til
9. september var
muslimer over hele
verden i bønn og faste
i den hellige måneden
Ramadan. Millioner
av kristne troende var
også i bønn og faste
under Ramadan som et
middel til å identiﬁsere
seg med muslimer og
be Gud om å åpenbare
seg for muslimer. En
nyttig og informativ
bønnehåndbok er
tilgjengelig på en rekke
språk for å koordinere, inspirere og informere om
bønn for den muslimske verden. Du kan laste ned
heftet i PDF-format, eller bestille papirkopier fra
www.30-days.net, eller abonnere på en gratis e-post
versjon der bønneemner sendes daglig via internett.
Kilde: Jeff Fountain
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Globalt: Muslimer ﬁnner Jesus
gjennom drømmer og visjoner
Tidligere direktør for UiO i Europa, Jeff Fountain,
rapporterer om at et betydelig antall muslimske
ﬂyktninger, som har ankommet Athen i Hellas, har
hatt visjoner og drømmer om Jesus. Arbeidere
på Athens ﬂyktningesenter kunne forklare dem at
historien om personen i den hvite kjortelen som de
hadde sett, er omtalt i Det nye testamente.
Broder Andrew, som jevnlig møter troende med
muslimsk bakgrunn på sine hyppige besøk til
Gazastripen og Pakistan, bekrefter at mange
kommer til tro på denne måten. Han har med
interesse observert, at i motsetning til de ﬂeste
muslimer som konverterer til Jesus og blir ansett
som kjettere, har de som opplever visjoner av
Isa (Jesus) blitt akseptert og respektert av andre
muslimer, på grunn av den suﬁstiske tradisjonen.
En UiO arbeider i Nord Afrika, som ble kalt Jacob,
forteller en liknende historie. En dag kontaktet en
marokkaner fra fjellene ham og sa han hadde lenge
prøvd å oppspore Jacob. I en drøm hadde en mann
i en hvit kappe vist seg for ham og bedt ham lete
etter en mann kalt Jacob som kunne gi ham boken
som ville fortelle ham hvem den hvitkledde mannen
var. Dermed hadde marokkaneren dratt av gårde
for å spørre om noen kjente en mann med navnet
Jacob. Endelig, etter mye utholdenhet, fant han
Jacob, som forklarte ham om Jesus. I Nederland
forteller en ung UiO evangelist om et møte han
hadde innledet med lokale tyrkiske muslimer. I løpet
av samtalen følte han seg tilskyndet til å spørre om
noen av de tilstedeværende hadde erfart en drøm
eller et syn av Jesus. Til hans overraskelse svarte
en av lederne, litt overrasket av spørsmålet, at han
virkelig hadde hatt en slik drøm. Dette førte til en
generell interesse av å møtes igjen for å snakke om
betydning av en slik drøm.
Paulus, Peter og Cornelius hadde alle drømmer og
visjoner mens Gud forberedte dem for dramatiske
gjennombrudd i deres liv eller i utbredelsen av
evangeliet over nye grenser. Var disse visjonene
bare et suverent arbeid av Gud, eller frukten av
glødende bønner? I Paulus tilfelle, har det blitt antatt
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at han var den personen som det ble mest bedt for
på den tiden. Han forfulgte kirken mer enn noen. Og
disiplene hadde husket Jesu anmodning om å be
for forfølgerne. Så de bad kanskje mest for Saulus.
Kunne disse rapportene om drømmer og visjoner
også være frukten av utholdende bønn for den
muslimske verden, spesielt siden tidlig på 90-tallet,
da kristne begynte å be mer intensivt for muslimer i
løpet av den 30-dagers Ramadan fasten? DVD-en
”Mer enn Drømmer”, inneholder fem dramatiserte
historier om muslimer som fant Jesus, kan bestilles
gjennom Joel News (http://www.joelnews.org/
presents.htm).
Kilde: Jeff Fountain

Nigeria: Kamp mot terrorisme
gjennom å forkynne
evangeliet
Kelechi Okengwu har lært mange å møte sin frykt.
Denne 32 år gamle nigerianske evangelisten vil
trolig aldri bli ﬁlmstjerne eller bli presentert på
kveldens nyheter, men han har vært en rollemodell.
Etter å ha blitt omvendt til Kristus i en alder av
21 år, har Kelechi brukt de siste ti årene til å nå
farlige militante som sprer vold på nigerianske
universiteter. Gjennom sitt ”Gospel Mania” prosjekt,
deler den unge predikanten sin tro med lederne
for The Black Axe, Brotherhood of Black Brigade,
The Big Eye, The Pyrates, The Buccaneers og The
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Maﬁa - hemmelige grupper som blander afrikanske
okkultisme med narkotika og vold for å spre frykt og
politisk ustabilitet i hele landet.
”Mange mennesker tror det jeg gjør er galskap,”
fortalte Kelechi til journalisten Lee Grady forrige
måned da han besøkte ham i byen Akure. Disse
universitetsgjengene dreper 30-40 studenter hvert
år i Nigeria. Drapene har tvunget mange foreldre
å sende sine barn til utlandet for å studere, og
dette skaper en hjerneﬂukt som har tømt landet for
mange potensielle ledere. Studentene som Kelechi
når, er involvert i drap, blodige okkulte ritualer
og bankran. De har vært kjent for å skjære over
studentenes struper og begrave likene i skogen. De
benytter ofte demonisk beskyttelse (som de får fra
heksedoktorer), men de er også bevæpnet med riﬂer
og macheter. Hvem ville risikere å være i nærheten
av disse menneskene - mye mindre å nå ut for å bli
venn med dem? Likevel har Kelechi ført mer enn
400 av disse farlige unge menn og kvinner til Jesus.
Kelechi forkynner evangeliet og utfordrer militante
til å overgi sine liv til Kristus og forlate sine gjenger.
I et typisk møte som holdes utendørs, vil Kelechi
forkynne evangeliet og spør deretter om noen
av de militante vil overgi sine liv til Kristus og
forlate sine gjenger. Guds kraft viser seg alltid.
”Noen ganger vil de falle ned på bakken, under
overbevisning av synd,” sier Kelechi. ”Noen ganger,
hvis de er demonbesatt, vil de falle på bakken
og skrike.” De som reagerer på Kelechi budskap
overgir sine tryllemidler - som ofte inneholder
ben, belter, treskjæringer, amuletter, pulver og
andre gjenstander som tilsynelatende gir åndelig
beskyttelse. De legger også ned sine våpen og
narkotika. I dag utfører mange av dem tjenester
som en del av Kelechis unike misjonsteam for å nå
andre militante. Men som om dette farenivået ikke
er nok for ham, har Kelechi påtatt seg en ny og mer
risikofylt oppgave i de siste seks måneder. Han og
hans disipler evangeliserer nå muslimske terrorister
som har satt opp treningsleire i det nordlige Nigeria.
De ﬁnner unge nigerianske menn som er radikalisert
av islamister fra Saudi-Arabia, Iran, Libya og
Afghanistan. Så prøver de å dele Kristus med dem.
Det er det siste i anti-terrorisme uten at bomber

eller kuler er involvert. Kelechis våpen består bare
av (1) Bibelen, (2) betingelseløs kjærlighet og (3)
mye faste og bønn. Grady spurte Kelechi om han
noensinne føler seg redd. Han innrømmet noe frykt,
men forklarte deretter hvorfor han ikke vil la det
lamme ham. ”Det er frykt for døden som gjør at folk
er engstelig for å vitne,” sa Kelechi. ”Men å dø for
Kristus er den høyeste ære som vi noensinne kan
erfare. Jeg er ikke redd for å dø. Det ville være en
måte å takke Gud for alt han har gjort for meg.”
Kilde: Kelechi Okengwu, Lee Grady

Australia: 14 frelst gjennom
bønn på gaten
For tre år siden forpliktet Frelsesarmeen i SydAustralia seg til et helt år med uavbrutt bønn. «Men
vi har ikke stanset, vi ber enda,» sier døgnet-rundt
koordinator June Knop. «De siste seks månedene
har vært utrolige. 162 menigheter i vår region deltok
dette året, hvorav ﬂere forpliktet seg til en tid på 24
eller 48 timer pr. måned. Noen av våre menigheter
er virkelig små, spesielt i landområdene. Mange er
forbundet med andre små armeer i nærheten eller
slår seg sammen med andre menigheter i området
for en felles tid i bønn». Frelsesarmeen tar også
bønn ut til gatene, som nylig i Melbourne. «Vi ble
overveldet,» sier June. «I løpet av de ﬁre timene vi
var der, bad vi for 60 mennesker og 14 kom til tro!
Ofﬁseren i korpset ble så oppmuntret av resultatene
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at et mindre team nå drar og ber på et månedlig
marked i nærheten».
Kilde: June Knop, Carla Harding

av menigheter. Disse biskopene skal utforme fullt
modne bispedømmer innenfor en fem års periode.
Biskop-misjonærene førte kirkens tilstedeværelse
til «et hvert hjørne og avkrok i landet», sier Akinola.
Akinola som selv også praktiserte prinsippet at
biskopen er en misjonær. Han ble innsatt tidlig
på 1980-tallet til den da nye hovedstaden, Abuja,
som var i ferd med å bli bygd. Fra ingenting skapte
biskopen et bispedømme som i dag omfatter 55
menigheter.
«Men en ting er å lede, noe annet er hva du gjør
for å være ledet av Gud,» sa den pensjonerte
primusen. For å forklare misjonærfokuset i kirken,
uttrykte Akinola, «Vi tror meget sterkt at når en kirke
slutter å evangelisere og å plante nye menigheter,
har den ikke rett til å eksistere. Grunnen til at kirken
er her på jorden er å nå ut og å være salt og lys, for
å gjøre Kristus kjent for verden».
Kilde: Edmond Chua

Nigeria: Når biskopene
begynner å evangelisere igjen
Akkurat etter den første verdenskrig, ble et
anglikansk bispedømme etablert i Lagos i Nigeria.
Nittien år senere, har det blitt den største aktive
protestantiske kirkeenhet i verden. Mye av veksten
har imidlertid foregått i løpet av de to siste tiårene.
Fra 24 bispedømmer i 1988 har kirken vokst til 156
bispedømmer. Hver søndag samler kirken i Nigeria
20 millioner mennesker i tilbedelse av Jesus Kristus.
The Christian Post snakket med den forrige primus
i den nigerianske kirken for å ﬁnne ut hva som førte
til forandringen. Ifølge biskop Peter Jasper Akinola,
startet alt dette da biskoper sluttet å tenke på seg
som biskoper i den konvensjonelle betydning.
Tidligere ble biskopen titulert som ”His Lordship”.
Han besatte hovedsakelig en posisjon i embetet,
hadde alt tilrettelagt for ham, overvar møter,
bestemt misjonsstrategier, og deltok i seremonier. «I
dag er hver biskop først og fremst en evangelist,»
sa Akinola. «Og av det, følger andre ting etter».
Kirken i Nigeria gikk inn i en periode med hurtig
vekst da den begynte å skape ”misjonærbispedømmer”. Dette inkluderer å utnevne og sende
biskoper til områder med en svak tilstedeværelse
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USA: Fattig kristen kvinne
viser integritet
Det har vært et spesielt tøft år for Jeanne Mydil, en
husholderske på Miami internasjonale ﬂyplasshotell.
Hennes søsters mann døde under jordskjelvet på
Haiti. Hennes egen mann døde plutselig 23. mai
etter komplikasjoner med diabetes. Hun måtte
låne penger for å begrave ham. Men da Mydil fant
en stor sekk i et nattbord med 6.000 $ i kontanter,
gjorde hun nøyaktig hva hennes hjerte fortalte
henne - returnere det uten å ta en penny. «Jeg er
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kristen,» sa Mydil. Det viste seg at kontantene var
på vei til Haiti med åtte misjonærer for å bidra til
nødhjelpsarbeidet. Gruppen belønnet Mydil med 100
$, men fra sjefen sin hun ﬁkk noe mer meningsfullt:
et selskap som æret henne som månedens ansatte
på Miamis internasjonale ﬂyplass.
Kilde: Susan Miller Degnan

USA: Jesus instruerer
en pastor å starte en
husmenighetsbevegelse
John Fenn, en menighetsplanter fra Tulsa,
Oklahoma, delte nylig i et fjernsynsintervju hvordan
han i 1992 og 2001 mottok tre besøk av Jesus.
Denne sterke erfaringen ledet ham å starte en
husmenighetsbevegelse kalt ‹Kirke uten vegger›
(’Church Without Walls’). I det første besøket i 1992,
mens Fenn var hjemme i bønn, viste Jesus ham at
mange folk ville forlate rigide og ubøyelig kirker, fordi
deres behov ikke blir møtt og de lengter etter mer av
ham. For Fenn, som selv var pastor for en menighet
den gangen, var dette et skremmende budskap.
«Jeg måtte erklære meg skyldig,» sier han. «Du
vet, ﬁre sanger, kunngjøringer, tilbe, komme seg
til buffet-bordet før den neste menigheten nede i
gaten. Det begynte å fødes i meg et ønske om å
slippe taket og la Gud overta. Det var virkelig en tid
for å sjekke og sammenlikne måten kirken var i det
første århundret i forhold til kirken i dag. Det er en
stor forskjell».
Andre besøket skjedde i februar 2001, da Fenn
skulle til å gjøre tjeneste i en karismatisk kirke.
Under tilbedelsen var plutselig Herren der og sa:
”Se hva jeg ser, folk som søker det spektakulære
og tror at det er overnaturlig, men de mangler det
overnaturlige arbeidet i deres midte og i deres
hjerte. Slik det var i begynnelsen slik må det være
nå, jeg beveger meg der det er relasjoner.” Den
erfaringen ledet Fenn til å studere relasjonene i
det Nye Testamentet. «Jeg oppdaget at jeg leste
virkelige brev til virkelige mennesker i levende rom

(ikke kirkebygninger) som hadde dype relasjoner».
I november 2001 hadde han det tredje besøket.
«Jeg var i en kirke som arbeidet blant tidligere
narkomane og prostituerte i ”red light district” sier
Fenn. «Jesus viste seg og sa at ‹jeg elsker denne
typer mennesker›. Kraften fra Gud var så sterk.
Presten ved siden av falt, først på sine knær, siden
ﬂatt ned på ansiktet. Jeg falt på mine knær og tre
karer som vi hadde tatt med oss sa at de så Herren
den kvelden». På det møtet instruerte Jesus Fenn
til å starte et nettverk av hjemmebaserte menigheter
som ville være en forberedelse for vanskelige tider
som vil komme.
«Normal kristendom, som vi ser i apostlenes
gjerninger, er dynamisk, organisk og full av
mirakler». Han forsto raskt det er en forbindelse
mellom den hurtige veksten av kristendommen i
nasjoner som Kina og husmenigheter. «Apostlenes
gjerninger er normal kristendom, som betyr at den
burde være dynamisk, organisk, full av mirakler,»
sier han. I løpet av de siste årene erfarte han et
sterkt nærvær av Gud i husmenighetsmøtene, noe
som førte til at mange mennesker mottok fysisk
og indre helbredelse. «Det er som en virvlende
tornado. Det utvider seg og trekker seg sammen
med tilbedelsen og tilstedeværelsen av Gud». Som
i Apostlenes gjerninger, tar husmenighetene vare på
hverandre hvis det er et behov. «Vi hadde nylig en
mann som var involvert i at bilen ble til vrak og tapte
en verdi tilsvarende seks ukers arbeidsinntekt,»
sier Fenn. «Altfor mye for den lokale husmenighet.
Vi ga beskjed ut til nettverket og kunne sende over
2200 $ for å hjelpe til». Husmenigheter er ingen
miniatyrversjon av en ordinær menighet, men en
virkelig menighet for dagliglivet. «Husmenigheter
er relasjons- og diskusjonsorienterte, ikke programog prekenorienterte. De strekker seg over ﬂere
generasjoner, de eldre mammaer hjelper de yngre
mammaene, de eldre pappaer de yngre pappaene.
Husmenighetens natur er deltagelse; hjem og
lederskap roterer. Barna er alle en del av den og
er inkludert. Slik blir vi et fellesskap, en virkelig
familie».
Kilde: John Fenn
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Paradiset, den hellige
av Elwood Scott

stad og tronens

Like ved overgangen til 1900 tallet ga Gud Seneca Sodi, en gresk kristen jøde, den vidunderlige
opplevelsen av å tilbringe over 40 dager i himmelen. Denne fortelling vil utfordre deg og gi deg håp
og oppmuntring til å fjerne alle hindringer og trenge deg inn i Guds herlighet. Gud ville gjennom
ham la jordens mennesker få et lite innblikk i himmelen. Han forteller om Paradiset, Den hellige
Stad og Tronens herlighet, om livet i himmelen, Livets tre og dets livgivende frukter og livsens
vannkilder, alle han treffer og samtaler med og all herligheten.
Besøket hos min mor – syvende
besøk
Min gjest kom som avtalt og hadde
følgende budskap: Jeg vendte
meg nå til min mor, og sa:” Jeg
har en stund ønsket å få en privat
samtale med deg. Det virker som
det er bare en kort tid siden jeg satt
på fanget ditt, og du fortalte meg
historien om vårt framtidige hjem.
Hvor lite jeg forstod virkeligheten
av det. Men nå er vi trygt anbrakt i
Staden, og jeg ønsker å stille deg
noen spørsmål om hjemmet vårt
her, våre privilegier og våre plikter.”
”Vær helt og holdent fri til å stille
et hvilket som helst spørsmål som
du måtte ønske. Vi lærer av alt det
underfulle her i vår Faders hus på
samme måten som vi gjorde på
jorden ved å gjøre oss praktisk
nytte av de hjelpemidler og de
kilder til kunnskap som vi hadde til
rådighet der.” ”Jeg ønsker først å
få vite hvilke privilegier vi har her i
himmelen, både i Staden og utenfor
i Paradiset og ellers her oppe. Og
hvordan er loven som styrer disse
privilegiene, og det vi skal gjøre?”
”Jeg forstår tilfulle,” sa hun ”hva du
ønsker å få vite. Du har stilt mange
viktige spørsmål, og jeg er glad for
å kunne hjelpe deg med en hvilken
som helst detaljert forklaring som
du måtte ønske. Dine privilegier
er imidlertid ubegrenset. Dine
muligheter for å oppleve lykke og
glede er blitt så mye større etter at
du forlot ditt jordiske liv. Alle ting her
inviterer til den fulleste utøvelse av
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alle dine sjelsevner. Din ”gjøre og
laden” vil bli styrt av en kunnskap
om Guds vilje. Du vil aldri ønske
å gjøre noe eller å foreta deg noe
som er imot Guds vilje.
Kjærlighetens og lystets lov er
loven i himmelens rike. Ingen
ønsker å gjøre noe her som ikke
vil være moralsk riktig. Det ﬁnnes
ingen tanker eller antagelser hos
noen om hvorvidt en selv eller noen
annen gjør noe moralsk uriktig. Du
har tidligere uten tvil funnet ut at du
ikke har noen tilbøyeligheter inne
i deg eller fristelser utenfor deg til
å gjøre noe galt. Alle ting som du
føler deg tilbøyelig til å gjøre, er
riktig så langt det moralske angår.
Din kunnskap er likevel begrenset.
Alt hva Gud bifaller og din
kunnskap forstår, vil du bifalle fra
de innerste dyp av din sjel. Hans
vilje blir lov for deg. Han legger ikke
til skyld hos noen her, for ingen
i hele dette himmelske riket har
noen følelser eller ønsker om å
være ulydig. Man vet ikke om synd
her. Jordens store forbannelse er
fullkomment bannlyst og forvist fra
disse gatene og boligene i Staden;
og likeså ifra veiene, stiene og
tilholdsstedene i Paradiset. Ingen
ﬂekk av synd har noensinne vært
her siden Gud kastet ut englene
som syndet. Hver eneste av de
tusener som du ser kommer og
går der borte, er gjenspeilingen av
Gud så fullstendig at de ikke har
noe ønske om å gjøre noe annet

enn nettopp å oppfylle hans vilje.
Vår plikt her er bare et velsignet
privilegium. Det er vår store glede
å gjøre alt vi burde gjøre. Lenker
og bånd, som jeg husker vi hadde
så mye av på jorden, er ord som
ikke har noen mening her. Du har
utvilsomt allerede lagt merke til at
alle du har møtt eller sett, har vært
fullkomment lykkelige og glade.
Misnøye er ukjent her. Alle er
aldeles tilfredse og er i fullstendig
hvile.”
Det nye Jerusalem
”Å hvor vidunderlig stort dette er,”
svarte jeg. ”Men jeg skulle gjerne
likt å vite mer, så sant jeg ikke
tretter deg med mine spørsmål,
om hvilke privilegier vi har her i
himmelen, som det å dra fra sted
til sted, eller det å dra på besøk
omkring i disse fagre boligene som
jeg ser langs de store avenyene
og alleene i Staden. Vår Herre har
sagt: Dra hvor dere måtte ønske og
gled dere.” Hun sa smilende: ”Dra
akkurat hvor hen du har lyst. Alt
som du ser og uendelige mye mer
er ditt - ja, alt er ditt. Husker du ikke
det skriftordet: ”Alt tilhører dere,
og dere tilhører Kristus, og Kristus
tilhører Gud?” 1Kor3:22-23. Jeg har
vært her i over seksti år og har dratt
mangfoldige ganger til fjerne steder
og allikevel har jeg bare fått sett en
liten del av min arv. Ved å snakke
et språk som du forstår bedre, så
er Staden 2400 km. hver vei, og
dens høyde er den samme som
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Nederland: Jesus helbreder
i enogpub
ble alle plantet,
de vokser ved

den lengde. Åp21:16-17. Så dens
mektige størrelse er tilstrekkelig for
deg, og du har alle dens privilegier.”
”Å, min mor! Hvor vidunderlig er
ikke det som Gud har gjort! Jeg er
simpelthen helt vekk av undring og
beundring!” ”Sannelig,” sa hun, ”din
undring vil aldri få en ende. Etasje
på etasje er bygget og den ufattelige
høyden og herligheten og den
uhyrlige størrelsen kan aldri bli fullt
ut forstått av oss. Ser du de fontene
der borte som fosser med sitt rene
livets vann?” ”Ja,” svarte jeg. ”Jeg
har studert dem en god stund, og
jeg ville spørre deg ut om dem, for
jeg ser så mange som samler seg
omkring dem og som drikker fra dem
med gullskåler. Jeg gå ut fra at de
er fri for alle?” ”Ja, så sannelig, og
de ﬁnnes gjennom hele Staden og
til og med i de fjerneste områder
av Paradiset. Husker du skriftordet
som jeg pleide å lese for deg for
nesten sytti år siden, at ”Lammet
som er på tronen skal føde dem
og lede dem til Livets vannkilder?”
Åp7:17 ”Jo, absolutt, og jeg har
lest det hundrevis av ganger siden,
men jeg trodde aldri at det betød
så mye.” ”Men når du kommer til
Tronen selv, vil du få se storheten av
dets betydning, slik som du ikke kan
nå. Du har allerede spist fra Livets
trær, og drukket av krystallelven,
er jeg sikker på, for du hadde det
privilegium det er å komme inn i
himmelens grenseland umiddelbart.
Men la du merke til at det var tolv
slags frukt på hvert tre?” Åp22:2
Den himmelske frukt
”Ja, det fortalte den eldste meg. Jeg
har spist kun noen meget få ganger
siden jeg kom inn i Paradiset, og
andre har valgt dem ut for meg.
Disse yndige trærne i midten av
gaten, hvor fulle de er av frukt!” ”De

den umiddelbare styrelse av vår
Herre selv,” sa mor. ”Husker du hans
ord mens han var her på jorden: ”Jeg
drar for å berede et sted for dere.”
Joh14:2 Her er det. Disse fontenene
og trærne med alle sine velsignelser,
er for evig dine. Man blir aldri trett
av noe som han har her, heller ikke
ønsker man noe som han ikke kan
ha. Variasjonen i maten er i en slik
overﬂod at du kan spise og bli fullt
ut tilfreds.” I dette øyeblikk så vi
en som ikke var langt unna som vi
mellom tusener kunne skjelne som
en av de eldste. Jeg sa til mor: ”Tror
du han har lyst til å stoppe her for et
kort opphold hos oss? Hva tror du?”
”Uten tvil vil han like å gjøre det.” Så
hilste hun på ham for at han skulle
komme bort til oss. Da han kom imot
oss, sa hun: Sannelig er det ikke
Moses!”
”Hvor takknemlig jeg er,” svarte jeg,
”For jeg har ønsket å se ham helt
siden vi kom inn i Paradiset.” Men
da han kom nærmere, kjente jeg at
en ærefrykt kom over meg, da jeg
husket hans storhet mens han var
på jorden. Jeg følte også en frykt
for at spørsmålene som jeg ønsket
å stille ham ikke ville interessere
ham siden han hadde fått de samme
spørsmålene stilt tusener av ganger.
Dette tenkte jeg. ”Du trenger ikke
frykte,” sa mor, ”for å stille ham
et hvilket som helst spørsmål, for
han vil ﬁnne stor glede i å hjelpe
deg på hver eneste måte han kan.”
Da han møtte en gruppe ved en
av fontenene i nærheten ble han
oppholdt for en tid i samtale med
dem. Mens vi ventet på ham, sa jeg:
”Jeg husker fra skriften at det står:
Det er 24 eldste i himmelen.” ”Ja,”
sa mor. ”Tolv fra tidligere utdelinger
og tolv siden Kristi dager.” Jeg

spurte om samme slags anseelser
og æresbevis ble vist her slik som
på jorden. ”Nøyaktig de samme,” sa
hun, ”bare på et virkelig grunnlag
for tidligere troskap og tjenester.
De eldste er æret stort her i
himmelen. De har allerede hatt sin
oppstandelse som gir dem større
fordel når det gjelder det å glede
seg og det å tjene. Nå er deres
legemer så åndelige at i stedet for å
representere et hinder for dem, så
er de en meget stor hjelp og fordel.
Du har utvilsom lagt merke til hvor
vidunderlige de er, som bilder av
vår Herre selv.” ”Jeg har lagt merke
til det allerede i hva jeg har sett i
Abraham og Josva, og nå husker jeg
det skriftordet hvor profeten sa: ”Jeg
skal bli tilfreds når jeg våkner og blir
deg lik.” Sal17:15, eng. overs.
Forløsningen
”Virkelig,” sa mor, ”og vi ser alle
fram til den begivenheten med
stor interesse. Utvilsom har du fått
høre, siden du kom, at Herren har
tilkjennegitt at tiden nesten har
kommet, da hovedoppstandelsen
skal ﬁnne sted. Da skal du og jeg og
alle disse massene av sjeler motta
våre åndelige legemer. Den store
Fader selv, hvis ånd du føler i en slik
overﬂod og som er selve atmosfæren
i Staden og i hele Paradiset, har fått
oss til å føle og vite at tiden nesten
er her. Det er noen begivenheter
som må skje på jorden først, og
så vil vår Herre Jesus, fulgt av
alle englene og denne mektige
hærskaren av forløste sjeler som
er gjort fullkomne, vende tilbake til
jorden. Befalingen vil bli at når vi er
nær jorden, hvor våre legemer sover,
for hva vi pleide å kalle død, er bare
en søvn, så vil erkeengelen gi et
stort seiersrop, og Guds basun vil bli
blåst med et mektig støt, og Guds
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kraft vil vekke og gjenopplive alle
våre legemer, og de vil øyeblikkelig
bli forenet med dem, og for alltid bli
i det fullkomne bilde av Jesus. Det
som er tilbake av vår gjenløsning
vil bli gjort ferdig.”
”Å,” svarte jeg. ”Hvor vidunderlig
planen for vår gjenløsning er! Gud
har skjenket oss, husker jeg, den
samme ide om hva du har sagt i
den nytestamentlige skrift.”
”Ja,” sa mor, ”og dette er håpet og
forventningen til hele menigheten
i himmelen og på jorden. Men nå
ser jeg at Moses kommer til oss, og
vi må overlate videre samtale om
dette emnet til en annen gang.”
Samtalen med Moses
På dette tidspunkt var han kommet
fram til oss, og med vennlig hilsen
ga vi hverandre hånden mens min
mor introduserte oss. Han hilste
meg hjertelig velkommen, og på
et øyeblikk var alle mine følelser
over å stå tilbake ved å møte en
slik beæret og begunstiget Guds
tjener, som han hadde vært og
var, forsvunnet. Elskverdigheten
som han møtte meg med og
velkomsthilsenen han ga,
forårsaket en umiddelbar lengsel
i meg etter å være ham nær. Jeg
følte at jeg kunne lene mitt hode
med stor glede mot hans bryst.
Ydmykheten og mildheten i hans
natur var så karakteristisk ved ham
mens han var på jorden, kledde
hvert trekk i hans sjel nå. Han
lignet ikke på en mann som hadde
levd 120 år på jorden under slike
byrder og ansvarsforhold som han
hadde vært i gjennom. Det var
ingen alderdomstegn, rynker, eller
noe gammelt trekk ved utseendet
hans. Bare hans hår og skjegg
var av lys hvithet. Han var heller
over gjennomsnittet i høyde, og
hans klær var hvite som snø. Han
stod helt rak og hadde en ytterst
ærefrykt og inngytende verdighet,
men likevel så vennlig, blid og
inntagende, at min sjel elsket ham
overmåte med det samme. Min mor
og han kom i en kort samtale om
noen barn som akkurat var utenfor
porten, og ba meg unnskylde deres
samtale et øyeblikk. Jeg hørte ham
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spørre henne om hun ville gå og
hjelpe dem med kunnskapen og
levemåtene i det himmelske riket.
Vi var så nær porten, at vi kunne
tydelig høre dem synge, og vi
kunne skjelne stemmene, meget
søte og engleaktige.
Mor sa at hun ville bli veldig glad
over å gå og tilbringe litt tid i blant
dem og lære dem om himmelske
ting. Hun så på Moses, og sa:
”Min sønn ville være glad for en
kort sammenkomst med deg, da
han bare nylig har kommet inn i
Staden.” ”Jeg skal være meget
glad også,” sa Moses, ”for å hjelpe
og å gå hverandre til hånde,
er mye av vår beskjeftigelse i
himmelen, som du selv vet.” Min
mor bukket blidt og tilføyde: ”Jeg
ser deg igjen,” og vinket adjø med
hånden sin og var borte. Moses sa
nå: ”Du var heldig som har hatt en
slik mor på jorden. Hun er storlig
æret i himmelen, og veldig mye
brukt i sin Herres tjeneste. Men jeg
ser, min sønn, at du er meget full
av spørsmål, og din sjels spørsmål
og dens undersøkelsestrang vil
i stor grad bli betjent her. La oss
spasere til den klyngen av trær der
borte og ta noe frukt som vi kan ete
mens vi snakker. Jeg gledet meg
alltid over de sosiale og religiøse
gjestebudene på jorden, og det
følger meg fremdeles. Jeg gleder
meg storlig ved å spise sammen
med mine venner.”
Skapelsen
Fra de forskjellige sortene,
valgte han ut hva vi ønsket og
sa mens han rakte meg en klase
med hva som så ut som store
gjennomsiktige druer. Disse vil
hjelpe deg med å forstå Guds rikes
mysterium, mysterier, ikke så mye
forbundet med vår gjenløsning som
for vår videre utvikling i himmelen
og vekst i en kunnskap om hans
vilje for den store framtiden.”
”Det har vært store diskusjoner i de
senere år,” sa jeg til Moses, ”over
noen deler av skriften, spesielt
over 1. Mosebok som du skrev, om
hva som var ment med de seks
skapelsesdagene, og om hvor lang

tid de favnet, og om den syvende
dag hvorom det står: Gud hvilte.
Jeg pleide å si at hvis jeg noen
gang kom til himmelen, ville jeg
treffe Moses og spørre ham om
disse tingene. Og endelig, her er vi
ansikt til ansikt.” ”Vel,” sa Moses,
”min tid og min kunnskap er til din
disposisjon. Jeg har blitt stilt meget
lignende spørsmål hundrevis av
ganger. Men kun et forklarende ord
vil gjøre alt sammen klart for deg.
For det første, for å gå tilbake dit
jeg begynte å skrive under Guds
inspirasjon; før begynnelsen visste
ikke de store periodene i evigheten
noe om jorden. Den var bare kjent
i Guds tanke, og lenge før han la
jordens grunnvoller, tenkte han på
hver av oss.
Men denne begynnelsen, og hver
følgende dag, var lange perioder
av tid. Hver periode ble kalt en dag,
som tilbakela en umåtelig periode
av skapelse under uendelige lover.
De samme lovene var i funksjon på
samme måte som de er nå. Guds
vilje var simpelthen hans lov. Da
han sa: La det tørre land komme
tilsyne, ble tidsaldrer sysselsatt
med å utvikle kontinentene for
vårt jordiske hjem, og slik periode
etter periode, ble arbeidet utført
og jorden ble befolket med
skapelse av hans egen vilje. Store
begivenheter er oppbevart for
jorden enda. Gjenopprettelsen av
alle ting har ikke innfunnet seg
enda. Gud skal rense, forandre
og omforme den igjen ved ild.
Hans røst skal enda ryste jorden,
slik som den aldri har blitt rystet.
Han skal forberede den for et
passende sted for hans brud i den
store bryllupsreisen som vi enda
har tilbake å ta. Husker du ikke
hans ord som ble skrevet lenge
etter min dag: Hans røst rystet
den gang jorden; men nå har
han lovt og sagt: ”Ennå engang
vil jeg ryste, ikke bare jorden,
men også himmelen”. Hebr12:26.
Jordens fornyelse, og det at alle
ting som volder anstøt og skaper
urettferdighet, blir fjernet fra hans
rike, er en annen dag som enda
ikke er kommet, men som nesten

er her. Alle de forstandige på
jorden vil være rede og vente på
den.” ”Vel,” sa jeg til Moses. ”jeg
er dypt interessert i disse store
tingene som angår skapelsen, men
kan vi ikke forlate dem til en annen
gang vi møter hverandre, for det
er andre ting som jeg ønsker å
snakke med deg om.” ”Naturligvis,”
sa Moses. ”Fortell meg noe om vår
Herre Jesus, fra før enn han ble
født i verden og ble en soning for
våre synder.”
”Vel,” sa Moses. ”Han var alltid ett
med Faderen. Han var i sannhet
Guds ord, en allmektig Jehovas
skapende energi. Uten ham gjorde
Gud ingen ting. ”La oss gjøre
(skape)” var en felles uttrykksmåte
i alle Guds arbeider og skapelser.
Hans tittel var alltid: Ordet, og
inntil han ble født på jorden, var
han ikke kjent som Sønnen, men
kun som Ordet. Han har vært til
stede under verdens skapelse,
og var og er Faderens Trones
herlighet i dette himmelske riket.
Men det var en stor begivenhet
i himmelen da budskapet lød at
Jesus var født i Betlehem. Det var
det mest spennende tilfelle som
den himmelske egn noensinne
hadde vært vitne til. Alle englene
istemte med sine harper, for
Herren sa: ”La alle englene tilbe
ham.” Jeg har sett store tider på
jorden da alle Israels millioner
ble med i lovprisningskoret da de
spaserte gjennom Rødehavet,
og alle de store skarene løp
vekk fra teltene sine ved lyden
av Guds basun på fjellet Sinai.
Men aldri var det noe som kom
opp i mot dette. Myriader av
engler steg med engang ned til
det stedet hvor spedbarnet Jesus
var; men ingen slik tilbedelse
eller musikk hadde noen gang
før blitt hørt i himmelen. Alt og
alle i Staden, og til og med til de
ytterste områdende av Paradiset,
lot takksigelsens røst velle fram
mot Gud. Englene var ikke alene
om lovprisningen, for alle oss,
som hadde kommet fra jorden,
visste at vår frelse var gjennom

ham som nettopp hadde blitt født
inn i verden, og du kan vite at vi
alle sluttet oss sammen med dem
i en forlenget lovprisning til Gud.
Det var en begivenhet som hadde
blitt grunnet ivrig over av alle de
himmelske hærskarene gjennom
lange tidsaldre.”
”Takk Gud, for hans fødsel,” sa
jeg til Moses. Og nå husker jeg
et sted i det velsignede Guds
ord som omhandler det samme
emnet: Om denne frelse var det
profetene gransket og ransaket,
de som spådde om den nåde dere
skulle få, idet de ransaket hvilken
eller hva slags tid Kristi ånd, som
var i dem, viste fram til, når han
forut vitnet om Kristi lidelser og
om herligheten deretter; for det
ble dem åpenbart at de ikke tjente
seg selv, men oss, med dette som
nå er blitt kunngjort ved dem som
har forkynt dere evangeliet ved
Den Hellige Ånd, som ble sendt
fra himmelen - dette som englene
attrår å skue inn i. 1Pet1:10-12.
”Du har rett, min sønn,” sa Moses,
”og vi visste alle at verdens
gjenløsning var forbundet med
hans fødsel, ja, liv og død. Englene
var i vedvarende og stadig nærvær

hos ham til alle tider og brakte oss
detaljerte beretninger om alt som
inntraff i hans liv. Mange ting som
jeg er blitt fortalt, som det ikke er
noen fortegnelse over på jorden,
er redelig oppskrevet i Livets Bok,
en bok som ﬁnnes ved hver av de
tolv portene, og engelen har den
alltid i forvaring. Hvis du ønsker,
kan vi spasere med det samme
til Judaporten, som ikke er langt
herifra og se på noen av tingene
som er skrevet inne i den.” Jeg
sa til ham: ”Jeg gikk gjennom den
porten for bare en kort tid siden
og så boken og tittet i noen få av
dens sider og skulle være meget
glad for å se den igjen, for vår
Herre sa: ”Dere kan alle lese ved
leilighet.” Mens vi gikk, sa Moses
til meg: ”Svarte boken til dine
forventninger?”
Jeg svarte: ”Den langt overgikk
dem. Den er så stor og diger,
enskjønt den virket lett å hanskes
med, for alle ting i himmelen ser ut
til å være av en slik karakter.”
Fortsettelse i neste nummer. Utdrag fra
boken ”Paradiset, den hellige Stad og
tronens herlighet, Elwood Scott – Esca
forlag. Gjengitt med velvillig tillatelse fra
forleggeren. Boken kan bestilles hos
Brølende lam og koster kr 180.

ndringer som kan stå i veien

Hindringer som kan
En av de viktigste tingene som
jeg ser Gud gjøre akkurat nå er
en reposisjonering av mange
troende, som vil samarbeide
med ham, noe som igjen gjør
dem klar for nye oppgaver. Hvis
du er i Kristus, er ditt forhold
allerede rett. Du trenger bare
å tillate ham å posisjonere deg
på en måte som vil gjøre deg
i stand til å dra nytte av de
eksisterende muligheter som
omgir deg. Jeg ser Jesu nåde
bli løslatt for å reposisjonere
mange akkurat nå. Detaljene i
dine spesielle omstendigheter
kan være skremmende
fakta, men Gud vil vende de
nåværende omstendigheter
i livet ditt til din fordel. Bedre
enn det, han er klar til å bruke
ditt forhold til sin fordel. Det er
fristende å tenke at kanskje en
dag i fremtiden når forholdene
vil være perfekt, så vil du være
i stand til å gå Guds veier og
utføre hans oppgaver, men jeg
hører Gud si at i dag er dagen.
Nå er tiden inne til å stole på
Gud med din fremtid og dermed
komme inn i Guds hvile. ”Så da
er det fortsatt en sabbats hvile
for Guds folk, for enhver som
kommer inn i Guds hvile har
også hvilt fra sine gjerninger,
akkurat som Gud gjorde fra sin”
Hebr4:9-10, ESV

Uten meg kan dere
ingenting gjøre
Hvordan la utenforstående
krefter og omstendigheter bli
dine trappetrinn for å stige
inn i Guds formål? Gud har
allerede planlagt livet ditt. Du
er i Kristus og han er i deg, slik
at framtiden nå er pakket inn
i hans nåværende og evige
liv. Din arv er lagret i hans arv.
Hans gjerninger ble ferdige
før verdens grunnvoll ble lagt
(Hebr4:3), og nå må du innta
hans hvile ved å hvile fra egne
gjerninger (Hebr4:11). Jesaja
sier: ”O Herre, Du hjelper oss
til fred, for alt det vi har gjort,
også det har du gjort for oss”
Jes26:12 Derfor erklærte Jesus
”..uten meg kan dere ingenting
gjøre”. Joh15:05 Den primære
sannheten i din situasjon er at
hvis du virkelig har overgitt ditt
liv, er det ingen forhold som
er utenfor hans kontroll, men
han krever at du stoler på ham
for din vei og retning videre
i livet. Han ber deg å overgi
dine planer og tenkemåte til
fordel for hans planer og veier.
Hver gang du gjør det, blir
krefter utenfra og nåværende
omstendigheter trappetrinn for
deg, så du kan tre inn i Guds
hensikt med ditt liv.
Ofte ønsker vi å regne ut om
de omstendigheter vi er midt
i er Guds design, ﬁendens
design, eller vår egen design.
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Når jeg ser den fra alle vinkler,
virker det som det betyr veldig
lite hvem sin skyld det er. Det
avgjørende er nå hva jeg skal
gjøre med det. Selvfølgelig vet
vi at vi må motstå ﬁenden, og
vi kriger med åndelige våpen
som tro, sannheten, frelse
og rettferdighet. Og vi vet at
vi må tilpasse våre egne feil,
tankegang, dårlige vaner, og
hvordan vi takler ting for å være
i tråd med Kristus. Men det
viktigste som må gjøres er å
overgi vårt liv og vår fremtid til
Gud fullstendig, fra det dypeste
dypet av hjertet, i full ærlighet.

Gunst og favør kan gjøre
deg til et mål
Et eksempel fra livet til Josef:
Føler du deg som om du er
lenger unna enn noen gang
fra å leve ut dine gudgitte
drømmer? Josef er et eksempel
på hvordan Gud bruker de
tingene rundt deg, som kan
virke som enden på veien,
til å gjøre dem til trappetinn
for din hensikt. Josef vokste
opp og var vant til gunst og
velsignelse. Bibelen sier at
hans far elsket ham mer enn
hans brødre (1Mos37:3). Dette
satte ham i problemer. Innser
du at Gud elsker deg så mye?
Han elsker deg så mye at han
betalte den ultimale prisen for
å kunne dusje deg med sin
nåde og velsignelse, selv om
du ikke fortjener det. Kanskje

stå i veien
Av Jeremy Caris
du har oppdaget at dette er
en måte som skaper uventede
problemer for deg. Når Guds
gunst og velsignelse er på
ditt liv, kan det sette deg i
søkelyset der du kan bli et mål
for sjalusi og misunnelse.
Josefs liv syntes å gå fra
vondt, til verre, til forferdelig.
Han ble kastet ned i en grøft
og etterlatt for å dø sakte.
Så ble han tatt som slave og
tvunget til å arbeide. Hver
gang hans omstendigheter
endret seg, gjorde han det
beste han kunne i situasjonen
og steg til toppen igjen.
Han utmerket seg over sine
jevnaldrende og vokste i
gunst hos dem som hersket
over ham. Faktisk var han
så troverdig og vellykket at
hans slaveeier satte ham over
hele hans husstand. Endelig
begynte ting å se litt bedre ut.
Jeg antar at han må ha tenkt
at kanskje dette ville på en
eller annen måte føre til hans
vei ut i frihet fra trelldommen,
fra en verden som ble
påtvunget ham. I stedet lurte
hustruen til hans eier og Josef
ble kastet i fengsel. Kan du
forestille deg hva Josef må
ha tenkt på denne tiden?
Etter ﬂere år med å gjøre sitt

beste for å håndtere livet sitt
og gjøre det beste ut av det,
opprettholde sin ærlighet og
integritet gjennom mange
vanskelige situasjoner, og så
ender han opp i fengsel. Når
ville de drømmene som Gud
hadde gitt ham komme til å bli
virkelighet? Det virket, nå mer
enn noen gang, at han var
så langt unna å leve ut disse
drømmene som noen kunne
tenke seg å være.

Start akkurat der du er nå
Jeg tror at til syvende og
sist må Josef ha holdt på
drømmene som Gud hadde
gitt ham, trodd på dem med
hele sitt hjerte. Jeg er sikker
på at han overgav seg selv
og sin fremtid inn i Guds
hånd igjen, akkurat der i en
fengselscelle. Jeg kan bare
forestille meg at han må ha
minnet Gud om hans løfter og
gjenopplevd de drømmene
som Gud hadde plantet i hans
ånd. Han holdt fast ved Guds
ord om hans liv og fremtid, og
nektet å la det gå. Han ville
ikke gi opp eller slå seg ned
i sin nåværende situasjon.
Han satte blikket på Guds
løfter og lot Gud reposisjonere
seg, ved å skifte over til hans
perspektiv. Hans forhold ble

de spesielle ting som Gud
brukte til å utvikle, og fremme
ham til et sted, som må ha
overrasket selv Josef. Han
visste at han ville styre innen
sin familie og mennesker fra
sitt eget folk, men jeg tror at
han ble overrasket over å bli
nestkommanderende over
hele Egypt.
Gud har alltid hyggelige små
overraskelser i vente for oss,
som også går utover drømmer
som han har vist oss. Han
virkelig mente det da han sa
at han gjør nye ting som vi
ikke kan forutse (Jes43:19).
Dette gjelder spesielt når du
holder ut og bare fortsetter
å tro det han allerede har
åpenbart. Hvis du venter
på at forholdene rundt deg
skal endres før du kan gå
videre, går du glipp av din
primære mulighet du har nå.
Det beste stedet å starte fra
er akkurat der du er nå. Alt
som er nødvendig er at du lar
Gud reposisjonere deg slik at
han kan skifte ditt perspektiv.
Gjennom bevisst å overgi
ditt liv og din fremtid til Gud
igjen, vil han gi deg et nytt
perspektiv, tro og muligheter.
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Guds skapende ord og
Av Inger Marie Nordin

Skaperen

Allerede i den første setningen
i bibelen møter vi en skapende
Gud. I 1Mos1:1 står det «I
begynnelsen skapte Gud
himmel og jord» og i vers 3
leser vi: «Da sa Gud: Bli lys! Og
det ble lys.» Gud skapte verden
ved sitt ord. I hans ord var det
han skapte. Salmisten sier i
Sal33:6 «Himlene er skapt ved
Herrens ord, og all deres hær
ved hans munns åndepust.»
og i vers 9 «For han talte, og
det skjedde. Han bød, og det
stod der.» Det hebraiske ordet
som i våre bibler er oversatt
med «Gud» i 1Mos1er «Eloim»
Det betyr en Gud som skaper.
Det er ingen som kan stå i mot
ham, når han taler blir det slik
han taler. I 1Mos2:7 leser vi at
Gud Herren blåste livets ånde i
mannens nese. Det hebraiske
ordet for Gud Herren «Jahve»
betyr «Han som er årsaken
til at ting blir til, han bringer til
eksistens, det som skjedde,
skjer og skal skje». Han er svar
på våre dyptgående spørsmål
om hvorfor og hvordan.

Logos og Rhema

I Hebr11:3 leser vi «Ved tro
skjønner vi at verden er skapt
ved Guds ord, så det en ikke
kan se, ikke er blitt til av det
synlige.»
Det er to greske ord som
hovedsaklig beskriver Skriften
som er oversatt «ord» i det
Nye Testamentet: Logos
(ord, begrep, tale, forhold,
resonnement, tanke, fornuft,
universell verdensorden)
og Rhema (Det som er eller
har blitt uttalt av en levende
stemme.)
Det første Logos refererer
hovedsakelig til det totale
inspirerte Guds ord og til
Jesus, som er det Levende
Ord (Åp19:11-13 «Hans navn
er Guds ord») Logos ﬁnner vi
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i Joh1:1, 14; Luk8:11; Fil2:16;
Hebr4:12 og andre steder.
Det andre ordet er Rhema,
som refererer til det talte ord.
Rhema betyr bokstavelig en
ytring (individuelt, felles eller
spesielt). Eksempler på dette
ﬁnner vi i Luk1:38; Luk5:5; og
Apg11:16. Testen på om Rhema
kommer fra Gud, er hvordan det
stemmer overens med Skriften,
Guds skrevne ord.

jeg har talt er ånd og liv.» I
Hebreerbrevet kan vi lese
at «Guds ord er levende og
virksomt...» Hebr4:12
Peter skriver om det i 1Pet1:23
«For dere er gjenfødt ...ved
Guds ord, som lever og blir».
I Rom4:17b blir det virkelig
sterkt «..han som gjør de døde
levende og kaller på det som
ikke er til, som om det var til.»
Guds ord gir også renselse. I
Joh15:3 kan vi lese Jesu egne
Frukten av Guds ord
ord: «Dere er alt rene på grunn
Hva er så frukten eller resultatet av det ord som jeg har talt til
av Guds ord? Dersom vi
dere» I det Gamle Testamentet
studerer bibelen, ﬁnner vi stor
ﬁnner vi en annen beskrivelse.
variasjon. I Sal107:20 ﬁnner
Vi leser fra Jer23:29 «Er ikke
vi følgende: «Han sendte dem
mitt ord som en ild, lik en
sitt ord og helbredet dem».
hammer som knuser berg».
Legedom var i Guds ord. I
Ild renser, gjør føyelig og
Matt8:8 møter vi høvedsmannen brenner bort det som ikke
som Jesus undret seg over.
skal være der. I tillegg til at en
Han sa: «..si bare et ord, så
hammer kan knuse, kan den
blir gutten frisk» Guds ord gir
også være et byggeredskap
også forstand. Det leser vi om i
og et billedhuggerredskap.
Sal119:130 «Når dine ord åpner Billedhuggeren kan se
seg, gir de lys, de gir enfoldige
potensialet i en steinblokk, se
forstand». Er det noe vi trenger
det vakre som blokken kan bli.
i dag, så er det forstand. Vi
Jesus talte ofte i lignelser og
har mange utfordringer. Noe
i Luk8:11 forteller han oss at
som også følger Guds ord,
«Såkornet er Guds ord.»
er handling. Dette kan vi lese
Det gir frukt etter den grunnen
om i Jer1:12 «..for jeg vil våke
det faller i, så vær god jord og
over mitt ord, så jeg fullbyrder
vær med på å berede grunnen
det». Vi kan også lese om det
til de hjertene som skal motta
i 1Sam3:19; 2Sam7:28 og i
Ordet. Det siste jeg vil ta med,
Jes55:8 -11.
er at Guds ord gir veiledning.
Vi kan ﬁnne eksempel på dette
Guds ord er mat. Jeremias
i Jes30:21 «Når du viker av til
opplevde det og skrev sine
høyre eller til venstre, skal dine
erfaringer Jer15:16 «Jeg fant
ører høre et ord lyde bak deg:
dine ord og jeg åt dem». Jesus
Dette er veien, gå på den!»
proklamerte det samme i
Våre skapende ord
Matt4:4b «Mennesket lever av
Vi er skapt i Guds bilde
hvert ord (Rhema) som går ut
(1Mos1:26-27). Våre ord har
av Guds munn». Guds ord gir
også evnen til å skape, derfor
mat, det ﬁkk disiplene erfare
er det viktig at vi taler som Guds
Luk5:3-6: «..på ditt ord... de
ord (1Pet4:11a, Jos1:8) «Denne
fanget så mye ﬁsk at garnene
lovens bok skal ikke vike fra
holdt på å sprenges» I det
din munn. Du skal grunne på
Nye Testamentet ﬁnner vi ﬂere
den dag og natt...» Hebraisk for
eksempler på at Guds ord er
grunne eller meditere betyr å si
ånd og liv. Jesus underviste
med lav stemme, å bevege seg
om det i Joh6:63: «..de ordene

våre skapende ord
og si med lav stemme – f.eks.
lik jødene ved Klagemuren.
Ordene skaper noe i deg,
forvandler deg hvis du lar det
virke. Det skaper tro. Mark11:23
«Sannelig sier jeg til dere at
den som sier til dette fjellet:
Løft deg og kast deg i havet!
- og ikke tviler i sitt hjerte, men
tror at det han sier skal skje, for
ham skal det skje.» Du viser tro
ved å si ordene.
Det er ﬂere områder der våre
ord er skapende. Resultatet
kan bli positivt eller negativt.
Våre ord kan skape glede. I
Ordsp12:25b leser vi: «..et godt
ord gleder ham.»
Du ﬁnner også ord om dette i
Ordsp15:23. Tenk så herlig å se
et ansikt lyse opp i glede!
På den negative siden kan
ordene våre skape vrede.
Salomo skriver om dette i
Ordsp15:1 «Mildt svar demper
harme, men et sårende ord
vekker vrede.» Dette er ikke
minst noe å tenke på for
alle foreldre og for alle med
hyrdefunksjon. Vennskap
kan også bli bevart hvis man
tenker mer på dette. Våre ord
har også evnen til å skape
ufred. I Sal35:20 skriver David
«For de taler ikke fred, men
tenker ut svik mot de stille i
landet». David hadde selv
opplevd dette. Det er godt
at våre ord også kan skape
legedom. Ordsp16:24 beskriver
det slik ”Milde ord er som
en strøm av honning, søte
for sjelen og en legedom for
kroppen.” I Ordsp12:18 kan
vi lese: «Tankeløs tale stikker
som sverd, men de vises tale
helbreder».
Noe som er svært alvorlig for
oss, er at ordene våre skaper
dom. Dette kan vi lese om i
Matt12:36 og 37 «..hvert unyttig
ord som menneskene sier,
skal de gjøre regnskap for på
dommens dag. For etter dine
ord skal du bli kjent rettferdig,
og etter dine ord skal du bli

fordømt.» I siste del av vers 34
leser vi «For det hjertet ﬂyter
over av, det taler munnen»
Vi bruker ord til å profetere og
skape liv. Esekiel opplevde
dette da han profeterte i
Es37:1-6 «..profeter om disse
ben og si til dem: Dere tørre
ben, hør Herrens ord!»
Tenk noe så mektig!
Våre ord er dessuten våpen.
Salomo skriver i Ordsp18:21
«Død og liv er i tungens vold
og hver den som gjerne bruker
den, skal ete dens frukt.» Med
våre ord kan vi velsigne eller
forbanne. Å være forbannet
betyr å være under Guds straff
eller dom, I Ampliﬁed Bible
ﬁnner vi følgende betydning
av å være velsignet: Å være
lykkelig, å være misunt, åndelig
framgangsrik - med livsglede
og tilfredsstillelse i Guds favør
og frelse, uavhengig av ytre
omstendigheter. I 4Mos22:56 kan vi lese om Bileam.
Moab ønsket at Bileam skulle
forbanne Israel. «For jeg vet at
den du velsigner, er velsignet,
og den du forbanner, er
forbannet» Gud stoppet Bileam
fra å forbanne Israel, så det
var tydelig at ordene til Bileam
hadde makt. Til slutt kan vi lese
i Ordsp11:25 «Den som sprer
velsignelse, skal trives og den
som lesker andre, han blir selv
forfrisket.»

vil de ikke bringe fordømmelse,
men gjenopprettelse.
Ord om ord
Gode ord du har fått kan bæres
som de vakreste perler
De kan få deg til å rette ryggen
gi deg en spenst i stegene
og et glimt i øyet
Et annet ord kan være et du
ikke liker
et korn av sannhet, det irriterer
Men lik sandkornet i østersen
dekkes ordet av lag på lag med
perlemor
og blir den skjønneste perle til
sist
Ord kan varme og ord kan få
deg til å fryse
De kan bygge opp eller rive ned
Noen ganger er de tomme
og helt uten mening
Noen ganger er ett ord nok,
de trenger ikke å komme i ﬂokk
Men noen ganger trenger du
ﬂere
noen ord til forklaring, hvorfor
alle andre ler
Få eller mange
store eller små
ordene er viktige
de blir igjen når vi har gått

Fyll deg med Guds ord, spis
dem og la de bli ett med deg,
da vil dine egne ord skape liv
og legedom. Vær varsom med
dine ord, stans litt opp før du lar
dem komme ut over leppene
dine. Dine ord er viktige, ikke
ta lett på dem, men bli renset
akkurat som Jesaja opplevde i
kapittel 6, at en glødende stein
fra alteret rørte ved leppene
hans. Hold hjertet rent slik at
dine ord også blir rene, da vil
du kunne oppleve at dine ord
forfrisker som kildevann og selv
når du taler formanende ord,
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Gud
beskytter
alt som han
har lovet oss:
Av Doug Addison
Gud beskytter alt som han har
lovet oss,
I løpet av de siste få måneder har
jeg mottatt en liten åpenbaring om
den nye sesongen som kommer
til mange, og den har allerede
startet i fjor høst. Jeg hører om og
om igjen at dette er tiden for en ny
begynnelse og nye muligheter.
Sammenlignes med en graviditet
Når Gud begynner noe nytt i våre
liv, kan det av og til sammenlignes
med å gå gjennom et ni måneders
svangerskap. Det tar tid å vokse
og utvikle de nye tingene fra Gud
i våre liv. Akkurat som en baby blir
skjult under de 9 måneder med
graviditet, slik skjuler Gud oss for
neste sesong.
Satan kommer før en ny
bevegelse fra Gud
Et prinsipp som folk ﬂest går glipp
av i Bibelen er at når Gud er i
ferd med å gjøre noe nytt i våre
liv, kommer Satan rett før for å
gjøre oss mismodige, og hans mål
er å få oss til å gi opp rett før et
gjennombrudd. David blir salvet
av Samuel for å bli konge i Israel,
og så blir han jaget og nær drept
av Saul. Jesus mottar Den Hellige
Ånd og begynner sin tjeneste på
jorden, og umiddelbart blir han
tatt ut i ørkenen for å bli fristet av
Satan. Paulus har et dramatisk
møte på veien til Damaskus, og
han opplever stor forfølgelse og
må ﬂykte for livet. Dette er bare
noen få hendelser som går igjen
gjennom hele Bibelen.
Gud vil ofte kalle oss til å gjøre noe
nytt; så ser det ut som om hele
helvetet bryter løs og det viser seg
at vi beﬁnner oss i en situasjon
som er den stikk motsatte av hva
vi hørte Gud si ville skje. Faktum er
at Gud talte til oss i begynnelsen
for å styrke oss og istandsette oss
for å gå gjennom stormen og for
at vi skal vite at han fremdeles er
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med oss, uansett hvordan det ser
ut.
Handle på det Gud sa til deg sist
Gud talte til meg om noe radikalt
nytt som ville komme til meg og
mange andre etter september
(2009, red. anm.) I september
måned mottok jeg noen fantastiske
åpenbaringer og besøk fra Gud,
og i oktober begynte ting å se
stikk motsatt ut. Jeg har sett dette
mønsteret noen ganger nå, så jeg
ble ikke kastet inn i en trommel.
Den beste måten å håndtere dette
på er å fortsette å bevege seg
framover med den siste tingen du
hørte fra Gud og gi minst mulig
oppmerksomhet mot Satans
distraksjoner.
Nye planer, strategier, tjenester,
gaver, salvelse, mirakler,
forretninger og relasjoner er på
vei. Nøkkelen er å ikke gi opp.
Satan og mørkets krefter ønsker
virkelig ikke at du skal få tak i det
som kommer. Du vil motta det du
ser setter. Om du ser opp til Gud
for nye ting og du står gjennom
stormen, vil det begynne å spire
fram i ditt liv. Om du begynner å
tvile og gi opp det Gud har lovet
deg, da er det en god sjanse for at
det ikke vil komme til deg på det
nivået Gud hadde tiltenkt, og det vil
bli forsinket.
Jesus beskytter løftene våre
Jeg hadde en drøm 17. november
om at ﬁenden kom for å stjele alle
de løfter Gud hadde
gitt både meg og
andre. Jeg løp ut
til havet, og da jeg
kom dit, så det ut
som om havet var
tørket opp, selv om
det fremdeles var
liv og dyr der. Mens
jeg stod der og lurte
på hva jeg skulle
gjøre, kom Jesus

selv til meg, kledd i en lilla vakker
kappe. Jeg fortalte ham at ﬁenden
prøvde å stjele det som var blitt
lovet oss. Uten å si ett ord brukte
han sin høyre hånd for å ta ut
noe fra et sted dypt inne i meg og
plasserte det i noe som lignet et
eldgammelt jernbur, på størrelse
med en basketball. Han så på den,
beholdt nøkkelen, og kastet den
noen få meter ut på havﬂaten. Jeg
tenkte med meg selv at han i det
minste kunne gjemt den litt bedre.
Mens jeg så ut, oppdaget jeg at
det var mange slike ballformede
bur som lå over alt, og jeg visste
at der lå alle løftene som Jesus nå
beskyttet, og han plasserte dem
rundt der det var behov.
Strategisk plassering av oss og
løftene han har gitt oss
Drømmen er en bekreftelse
på at det Gud har lovet oss, vil
komme. Det faktum at havet så
ut som om det var uttørket, men
samtidig hadde liv, er symbolsk
for en kommende bevegelse fra
Gud, som er så nær, men som
ikke er her ennå. Det var ikke som
ørkenen, som ikke har noe liv.
Løftene våre fra Gud blir plassert
på et trygt sted slik at de vil bli
plukket opp av den neste bølgen
fra Den Hellige Ånd. Det ligner
et sjakkbrett; Gud plasserer oss
strategisk for hvor vi trenger å
være for den neste tiden.
Jes41:10: ”Frykt ikke, for jeg er
med deg! Se deg ikke rådvill

Ansikt til ansikt
med det umulige

Av Francis Frangipane
Utvikling av en tjeneste
”Men da det ble kveld, kom
disiplene til ham og sa: «Stedet er
øde, og det er alt blitt sent. Send
folket fra deg, så de kan dra til
landsbyene og kjøpe seg mat».
«De trenger ikke gå herfra» sa
Jesus; «dere skal gi dem mat!»
«Men vi har bare fem brød og to
ﬁsker her,» svarte de.” (Matt 14:1517)
Jeg ønsker å dele med deg om
hvordan Herren reiser opp en
moden Guds mann eller kvinne
- hva som driver og skaper
holdningen i denne og som igjen
leder en person inn i en fullverdig
forpliktende vandring med Jesus.
Det er essensielt at en forstår fra
begynnelsen av at når det kommer
til Guds vilje, vil personen virke
utilstrekkelig og Guds forråd alltid
vil virke umulig. Å jo da, du kan
være nokså forberedt. Du kan ha
studert og bedt, men ikke nok. Du
kan trofast ha gitt av din tid og dine
penger, men ingenting vil være noe
du sikkert kan stole på. Faktisk,
når du har gjort alt du kan, kan det
hende du vil klage til Herren og du
kan kanskje sammenligne deg med
disiplene som sa «vi har bare fem
brød og to ﬁsker.»
Det å vite at du er utilstrekkelig er
en stor fordel for åndelig vekst.
Det er en milepæl underveis på
en åndelig vandring, som fødes
ut fra avhengighet til Gud, i stedet
for å tro på egen styrke. Så snart
en person ﬁnner ut at han er
utilstrekkelig, slipper han å kaste
bort årevis på å oppdage det.
Det går ikke en dag i mitt liv
der jeg ikke er oppmerksom på
min utilstrekkelighet. Ved siden
av og sloss med følelser av
utilstrekkelighet, så vet jeg faktisk
at jeg er utilstrekkelig. Jeg vet at
mine beste innsatser er fullstendig
utilstrekkelig. Det øyeblikket
jeg tenker noe annet så vil jeg
garantert mislykkes.
På tross av meg selv
Mens Herren har forskjellige veier
for å inspirere min åndelige vekst,
så kommer nesten alltid mine
største økninger, på tross av meg
selv. Prosessen begynner når

Herren åpenbarer noen oppgaver
og behov som både er absolutt
nødvendig, men totalt umulig for
meg å oppfylle. Min første reaksjon
er å be, «Herre reis opp noen som
kan gjøre den jobben.» Men så når
ingen andre dukker opp, forstår jeg
at han ønsker at jeg skal gjøre det.
Idet jeg gjør det, hører jeg at han
sier de ordene til meg som han sa
til sine disipler, «dere skal gi dem
noe å spise».
Noen ganger skjuler jeg meg i de
«familiære» oppgavene som jeg vet
at jeg kan fullføre, men så kommer
alltid «regnskapets time». Det
begynner vanligvis under en tid av
press eller stress, der jeg begynner
å gjenoppdage mine svakheter, og
det ender med at jeg er knust og
venter på Herren. Det er akkurat
der, hvor jeg tenker på de ynkelige
små «fem brød og to ﬁsker» som
jeg ofrer til Jesus, at han sier til mitt
hjerte; «Bring de hit til meg.» Det er
her nådens mirakel begynner. For
når jeg overgir meg selv på nytt inn
i hans hender, så begynner en ny
dimensjon av vandring med Herren
å åpenbare seg, en vandring av
overnaturlig multiplikasjon.
«Han tok de fem brød og to ﬁsker,
og så opp mot himmelen. Han
velsignet maten og brøt brødet og
gav dem til disiplene, og disiplene
gav det videre til folkemengden. De
spiste alle og ble mette» (v19).
For at det skal multipliseres
Hva enn du gir til Jesus vil han
velsigne og bryte det, for at det
skal multipliseres. En sann disippel
bærer alltid med seg disse to
forskjellige karakteristikkene. Vi
lærer å kjenne hans vidunderlige,
ufortjente velsignelse; og vi blir
løst fra stolthet, selvsikkerhet og
skryt. Han lar oss med sikkerhet
vite at, vi som kristne, har en
kilde hvor all vår kraft kommer fra.
Desto før vi oppdager at vår kraft,
styrke og effektivitet ikke kommer
fra oss selv, men at vi har det i
Kristus, desto raskere vil vi oppleve
miraklene som han produserer.
Faktisk, når han åpenbarer vår
svakhet, er det kun fordi han
forbereder oss til å motta mer av
hans kraft i våre liv.

Mark6:31) I tillegg til dette hadde
de fått den nedbrytende meldingen
om at døperen Johannes hadde
blitt halshugget. Herren søkte å ta
sine disipler til et rolig sted, der de
kunne ﬁnne hvile for en stund. Men,
store mengder kom, kanskje over
tolv tusen menn, kvinner og barn.
Det var under disse omstendigheter
av svakhet at han utførte dette
store nådemirakelet.
Guddommelig storhet gjennom
vanlige mennesker
Som det var med Jesus, slik er
det også med oss: det er når vi
kjenner vår svakhet så stort, at Gud
kan bruke oss så kraftig! Herren
vil kontinuerlig presentere for oss
oppgaver som vi aldri før har utført.
Han vil kreve av enhver av oss
at vi gir vårt alt, selv så lite som
det kan se ut. Det vil ikke bli noen
«riddere i skinnende rustning» i
Guds Kongerike; våre rustninger
vil ha mange feil og hull. Nei, ingen
perfekt ”Hollywood-helt” vil komme
ridende for å ”redde dagen”; kun
utilstrekkelige hellige som ser opp
til Gud, og som i sin svakhet, ﬁnner
Kristi styrke. Dette er i sannhet
essensen i Guds Kongerike:
guddommelig storhet manifestert
gjennom vanlige mennesker.
I dagene som ligger foran, vil
Herren vise deg et behov som vil se
ut som om det er komplett umulig å
gjennomføre. Din naturlige respons
vil være; ”Jeg er kun en vanlig
person med begrensede ressurser.
Jeg kan ikke gjøre det han ber meg
om å gjøre.” Men om du vil være
stille, vil du snart høre Mesterens
stemme som stille og med sikkerhet
sier, ”Bring behovene til meg”.
Gjør som han befaler deg, for når
du gir dine mangelfulle talenter og
din lille provisjon til ham, vil han
begynne å velsigne og «bryte»
deg, for deretter å mirakuløst
multiplisere hva du har gitt ham. I
alle mine år i tjeneste, så vet jeg
ikke om noen større forvandlende
nåde enn den som nå er på vei,
til tross for vår utilstrekkelighet. Vi
adlyder Gud når vi står ansikt til
ansikt med det umulige.

Tenk over dette: Da Jesus utførte
mirakelet med de to brød og fem
ﬁsker, så var han og disiplene
allerede trøtte og trengte styrke. (se
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Brolende Lam
på kryss og tvers

Tre nye Cd-er – solgt nesten
10.000 musikk CD-er
I forbindelse med at vi kommer
til å passere solgte 10.000
Brølende lam musikk CD-er
dette året, lanserer vi tre nye
musikk CD jubileumsutgivelser.
Vi har fått så mange positive
tilbakemeldinger på tidligere
CD-er og mange har opplevd
å bli marinert av Guds
vidunderlige nærvær. Vi har
fått inn mange vitnesbyrd om
helbredelser, befrielser og at
familiemedlemmer har kommet
til tro, gjennom å høre på
Brølende lam musikk CD-er.
Første november 2010 lanserer
vi tre nye utgivelser:







Omsluttet i hans nærvær er en
ren instrumental CD, hvor Per
Ivar Winnæss improviserer på
keyboard og synther. Dette er
en CD til reﬂeksjon, rett og slett
bare å bli omsluttet av Guds
nærvær.
Guds farskjærlighet er en
spontan profetisk musikk CD,
hvor både Monica Hanslien,
Edwin Kittelsen og Per Ivar
Winnæss formidler fra Faderens
kjærlighet. Dette er en CD til
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å bli marinert av Gud Faders
tanker og hjerte for deg.
Den tredje utgivelsen er
Gjenopprettelsen av Davids
tabernakel og har et fokus
på innvielse og forløsning av
tilbedere, hvor hver enkelt
troende skulle reise seg i sin
kongelige prestetjeneste innfor
Den Allmektige Gud. Dette
er en live CD med en mektig
salvelse for forløsning av vår
kall til prestetjeneste for Den
Allmektige Gud.
Alle Cd-ene koster kr 190 og
kan bestilles hos Brølende lam.
Profetisk
nyttårskonferanse
For femte året på rad
kommer vi til å feire
nyttår sammen med
profetiske venner
fra hele landet. Vi
har hatt noen herlige
nyttårshelger tidligere,
hvor vi virkelig har
kunnet drikke i fra
den himmelske kilde
og motta profetisk
retning for overgangen
til et nytt år. Vi tror at
denne nyttårshelgen
ikke kommer til å bli
noe unntak, men heller at
den vil bli sterkere enn noen
gang tidligere. Kanskje du skal
komme for en uforglemmelig
nyttårshelg i et tjenestegjørende
fellesskap, hvor Jesus Kristus
blir helhjertet elsket og etterfulgt.
Konferansen begynner den 30.
desember og varer til 1. januar.
Konferanseavgift er kr 1.200.
Befrielse og indre helbredelse
skole
I august hadde vi for første
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gang en ukeskole om befrielse
og indre helbredelse. Vi hadde
29 deltager og samtlige kunne
samtykke at dette var en nyttig
og en befriende uke. Allerede
har vi 24 påmeldinger for et nytt
kurs den 26. april til 1. mai 2011.
Vi legger en grunn både for å
lære og å sette andre fri, men
bruker også mye tid til indre
helbredelse og befrielse for hver
enkelt deltager. Pastorparet
Chris og Alec Lavery fra
England, Eva og Per Erling
Bråten, samt vårt eget team
deltar for vårens kurs. Kursavgift
er kr 3.000.
Nytt ukeskolekurs, modul III
”Dere kan alle tale profetisk”
Neste år vil vi arrangere, for
første gang, ukekurset ”Dere
kan alle profetere, modul II”
Dette er et nytt ukekurs for
deg som har gått ukeskolen
tidligere eller en av modulene

 


















på profetskolen. Vi vil bygge
videre på det grunnlaget du
har fått, for å komme videre ut i
forbønnstjeneste og profetiske
gaver. Tidspunktet er den 15
– 20. august. Pris for kurset: kr




















2.800 Helpensjon for oppholdet
alle dager: 3.000 Vi tar opp maks
16 elever pr. kurs
To nye moduler på profetskolen
fra 2011
For høsten 2010 har vi hele 60
elever på de to modulene vi
holder. Fra neste år kommer vi
i tillegg med to nye moduler. Vi
kommer til å opprette en ny modul
som heter ”Introduksjonskurs til
det profetiske” Dette vil være en
påkrevet modul før man kan gå
modul I på profetskolen. Dette
introduksjonskurset vil basere seg
på de grunnleggende ting som fri
fra forkastelse, tilgivelse, Guds
Faders kjærlighet, dåpen i Den
Hellig Ånd, praktisk tilnærming
til det profetiske, tjeners sinn,
Åndens gaver og Åndens frukter.
Det vil også bli satt av mye tid til
profetisk betjening og forbønn for
elevene.
”Modul III” er en ny modul
for de som ønsker en videre
lederutvikling i det profetiske,
forbønnstjenesten, forkynner og
lovsangstjenesten.









Davids tabernakel” Pr. i dag er
ikke uken fastsatt ennå, men ta
kontakt for nærmere informasjon
eller ta en titt på vår hjemmeside:
www.brolendelam.no eller www.
menigheten247.no

Menigheten 24/7. Det har vært
et spennende år hvor vi har hatt
fokus på å legge et grunnlag
for menighetens medlemmer
i å fungere i et forpliktende og
tjenestegjørende fellesskap, hvor
Jesus Kristus blir gjort kjent, trodd
og helhjertet elsket og etterfulgt. Vi
har 53 personer som har gitt seg
inn i menigheten og ﬂere er blitt
venner av menigheten dette året.

Brølende lam TV programmer er
tatt av TV Visjon Norge
I september i år ble Brølende

Vi har denne sommeren hatt
et utadrettet evangeliserende
arbeid og har sett mye ﬁnt i det
å møte ufrelste med profetisk
forbønn.
Gjenopprettelsen av
Davids tabernakel og Guds
farskjærlighet
Vi arbeider med å arrangere en
”Guds farskjærlighet ukeskole”
og ”Gjenopprettelsen av Davids
tabernakel ukeskole” i løpet av
andre del av 2011. Vi hadde en
vidunderlig ukeskole med Guds
farskjærlighet med Unni og Olav
Slåtten og Ian Ross i september i
år og kommer til å følge dette opp
for neste år. Ruth Fazal med team
har takket ja til å være med oss på
ukeskolen ”Gjenopprettelsen av

Modul III har oppstart i januar og
introduksjonskurset har oppstart i
februar 2011.
Menigheten 24/7 feirer ett år i
oktober
Den 12. oktober feiret vi ett
årsdagen for opprettelsen av












  






















lam TV programmer tatt av TV
Visjon Norge. I sju år kunne TV
seere følge våre profetiske TV
programmer. Vi takker TV Visjon
Norge for at de har latt oss sende
våre programmer i denne tiden.
Vi har fått mange positive
tilbakemeldinger gjennom disse
årene. Det er selvfølgelig litt
vemodig at de er tatt av, men vi
gleder oss over at vi gjennom
Profetisk TV vi komme til å
formidle Gud Faders hjerte ut til
Norges befolkning. Denne høsten
vil vi i større grad ta i bruk de
muligheter det er å sende nye
friske profetiske programmer via
vår nettside www.profetisktv.no
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Flessebergveien 1, 3300 HOKKSUND
Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes
tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

2011
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Profetisk nyttårskonferanse 30. desember – 1. januar 2011
Vi feirer nyttår sammen med profetiske venner. Konferanseavgift kr 1.200

?

Befrielse og indre helbredelses skole 26. april – 1. mai 2011
Vi legger en grunn både for å lære og å sette andre fri, men bruker også
mye tid til indre helbredelse og befrielse for hver enkelt deltager. Chris
og Alec Lavery, Eva og Per Erling Bråten, samt vårt eget team deltar.
Kursavgift kr 3.000

?

Ukeskole ”Dere kan alle tale profetisk” 4-9 juli 2011
Vi legger en grunn for deltagerne for at de kan komme ut i praktisk profetisk nytestamentlig tjeneste. Videre vil vi bruke mye tid til profetisk betjening overfor deltagerne i en
kjærlighetsatmosfære og i Guds nærvær. Pris for kurset: kr 2.800 Helpensjon for oppholdet alle dager: 3.000 Vi tar opp maks 16 elever pr. kurs
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Profetisk
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30. desember – 1. januar
2012
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