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Kjære venner!

Våg å la meg lede deg
en profeti
ved Mette Mathisen

tid for å stå i kollektiv bønn og faste og stå skulder
ved skulder for åndelig gjennombrudd og for at et
åndelig sterkt lederskap kan vokse fram i vår nasjon.
Vi opplever at vi lever i en tid av sammensmeltingens år, hvor dobbeltbekken flyter sammen med
den himmelske flod. Det vil være en tid hvor det vi
har sådd og hatt tro til Gud for, skal materialiseres
i det fysiske. Dette er tiden hvor Guds ja og amen
i det åndelige, vil sammensmelte med våre bønner
og de visjoner vi arbeider for. Det vi har arbeidet for
gjennombrudd for frelse, helse og forløsning av de
rikets frø som vi har sådd ut i tidligere tider, kommer til å materialisere seg i vår fysiske verden. ”Guds
rike er kommet nær.” Dette er tiden for å stå fast på
Guds ord og ikke la omstendighetene manipulere
deg. Vi oppmuntrer deg som står mer eller mindre
alene til å søke inn i fellesskapet med andre troende
og gi deg inn til menigheten, ”for dødsrikets porter
skal ikke få makt over den.” I den tiden som kommer trenger vi hverandre i større grad for at vi skal
ta tilbake det som fienden har røvet fra Guds folk.

Vi er glade for at vi kan sende ut et nytt nummer
av Den profetiske røst. Vi mener det er mange oppmuntrende artikler i denne utgaven, som vil styrke
deg og som vil kunne være en rettesnor for deg i
disse velbehagelige tider, et nådens år fra Herren.
Vi har gått igjennom en tid av nye begynnelser (i
2008), til fødselskraft og ny fruktbarhet i 2009, til
et år hvor ordningene ble satt (2010). Vi løftet vårt
septer og svingte våre sverd og ble i større grad introdusert til et nytt nivå i åndelig krigføring i 2011.
Fjoråret har vært et år hvor bønn, faste og åndelig
krigføring har vokst seg i styrke og intensitet i våre
liv og vårt fellesskap. Det har vært nødvendig da det
har vært en tid med mange utfordringer og kamp,
både åndelig og rent mentalt. Flere hendelser har
skjedd i verden (økonomisk, politisk og militære
konflikter), som har ført til et større press på våre
sinn og det har kostet mer å stå i en levende kristen tro. Det har også vært en tid hvor vi seirer over
opprør og at vi er oss selv nok (individualismen). Vi
trenger hverandre i et kristent fellesskap.

Vi vil også oppmuntre deg til å tenke over og be
over den oppfordring vi gir gjennom noen artikler
i denne utgaven, om å tenke selvforsyning av det
aller nødvendigste matvarene i en tid av knapphet.
Tidligere hadde myndighetene en klar visjon om å
ha reserver om det skulle butte i en krisesituasjon.
I dag er det faktisk du og jeg som har et ansvar for
å ha det aller nødvendigste for en periode på to/tre
måneder for egen husholdning og kanskje også har
du en visjon for å velsigne noen i tider av krise. Vi
opplever at Herren har minnet oss på at det faktisk
kommer en tid hvor vi for en tid ikke vil få tak i det
vi trenger for det daglige hushold. Vi har derfor en
praktisk veiledning i en av artiklene, for at du ikke
bare skal tenke og be over dette, men kan handle etter det profetiske ordet som har kommet gjennom
mange profeter de siste årene. ”Den som har ører,
han høre hva Ånden sier.” Gud velsigne deg.

Da vi nå har stått vår prøve vil vi under dette året
komme til å se gjennombrudd og etablering av de rikets frø som Herren har lagt i vår ånd. Vi vil komme
til å høste inn bønnesvarene som vi har i lengre tid
ropt ut i tro til Herren om. Vi kommer til å trenge
hverandre enda mer, for å etablere det riket av gjennombrudd for vendepunktet. Dette vil føre oss sterkere sammen, hvor vi er villig til å underordne oss Per Ivar Winnæss
først til Herren og så til hverandre. Dette vil være en
2

Innhold:
Leder

  2

Våg å la meg lede deg

  3

Bibelske og Jødiske høytider

  4

En hilsen fra Jesus

10

Å bli lik han

12

Et nådens år fra Herren

14

I en tid som denne

16

Fra MF til Flesseberg

17

BL på kryss og tvers

18

Profeti, kontra profetisk tjeneste

20

Et år med ny autoritet og salvelse

22

Fødsel

24

Globalt perspektiv

26

Ingen kjenner morgendagen

28

”Jeg har gitt deg øyne for å skue, du skal se ut
over store sletter. Noen av slettene er tørre. Jeg,
Herren, har gitt deg mitt ord, det levende vann
for å gi liv, for å styrke og opprette det som er
tørt. Med mitt ord kan du utrette store ting,”
sier Herren din Gud. ”Gi rikelig med vann til
de som trenger det. Hold ikke tilbake ord som
jeg legger i din munn. Stå oppreist. Vær frimodig
og djerv, for på disse slettene som lider av tørke,
skal vi igjen se liv. Vi skal se vekst i form av gode
avlinger, modent, uten lyte, avlinger som gir nytt
såkorn og som vil gi jubel i Herrens rike.”
”Bli ikke motløs mens du venter på å se de første
spirene. Jeg, Herren, vil gi deg kraft mens du
venter. I denne tiden skal du forberede deg, du
skal være en arbeider for mitt rike. Du skal finne
visdom i din lengsel etter å se Herrens menighet
reise seg som en åker badet i gullfarget korn.”
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”Jeg har gitt deg føtter for å gå. Se jeg legger foran
deg havet. Våg å begi deg ut i strømningene dette
fører med seg. Din båt beveger seg taktfast og
trygt. Ditt grep om årene er favnet i din trygghet
om at jeg, Herren, er den som er deg trofast. Jeg
favner deg og gjør deg trygg i alle situasjonene
du kommer opp i. Lytt til mitt rop når jeg ber
deg endre kurs. Vær ikke stri, men ydmyk deg
fremfor mine føtter, for jeg, Herren, har lagt en
plan, en kurs for ditt liv. Gi deg selv til meg, med
alt du har og jeg vil lede deg.
Våkne, våkne opp, se jeg roper til deg. Slumre
ikke inn og bli ikke lunken i ditt søken på mitt
rikes velduft.”
”Jeg har reist deg opp ved min sønn. I ham er du
mitt barn. For deg har jeg omsorg og vil favne
deg i evighet. Rop ut din fryd for Herren. Takk
meg for alt du er i meg. Med jubel og lovsang
skal du føre mennesker som ligger i mørket inn i
mitt lys.Våg å la meg lede deg, for jeg er Herren
din Gud.”

Bibelske og Jødiske høytider
av Inger Nordin

”Herren talte til Moses og sa: Tal til Israels barn og si til
dem: Dette er Herrens høytider, mine fastsatte tider da
dere skal lyse ut hellige sammenkomster.” 3Mos23:1-2

på dørstolpene før utgangen av Egypt. Fra 2Mos12
finner vi i detalj Guds forordninger og tider og i alt
som han befaler ligger det gjemt et mønster som
Jesus senere skal oppfylle til minste detalj.
Den 10. Aviv ble lammet (eller et kje) tatt ut av
husfaren. Lammet ble tatt vare på og «gransket» i
3½ dag til det ble slaktet 14. Aviv mellom de to
aftenstunder (dvs. kl. 15.00). Denne timen var også
bønnens time i tempelet.
Vi leser om påskefeiringen fra 2Mos12:3-14. I vers
13 leser vi at blodet skal være til et tegn for dere.
Det hebraiske ordet for tegn er  ( אתåt ). Det er
satt sammen av de hebraiske bokstavene alef –  אog
tav – ת, den første og den siste bokstaven i alfabetet.
Her har vi parallellen til Jesus. Vi leser i Åp1:8a: Jeg
er Alfa og Omega, sier Gud Herren.
Jesus red inn i Jerusalem 10. Aviv og ble gransket i 3½
dag til han ble korsfestet og døde. Det samme tallet
går igjen i de årene han var i tjeneste. Påskelammet
er et forbilde på Jesus som Guds offerlam for oss.
Lammet skulle ikke deles opp eller kokes og ikke
spises rått. Alt skulle spises og resten brennes. Kl.
9.00 ble lammet bundet til alteret, ved den samme
time ble Jesus spikret til korset. Øverstepresten
la hendene på lammets hode og overførte folkets
synder til lammet. Gud la sine hender på Jesu
hode og overførte våre synder til ham. Kl. 15
skar øverstepresten over strupen til lammet med
ordene: Det er fullbrakt. Det er de samme ordene
Jesus brukte før han oppgav sin ånd. ( Joh19:30 ).
Gud opprettet en ny pakt med alle mennesker, en
blodspakt ved Jesu blod, slik at vi er trygge når vi er
i Jesus Kristus, døren til Guds hus ( Joh10:9 ).

Det som følger er en kort innføring i de bibelske
og jødiske høytidene og en messiansk forståelse av
disse. Vi kommer til å se at de bibelske høytidene
(de hellige sammenkomstene) var ment til å tjene
som daglige, månedlige og årlige påminnelser om
vår identitet og hensikt i de historiske planene
Gud har for hele menneskeheten. Korrekt forstått
forteller de historien om Jesus Messias, hans fødsel
og liv, soningsverk, død, oppstandelse, løfte om
kraft, forsikring om helligelse, løfte om gjenkomst
og løfte om evig liv, når det gjelder alle hans ekte
etterfølgere.
I tillegg til ukesabbaten, er det i alt 7 høytider
gjennom en årssyklus, og når vi vet at tallet 7 har stor
betydning i Bibelen, fordi det representerer Guds
perfekte ordning eller fylde, skal vi se at disse festene
representerer et mønster for Guds fullstendige
handling, frelse og gjenopprettelse av hans utvalgte
folk, så vel som av hedningemenigheten, som er
podet inn på det jødiske oliventreet. Disse festene er
lagt til tre perioder på året, og alle har sammenheng
med landbruket, med tre innhøstningsfaser.
Festsyklusen er selve ryggraden i jødedommen og
hovedårsaken til at jødene ikke er blitt assimilert
blant nasjonene i de siste 2000 år er at jødene blant
nasjonene har overholdt disse møtestedene med sin
Gud.

Hovedteksten er fra 3Mosebok, kapittel 23 og
akkurat som kapittelet starter med Påskehøytiden
Pesach ( Hebr. Forbigang ), skal vi gjøre det samme. Hag Hamatzah – De usyredes brøds høytid

Denne festen henger nøye sammen med Pesach.
Den varer i 7 dager og starter 15. Aviv, da de to
aftenstjerner var synlige. Høytiden feires i én uke
med bare usyret brød. Påskemåltidet bestod av
lam usyret brød og bitre urter. De spiste det om
kvelden den 14. Aviv, det betyr at de spiste den
på begynnelsen av 15. Aviv. Usyret brød = uten

Pesach – påske
«I den første måneden, på den fjortende dag i måneden
( 14. Aviv ), mellom de to aftenstunder, er det påske
for Herren. v. 5
Navnet på høytiden kommer av engelen som gikk
forbi dørene til de jødene som hadde strøket blod
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synd. Surdeig er et bilde på synd eller falsk lære og
tradisjon. Det menneskelige kan ha kommet inn
i Guds rene ord. De bitre urtene er et minne om
slavetiden i Egypt.
Den 13. Aviv om kvelden ( begynnelsen på den
14. Aviv ) holdt Jesus påske med disiplene. I
grunnteksten i Matt26:17 leser vi: «Men på den
første av adsymon ( usyredes )...» Det var ikke på
selve festdagen, men på den dagen da alt syret brød
skulle kastes ut. Ved det siste måltidet bad Jesus
disiplene minnes hans lidelse og død hver gang de
kom sammen, ikke som tidligere å feire bare én gang
i året. Nattverden er de troendes «påskefeiring».
Det er påskemåltidet som har navnet Sedermåltidet.
Det er mer symbolikk i dette måltidet enn det jeg
har skrevet om, men det er det ikke plass til å skrive
om det her.

etter sabbaten, fra de kom inn i det lovede landet.
Det første kornbåndet fra høsten skal svinges av
presten for Herrens åsyn. Det var sannsynligvis
den 17. Aviv, om morgenen. Utgangen av Egypt
startet etter påskemåltidet 15. Aviv om natten.
Det var 3 dagers vandring. Til sammenligning var
Jesus 3 dager i graven. De kom over Rødehavet om
morgenen den 17. Aviv. Det var den dagen som
Jesus stod opp av graven. Bikurim handler altså om
Jesu oppstandelse fra de døde og vår oppstandelse
med ham på den siste dag. «Men nå er Kristus
oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem
som er sovnet inn.»1Kor15:20. Denne festen taler
også til oss om at når vi står opp fra dåpsvannet,
begravelsen med Kristus, så står vi opp til et liv
med ham i vår «ørkenvandring», liksom Israels folk
skulle vandre videre med Moses som leder i ørkenen
i 40 år før de kunne komme inn i sitt lovede land.
Hag Habikurim – Førstegrødens fest – «Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden,
Bygghøstens fest
for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved
Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt
Festen beskrives i 3Mos23:9-11. Festen er dagen liv.»Rom6:4.
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av Inger Nordin

«undervisning, lære, forskrift, råd.» Da forstår vi
bedre Paulus når han sier i Gal3:24 «Mosebøkene
I 3Mos23:15 fikk Moses beskjed om å telle sju uker er blitt vår veileder fram til Kristus.» Festene er
fra Bikurim. Dagen etter, på den femtiende dagen, forbilder for Jesus. I Apgj2:1-4 ser vi hvordan Jesus
skulle det igjen være en offerfest for Herren. Denne oppfylte forbildene som er nedlagt i den jødiske
dagen, den 6. Sivan tilsvarer mai/juni i vår kalender. Shavuot. Disiplene ble fylt av den Hellige ånd og
Shavuot betyr uker og navnet er knyttet til de ukene begynte å prise Gud og vitne på fremmede språk.
som skulle telles fra Bikurim.
På engelsk heter det pentecost, fra det greske ordet
som betyr «den femtiende». Vi leser om «ukenes HØSTFESTENE – HERRENS FESTER
høytid» i 2Mos34:22 og 5Mos16:10. Sammen med
offerdyrene skulle 2 brød av fint hvetemel med Rosh Hashanah
surdeig svinges for Herren. Nå var det slutten på
innhøstningen av hveten og folket skulle takke for Mellom Shavuot ( Pinse ) og høstfestene er det
den.
tre tørre måneder. I den siste av disse, måneden
Det var på den femtiende dagen etter at de steg ELUL, er det 30 dager med forberedelse med
opp av Rødehavet, frelst ut fra trellelivet i Egypt, at omvendelse (t’shuvah) til den første av høstfestene,
Moses hadde gått opp på fjellet og mottatt Lovens Rosh Hashanah. Rosh betyr hode og Shanah betyr
tavler, men også offerlovene, forskriftene om år. Dette er jødisk nyttår. Dagen kalles også Yom
Tabernakelet og en sivil lov. Nå først var de formet Teruah - Hornblåsningens dag. Teruah betyr også
til et folk for Gud.
rop. Gud vil vekke oss opp med shofarens støt eller
La oss gå tilbake til de to brødene som skulle et rop. Gud vil lære oss at vi vil bli dømt på denne
svinges for Herren på pinsedag. Det er først etter dagen. Vi må våkne opp fra vår åndelige søvn,
pinsedagen i Jerusalem at vi kan forstå denne Vekkelsen er forbundet med Herrens komme. Dette
handlingen profetisk. Jesus er det rene Guds ord er den første dagen i måneden Tishri ( =begynnelse).
som er vår åndelige mat og liksom kornet må På denne dag sa Herren: Bli lys! Adam og Eva ble
treskes og males før man kan bake brød av det, skapt. Dagen kalles også Yom Hadin-Dommens dag
måtte Jesus lide og knuses før han kunne bli «mat» (Dan7:9-10) og Yom Hakesea-Den skjulte dag ( Se
for oss. At brødene skulle tilsettes surdeig, er et Matt24:36 ).
bilde på at Guds visste at synden ikke ble fjernet Ifølge bibelkoder er også dette den dagen Jesus ble
fra jorden ved Jesu soningsdød, men at den alltid født, i år 3 f.Kr.
ville bli blandet inn i Guds ord. Men likesom ilden Senere ble nyttår flyttet til Aviv ( påskemåneden ) og
stopper gjæringsprosessen og gjør brødet spiselig Tishri ble 7. måned i den religiøse kalender. Vi leser
for oss, vil den Hellige Ånd kunne stoppe erkjent om Hornblåsningens dag i 3Mos23:23-25. Det
synd i våre liv og bruke den til vår helliggjørelse. skulle være Hellig sammenkomst med Teruah som
Ordet gir oss styrke slik at vi kan «..framstille deres betyr hornblåsning for vekkelse ( å vekke opp). Det
legemer som et levende og hellig offer til Guds ble blåst i sølvtrompeter og shofar ( =bukkehorn )
behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» At det hele dagen og det ble gjort ofringer. Shofarblåsingen
er 2 brød kan være symbolsk uttrykk for jødefolket minner oss om krig mot vår indre fiende, våre onde
og menigheten.
tilbøyeligheter og begjær og mot Satan. Gud ble
De fem Mosebøkene som senere ble skrevet ned, blir innsatt som konge i verden denne dagen og ble æret
på hebraisk kalt Torah, noe som litt uheldig er blitt med shofarblåsing. Rosh Hashanah er nemlig også
oversatt til Loven. Ordet Torah betyr i virkeligheten Yom Hamelech-Kongens dag.
Shavuot-Pinse
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av Inger Nordin

De 9 dagene mellom Rosh Hashanah og Yom
Kippur-Soningsdagen kalles Ærefryktens dagerYamim Noraim. Vi lever nå i ærefryktens tid, en
oppvåkningstid før Herrens komme og dom.

menneskenes forhold til Gud én gang for alle.
Den andre siden av gjenopprettelsen gjaldt vårt
forhold til Satan som hadde krav på oss. I den
hebraiske bibelen står det i 3Mos16:8-10 at den
ene bukken skulle ofres til Jahve som syndoffer
og den andre til Azazel. Det siste er blitt oversatt
med syndebukk eller som fullstendig soning. Flere
bibeltolkere mener imidlertid at Azazel betyr den
onde ånd eller Satan. Jesus ble også vår stedfortreder
som kunne gjøre opp med Satan. Fordi Jesus var
uten synd, kunne ikke Satan få makt over ham.
Jesus møtte Satan i dødsriket, som ørkenen her er et
bilde på, og tok fra ham hans autoritet «nøklene»,
over menneskene. Han befridde også dem som var
i dødsriket og som i tro hadde sett fram til hans
komme.
Jesus fullførte begge disse handlingene under Pesach,
i måneden Nisan, den første måneden i jødenes
religiøse årssyklus. Han la derved grunnlaget for
forsoningen på Yom Kippur i den første måneden i
det sivile året. Denne spesielle dagen peker også fram
mot det jødene kaller Yom Hapedut-forløsningens
dag, da de venter at Messias skal komme og forløse
sitt eiendomsfolk. Denne dagen inkluderer både
hedninger og Israel (Jes18:3 og 27:13).

Yom Kippur-Soningsdagen
Dagen feires den 10. Tishri. Vi leser om den i
3Mos23:27-32. Det er en dag for soning, faste og
uten arbeid. Dette er den mest hellige og unike
dagen i året. Dette er dagen for det Paulus beskriver
i 2Kor7:10: «For bedrøvelse etter Guds sinn virker
omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men
verdens bedrøvelse virker død.».
I 3Mos16 taler Gud til Moses første gang om denne
spesielle dagen: Det er én mann, øverstepresten
Aron, som er atskilt og innviet for Gud, som skal
representere folket. Etter å ha ofret for seg selv og
sin familie, skulle to unge geitebukker stilles fram
for Herren. De skulle representere folket. Den ene
skulle ofres for Herren, og blodet skulle stenkes på
paktkistens lokk innenfor forhenget i Tabernakelet.
Den andre bukken skulle føres ut i ørkenen.
Aron skulle først legge hendene sine på hodene til
bukkene, for på den måten å overføre folkets synder
til dem. Dette var den eneste dagen i året at Aron og
øversteprestene etter ham, kunne gå inn i «det aller
helligste» med soningsblodet. Så strengt var det for
de andre prestene å gå inn for Paktens ark, at det
ble festet en snor til øverstepresten, slik at de kunne
dra ham ut hvis han fikk et illebefinnende der inne.
Det er først etter Jesu død og oppstandelse at vi kan
forstå forbildet med ofringene på Yom Kippur.
Satan hadde fått en viss rett over menneskene etter
syndefallet. Derfor kalles Satan for anklageren og
for «denne verdens fyrste». Det var bl.a. denne makt
Jesus utfordret og som han måtte beseire for å befri
menneskene fra «mørkets rike».
Jesu gjerning var derfor tosidig. Han ble vår
stedfortreder som måtte sone menneskenes synd
overfor Gud, arvesynden og opprøret som hadde
ligget over menneskeheten siden Adams fall. Jesu
blod var derfor det offeret som gjenopprettet

Sukkot- Løvhyttefesten
Dette er den 7. fest som feires i den 7. måned og den
varer i 7 dager. Tallet 7 står for fullhet. Festen står
beskrevet i 3Mos23:34-36 og 5Mos16:13. Festen
feires fra 15. Tishri, 5 dager etter Yom Kippur.
Løvhyttefesten symboliserer selve Tusenårsriket og
denne festen er derfor den eneste som skal feires
år etter år i disse 1000 år. Alle de andre festene
er oppfylt i og med Jesu andre komme. Succot
representerer sabbatsdagen i skapelsessyklusen,
hviledagen, de siste 1000 år av tiden, hvor Satan er
bundet og verden endelig har shalom, slik vi også ser
i Heb4:9: «Så står det da en sabbatshvile tilbake for
Guds folk.»
Ordet Sukka betyr løvhytte. De ble bygget til minne
om utvandringen fra Egypt. Det er en midlertidig
7

Bibelske og Jødiske høytider
av Inger Nordin

bolig. Det er en gledesfest etter angerens og
forsoningens tid. Den minner om det messianske
riket og gleden i det. Det er offerfest. Ingen hadde
så mange dyreoffer som Succot. Det ble ofret 70
okser og tallet 70 er nasjonenes tall. Så dette er
også nasjonenes fest (Sak14:16). Det er også en
innhøstningsfest, en feiring av frukthøsten.
Alle dagene under festen ble det båret inn vann som
ble helt ut foran alteret. I Joh7:37-39 leser vi at Jesus
ropte ut på den siste, store dag i løvhyttefesten: «...
om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den
som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans
indre skal det flyte strømmer av levende vann...»
Jødene synger fra Jes12:3: «Dere skal øse vann med
glede av frelsens (Hajeshuah) kilder.» under denne
feiringen. De sang salmene 113-118 da de hentet
vannet fra Siloadammen.
Denne siste, syvende dagen, den «store dagen» i
festen, er kjent som Hoshanah Rabah (den store
Hoshanah). Dette begrepet er ikke det samme som
den seremonielle hilsen «hosianna» som det kom til
å bety senere. Det står for «vær nådig og frels meg!»
( hocha na=frels nå; sammenlign med Jeshua=frelse.)
Jesus gir oss det levende vann-Mayim Chajim og
han er vår hytte-Succa.
I Joh8 ser vi at Jesus kommer til tempelet igjen tidlig
neste morgen, den åttende dagen, og nå brakte de
skriftlærde og fariseerne med seg en kvinne som var
grepet i hor. Disse hadde hørt Jesu proklamasjon.
Som lærere kjente de skriften godt og var blitt
provosert av ham. Da Jesus bøyde seg ned og skrev
på jorden etter at de hadde anklaget kvinnen,
forstod de uten tvil hva han sa til dem gjennom
denne handling. De kjente godt skriftstedet i
Jer17:13 som oversatt fra hebraisk lyder: « Israels
håp, Jahve; alle som svikter deg vil bli til skamme.
De som forlater meg vil bli skrevet i jorden, for de
har forlatt kilden med Majim Chajim, Jahve». Da
Jesus skrev i jorden – kanskje deres navn, åpenbarte
han et dunkelt skriftsted. Det stakk dem i hjertet og
de gikk skamfulle bort, de eldste først.
Den åttende dagen kalles Sh’mini Atzeretåttendedagssamlingen. Jesus stadfestet at loven ble

oppfylt i ham, Joh8:1-11 og at han var verdens
lys, Joh8:12. Tallet åtte står for ny begynnelse og
evighet ∞.
Dagen etter den åttende dagen ble det i det niende
århundre i Babylon kalt Simchat Torah, som
betyr Lovbokens gledesfest. På denne dagen blir
høytlesningen av Toraen avsluttet i synagogene
og man begynner igjen på 1Mosebok. I Israel har
man de siste 100 årene slått den 8. og den 9. dagen
sammen. Simchat Torah feires der om kvelden den
8. dagen. Rabbinerne danser i ring på oppbygde
plattformer i parker og ved Vestmuren i Jerusalem.
Det synges og ropes på Messias og det danses en
bryllupsdans med Toraen under en brudebaldakin.
Lederne ber også om regn for neste års avling.
DE MINDRE JØDISKE HØYTIDER
Chanuka- tempelinnvielsens fest-Lysfesten
Chanuka betyr innvielse og det står om den bare
i Joh10:22-25,der den er kalt tempelinnvielsens
fest. Den er ikke en av Jahves fester som er nevnt
i Bibelen, som alle menn måtte feire i Jerusalem,
men den var viktig nok til at Jesus hadde kommet
til Templet fra Galilea hvor han bodde og gikk
rundt i Salomos bueganger. Kanskje han var der for
å markere sin unnfangelsesdag? Ifølge bibelkoder
ble Jesus unnfanget om kvelden den 24. kislev. Han
som var verdens lys, kom til jorden første kveld i
Lysfesten som også er et navn på Chanuka(Joh1:9).
Det er et historisk gap på 460-430 år fra Malakias
til Matteus og begynnelsen av den nye pakt. I denne
perioden som er beskrevet i 1. og 2. Makkabeerbok,
skjedde det som var opphavet til Chanukafeiringen.
I det andre århundre f.Kr. forsøkte Antiokos
Epifanes i sitt syrisk-greske regime som jødene var
underlagt, å få jødene vekk fra jødedommen, i håp
om at de skulle assimileres inn i hellenismen – gresk
kultur. Antiokos forbød deler av jødisk praksis,
inkludert Torah-studier. Mange jøder ble assimilert,
tok greske navn og giftet seg inn i greske familier.
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Antiokos tvang jødene til å ofre griser i Templet
og i synagoger og stilte opp en Jupiter-statue på
tempelplassen. I 2. Makkabeerbok står det om
presten Mattatja som reiste seg opp mot ofringen
av gris i den lille byen Modi’in. Han drepte jøden
som skulle ofre grisen og Antiokos’ vaktmann som
skulle tvinge dem til å ofre og flyktet opp i fjellene
sammen med sine fem sønner og erklærte krig mot
Antiokos og hans hær. Senere ble opprøret ledet
av sønnen Juda Makkabe (=Hammer). Antiokos
sendte mange tusen godt bevæpnede tropper for å
knuse opprøret, men makkabeerne seiret med sin
lille gruppe menn. Antiokos døde av sykdom ute
i strid. Jødiske stridsmenn gikk inn i Jerusalem i
desember år 164 f.Kr. Det hellige Templet var som
et slakterhus, vanhelliget og ødelagt av fremmede
soldater. De renset Templet og gjeninnviet det på
den 25. Kislev. Da tiden var kommet for å tenne
menoraen ( den syvarmede lysestaken ), igjen,
lette de overalt i Templet etter olje, men de fant
bare en liten leirkrukke med olivenolje som bar
yppersteprestens segl, som betød at oljen var ren.
Det tok åtte dager å lage ny, hellig olje. Da de tente
menoraen, brant den mirakuløst i åtte dager, inntil
ny olje kunne fylles på. Fra den dagen har jødene
feiret en åtte dagers høytid til minne om denne
historiske seieren og oljemirakelet. I dag innbefatter
feiringen den spesielle lysestaken, chanukiah, med
åtte lys og et tjenerlys, shammash, som symboliserer
Jesus som kom for å tjene og var Lyset som kom til
verden. Man tenner først tjenerlyset og bruker det
til å tenne de andre, ett lys for hver kveld i høytiden.
Vi minnes at Jesus ble unnfanget den første
kvelden i Chanuka og ble født på Rosh Hashanah.
Julefeiringen er egentlig feiring av Tammus’ fødsel(
Esek.8:14), en av gudene fra det gamle Babylon,
ikledd kristen drakt av Konstantin i det fjerde
århundre e.Kr. Under Makkabeertiden ser vi at
antikristelige krefter arbeidet sterkt for å prøve å
hindre Jesus Messias første komme til jorden. Gud
måtte ha en ren jødisk slekt som holdt Toraen, som
hans sønn skulle bli født inn i, og et hellig tempel
som han kunne tale i. Han kom jo for å oppfylle

Toraen og selv bli Guds tempel som vi, hans legeme
på jorden nå utgjør med ham som hode. I vår tid
ser vi hvordan Antikrists rike holder på å reise seg
på nytt for å prøve å hindre jødene i å være et folk
i sitt eget land for å hindre at Messias skal komme
tilbake. Historien gjentar seg.
Purim (=lodd)
Esters bok er bakgrunn for Purimfesten som feires
i måneden Adar ( februar/mars ). Den starter med
faste. I boken fortelles det om jødenes redning i
Persia for over 2000 år siden. Det er historien om
den onde Haman ( etterkommer av Amalek som
gikk til angrep på jødene i ørkenen 2Mos17:8-16 )
som ville jødene til livs. Han trakk lodd (purim) om
hvilken dag og måned planen skulle gjennomføres.
Haman arbeidet under Xerxes ( Ahasverus ).
Kongen holdt en fest der han ønsket at dronningen
hans, Vashti, skulle delta med dans. Dette ville ikke
Dronningen og dermed ønsket kongen seg en ny
dronning. Han innbød da alle vakre piker til fest
for å finne en ny kone. Blant dem var Ester, niese
av den jødiske Mordechai som arbeidet for kongen.
Han ville at hun skulle gå på festen uten å fortelle
at hun var jødinne.
Kongen valgte Ester blant hundrevis av andre og
hun giftet seg med ham. Onkelen hennes fikk nyss
om at Haman planla å drepe all jøder. Han fortalte
dette til Ester via en tjener. Hun bad alle jøder faste
sammen med henne i tre dager før hun skulle holde
fest for kongen. Haman var selvskreven gjest og
svært sint på Mordechai fordi han var den eneste
som ikke ville bøye kne for ham. Dette var en ekstra
grunn for bakholdsangrepet for å drepe jødene. På
festen satte Ester en «felle» for Haman. Han gikk i
den og kongen fikk øynene opp for hva han var i
ferd med å gjøre. Det endte opp med at Haman selv
og flere av hans folk ble drept.
I Esters bok kapittel 9 leser vi at Mordechai påla
at hendelsen skulle feires hvert år den 14. og 15.
Adar fordi jødene hadde fått fred for sine fiender og
i den måneden hadde deres bekymring vendt seg til
9
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glede og deres sorg til høytid. Derfor skulle de gjøre
disse dagene til fest- og gledesdager og sende gaver
av gjestebudskosten til hverandre og til de fattige.

den første grøden, byggofferet – Jesus er offeret som
oppstod på den 17. Nisan.

Det er mer man kunne si om de jødiske og bibelske
Symbolsk er Mordechai et bilde på Jesus som skulle høytidene og symbolikken og henvisningene vi kan
komme 500 år senere. Mordechai visste at det som finne til Jesu fødsel, liv, død, oppstandelse og det
hendte var en virkning av folkets handlemåte. Han som skal skje videre, men jeg håper dette har gitt
angret og fastet. På samme måte er vi reddet av litt mer innsikt.
Jesus. Den 13. Nisan var dagen for Jesu siste måltid
med disiplene. Ester fastet i tre dager og bildet av Jeg ønsker å takke Ragnar Fasting og Liv Strøm
den 3. dagen er oppstandelsen. Jødene ble reddet Lilley for all informasjon de har bidratt med til
og utfridd den 17. Nisan, dagen for vifteofferet for denne artikkelen.

En hilsen fra Jesus

en profeti ved Kjell Gunnar Lohne

en profeti ved Kjell Gunnar Lohne
meg. Jeg vil tale til deg med deg hver dag. Vil du lytte?” føre dem ut av Egypt. Først forsøkte han å gjøre
det på sin måte, og det mislykkes. Så ble det mange
”Du er den kjære venn. Jeg har gitt deg mange gaver års strafferunder og trening i å høre etter hva Guds
og mange talenter som du kan bruke for å være måte var. Det jeg vil fortelle deg gjennom dette
min ambassadør i denne verden. Det er en gave budskap er at noe lignende er på gang i dag.
som jeg vil minne deg på. Det er gaven til å tale i
tunger. Da taler du til meg personlig, og din ånd Dere ser at Farao er et bilde på denne verdens gud,
blir oppbygget. Da blir dine andre gaver frigjort.” som er Satan. Han vil at alle mennesker skal tjene
”Jeg vil nå gi deg noen opplysninger om den tiden du ham i hans rike og gjøre alle til slaver. Du kan lese
går inn i. Det blir vanskelige tider og gode tider. Alt dette i GT. Jødenes rop gikk opp til Gud. ”Hjelp
som ikke er født av meg vil gå i oppløsning. Det er oss og sett oss fri.” Det samme rop går opp til Gud i
byggverk som er bygd av menneskekraft i Guds rike, de dag. Jeg vil bare si deg noe viktig i denne forbindelse.
vil ikke tåle det som kommer i mot dem. Det som jeg Jødene ble fri fra et fysisk slaveri
står bak og har velsignet, vil reise seg i stråleglans. Jeg
vil besøke jorden på nytt i denne tiden. Det kommer en Det sjeliske slaveriet drog de med seg. Deres tankeliv
vekkelse som er fokusert om meg. Jeg vil ut på gatene – og holdninger som var preget av nederlags tanker
inn i lukkede rom – ut der syndere er. Husk hva som og mangel på tro. Derfor måtte en hel generasjon
skjedde første gang jeg kom for å frelse verden. Jeg kom dø ut, før en ny generasjon kunne reise seg og
til mine egne, men de kjente meg ikke. La det ikke skje kunne innta det lovede landet. Dagenes vikelighet
igjen.”
er at mange mennesker er fanget i trelldom, som
sykdom, fattigdom og forbannelser.
”Det som vil hjelpe deg å kjenne meg igjen i denne tid
er om du har et personlig forhold til meg som din beste Ropet fra dem er hjelp!
venn. Jeg kommer til å bevege meg på steder du ikke
har gått før. Jeg gir deg et råd for å hjelpe deg,” sier Jesus kom for å frelse og sette fri alle dem som er
Herren.
bundet av fienden. I hans fullbrakte verk som skjedde
på Golgata, kjøpte Jesus alle fri. Nå spør han deg:
Bli kjent med meg

”Min far er kjærlighet!” ”Du er skapt i mitt bilde.
Jeg bor i deg med hele min fylde. Du er et leirkar, et
tempel for meg, ikke et fengsel. Jeg vil leve gjennom
deg,” sier Herren.
”Les i mitt Ord hva jeg har gjort mulig for deg og gitt
deg. Bibelen, mitt Ord, vil være din mat. Her kan du
lese hva jeg har gitt deg for å leve i seier og som en
overvinner. Jeg vil at du skal bli sterk i meg. Det blir
du når du spiser mitt ord – grunner og mediterer på
det. La det være din helsekost.”
”Men du må ikke glemme å bli fylt av Ånden. Det er
kun når ordet og Ånden får virke i sammen at det blir
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resultater,” sier Herren.
”Du er i krig i denne verden. Jeg er Ordet og ble døpt
av Johannes og så kom Guds Ånd over meg. Jeg ble
så ført ut i ørkenen. Der ble jeg testet av Satan, som
brukte ordet. Han prøvde på flere måter å friste meg
med sine utfordringer. Legg merke til hva jeg gjorde! Jeg
brukte Åndens Sverd som er Guds ord, og det virket. ”
”Kjære venn det virker også i dag! Jeg har et ønske at du
skal ha et kjærlighetsforhold til meg. Du er jo min brud
og vi er ett. Jeg venter på deg hele tiden at du skal være hos

”Jeg har gitt deg åndelige sanser. Du er skapt i mitt
bilde. Disse sansene er gitt deg for at du kan høre fra
meg og se inn i min verden. Jeg sa: ”mine får hører min
røst.” Jeg vil at du skal stå etter å ha overvunnet alt. Jeg
bor i deg og er sterkere enn han som er i verden som er
din motstander. Nå er tiden for å la deg lede av min
Ånd. Hør på meg nå! Jeg taler til deg og sender deg på
oppdrag i ferdiglagte gjerninger.”
Når jeg går med deg er alt mulig
Historien om jødenes slaveri i Egypt har m
ye felles med tiden i dag. Gud kalte Moses og skulle
11

”Vil du være mitt redskap å sette fangene fri de som er
bundet av Satan?”
For, jeg vil være med deg alle dine dager. Jeg har gitt
deg alle mine våpen som Guds ord, mitt blod og mitt
navn. Du kommer ikke til å mangle noe. Følg meg så
vil jeg gjøre dere til menneskefiskere mine venner,” sier
Jesus Kristus.

Å bli lik han

Å bli lik han

av Jon Fjøsne

Vi er slik han er i denne verden. 1Joh4:17.
Åpenbaringen av Jesus i hans forherligede tilstand,
har minst fire overveldende karakteristika som
direkte påvirker den kommende forvandlingen av
menigheten:
Herligheten
Jesu manifesterende nærvær. Vekkelseshistorien er
full av historier om hans manifesterende nærvær som
hvilte over de troende. Pinsedagen (ildtunger over
de troende), vekkelsen i Azusa Street (brannvesenet
ble tilkalt) for å nevne noen.

Det kristne livet finner vi ikke på korset. Det finner
vi på grunn av koset. Det er hans oppstandelseskraft
som styrker den troende. Vi har ingenting uten korset!
Korset er ikke enden, det er begynnelsen, inngangen
til det kristne livet. Begynnelsen på vår vandring.
Satan åpenbarer sine planer for oss for å få oss i forsvar.
Djevelen brøler og vi går rett i forsvarsposisjon. La
deg ikke lure, slutt med denne dårskapen og stopp
å prise djevelen med endeløse diskusjoner om alt
som er galt i verden på grunn av han. Vi har ballen.
Denne generasjonens overlegne potensial har ikke
noe å gjøre med vår fromhet, men det har alt å gjøre
med mesterens plan om å mobilisere oss til angrep.

Jesus beseiret alle ting, helvetes krefter, graven,
synden og djevelen. Han stod opp og satte seg ved
Faderens høyre side. Hvert navn og myndighet er
lagt under hans føtter og under menighetens føtter.

1Sam17:43–47 Goliat sa når han så David: ”Tror
du jeg er en hund siden du kommer mot meg med
kjepp.” Og han forbannet David ved sin Gud.
Goliat fortsatte: ”Kom hit til meg så skal jeg gi kjøttet
ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.”
David svarte: ”Du kommer mot meg med sverd og
lanse og kastespyd, men jeg kommer imot deg i navnet
til Herren, Allhærs Gud, Han som er Gud for Israels
fylkinger. Han du har hånet. I dag vil Herren gi deg i
min hånd. Jeg skal slå deg i hjel og hogge hodet av deg
og liket ditt og likene fra filisterhæren skal jeg i dag gi
til fuglene under himmelen og til villdyrene på jorden.
Så skal hele verden skjønne at det ikke er med sverd og
spyd Herren gir seier. Det er Herren som rår for krigen
og han vil gi dere i vår makt.”

Hellighet

Vi skal være djevelens verste mareritt

Kraft
Dåpen i Den Hellige Ånd ikler oss dette himmelske
element, som en over oss, frelsende kraft.
Kraftvakuumet i menigheten lar det okkulte og
falske profetiske gaver blomstre. Guds folk må reise
seg og på nytt og ikle seg denne Elias-generasjonen
med hellig kraft på det menneskelige Karmelfjell.
Triumf

Jesus er fullkommen hellig. Adskilt fra alt ondt.
Hellighet er språket som Guds vesen blir åpenbart
igjennom. Hellighet i menigheten åpenbarer Guds
skjønnhet.
La oss ikke gjøre som Sakkarias, som Gud måtte
gjøre stum i ni måneder, for at han ikke skulle
ødelegge løftet. La oss følge Marias eksempel som
mottok løfte og ropte ut: La det skje med meg etter
ditt ord.
En sann troende er i stadig krig for
å invadere djevels verk
Den sanne kristen er en kongelig kriger. Han elsker
å gå inn i kamp med hele sin sjel og overvinne
omstendighetene for Herren, Jesus Kristus.
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For å forstå hvem vi er og hva vi skal bli må vi se
Jesus som han er, ikke bare som han var, da han gikk
her nede på gatene og helbredet de syke og reiste
opp døde, men som den han er i dag. Kristenlivet
er livet på oppstandelsessiden av korset. Denne
endringen av fokus vil komme i de siste dager. Det
må skje hvis vi skal kunne bli det han har tiltenkt
oss. Religion, som er en form uten kraft, vil bli mer
og mer foraktet i hjertene til dem som tilhører han.
Et skille vil komme. Åpenbaringen skaper en lengsel
etter han, i hans fullhet og majestet. Den Hellige
Ånd kommer fullt utrustet, full av kraft og herlighet
ned til oss. Han ønsker å vise seg gjennom oss slik
han virkelig er. Slik er vi et hellighets legeme.
Dronningen av Saba ble målløs som reaksjon på

av Jon Fjøsne

Salomos visdom. Det er på tide at menighetens
visdom får verden til å bli taus igjen. Religion er ikke
bare kjedelig, den er grusom! Den tar pusten ut av
enhver god ting. Sann hellighet er forfriskende god.
Vi var skapt til å ha herredømme, herredømme
over skaperverket, over mørket. Til å plyndre
helvete og etablere Jesu herredømme overalt hvor vi
går, ved å forkynne Guds rikes evangelium. Guds
rike er der Gud har råderett. I Guds opprinnelige
plan hadde mennesket råderett over skaperverket.
Nå som synden har kommet inn i verden, har
skaperverket blitt infisert av mørket med sykdom,
plager, plagende ånder, fattigdom, naturkatastrofer,
demonisk innflytelse osv. Vårt herredømme er
fortsatt over skaperverket, men nå er fokuset på å
avsløre og rette opp skadene etter djevelens verk. Vi
må gi alt vi har fått som gave, for å nå dette målet.
Hvis jeg virkelig får kraft fra et møte med kraftens
Gud, da er jeg utrustet til å gi det videre. Guds
inngrep i umulige situasjoner kommer igjennom et
folk som har fått kraft fra det høye, og lært å utløse
det inn i livets omstendigheter. Adam og Eva fikk
befaling om å legge jorden under seg og ta råderett.
Da fantes det ikke sykdom fattigdom og synd.
Nå som vi er gjeninnsatt i hans opprinnelige plan,
skulle vi forvente noe mindre? Når alt kommer til
alt, er dette en bedre pakt! Vi ble gitt himmelrikets
nøkler som delvis er en autoritet til å tråkke på alle
helvetes krefter. Alt Faderen har, er vårt gjennom
Jesus Kristus. Hele hans skattekammer av ressurser,
hans kongelige kammer, står til vår disposisjon for
at vi skal kunne oppfylle hans befaling. Det kostet
han dyrt å bruke dem, men det var verdt det. Det
koster oss enda mer å grave dem ned og ikke skaffe
fremgang for den kommende kongen. Dette vil få
konsekvenser for evigheten.
Du er født til å seire
Johannes ropte ut: ”Vend om for himmelriket er
kommet nær.” De fleste kristne omvender seg nok
til å bli tilgitt, men ikke nok til å se Guds rike bli
forløst på jorden. Noen ting kan bare oppdages
av de desperate. Kvinnen som trengte seg frem
for å røre ved han. ”Salig er de fattige i sin ånd, for
himmelriket er deres.” Guds rike kommer i nærværet
av Guds ånd. Lengsel etter Gud fører med seg
den største ydmykhet. Du er satt med han i det
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himmelske, du er en soldat i Herrens arme. Du er
et kongelig presteskap. Du er født til å seire, erobre
territorier og bryte ned djevelens festningsverk og
rike. Til å befolke himmelen! Hver omvendelse
plyndrer helvete. Hvert mirakel ødelegger djevelens
gjerninger. Jeg og du er en del av en gruppe
mennesker som er forutbestemt til å gjøre større
gjerninger enn Jesus gjorde i sin jødiske tjeneste.
”Se, mørket dekker jorden. Hans herlighet åpenbares
over deg.” Det er Gud som sier at vi, hans menighet,
har seiret. Liknelsen om surdeigen illustrerer den
merkverdige og overveldende innflytelsen Guds rike
har i enhver situasjon det blir plassert. I disse dager
har Guds rike planlagt å sette oss i inn i de mørkeste
omgivelsene for å demonstrere sitt herredømme.
Der synden var stor, ble nåden enda større.
Uten kompromiss
Himmelriket er Guds ånds verden der Jesu
herredømme blir demonstrert. Det er et åndsutrustet liv som har surdeigens effekt i en mørk
verden. Daniel var en del av et av det mest demonisk
inspirerte riket som noen sinne har hersket på jorden.
Han var dypt plantet i systemet. Han ble regnet
blant trollmenn, stjernetydere og magikere. Men
Gud så på han som sin mann. Han ble en virkelig
surdeig i det Babylonske rike. Daniel var absolutt
i sin overgivelse til Gud og uten kompromiss i sin
målrettethet. Han søkte utmerkelse i sin stilling som
surdeig. Daniel oppdaget tidlig kraften i hellighet.
Han ville ikke spise kongens delikatesser. Å være
overgitt til Gud viser seg i en personlig livsstil, ikke
i relasjonene dine. Han kunne ikke kontrollere sine
omgivelser. Daniel var en tjener for Gud. Brukte
alle posisjonene i sin visdom til å tjene andre med
mer kraft. Å infiltrere systemet utfordrer ofte vår
villighet til å bruke våre åndelige gaver i verden.
Disse gavene fungerer faktisk bedre i verden enn
innenfor rammen av møter i menigheten. Når
vi praktiserer gavene i menigheten, mister de sin
skarpe egg. Og innvadere verdenssystemet med hans
herredømme, holder oss skarpe, og mennesker blir
frelst. Daniels ydmyke holdning, uten selv å ta ære,
førte til at Nebukadnesar, som var verdens mørkeste
hersker som noen gang har levd, lover, priser og ærer
himmelens konge for alle hans gjerninger.

Et nådens år fra Herren
av Sylvi Levåg

”Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å
forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for
å forkynne for fanger at de skal få frihet og blinde at
de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne
et nådens år fra Herren.” Luk4:18-19
Året som ligger bak oss har vært krevende på mange
måter. Globalt har vi vært vitne til at den ene krisen
avløser den andre, kriser av mer alvorlig karakter enn
tidligere. Det har tidligere vært finanskriser, men når
Eurosamarbeidet nå knaker i sammenføyningene
og kan stå i fare for å kollapse, blir det helt andre
dimensjoner over det enn tidligere. At et land kan gå
konkurs syntes utenkelig for få år siden. Nå opplever
vi at flere land har fått nedgradert kredittverdighet,
og at et land kan gå over ende økonomisk er ikke
lenger utopi. Vi hører om økende sosial uro i flere
land, demonstrasjoner og korrupsjon. I det fjerne
høres ropet på en sterk leder som kan ordne opp.
Løftet våre våpen for å ta tilbake
Nasjonalt har vi opplevd den største rystelsen, etter
andre verdenskrig; det utenkelige, da bomba gikk
av 22. juli i fjor. Vårt verdensbilde er forandret. For
mange var det største sjokket att det var en etnisk
nordmann som begikk udåden, og ikke en person
fra fjernere himmelstrøk. Dessuten har vi vært
rammet av stormer og orkaner, som har feiet med
seg gard og grunn. Det gjelder bare å få med seg
navnet på de forskjellige, Berit, Dagmar, Cato…
før neste storm, med et nytt navn. Noen av tidens
vismenn sitter og ser i krystallkulen sin, og spår et
boligkrakk. Likeledes har mange av oss personlig
opplevd 2011 som et år med mange utfordringer.
Et år hvor vi har kjempet og stridd, løftet våre våpen
for å ta tilbake det fienden har røvet fra oss, både
personlig og nasjonalt. Omstendighetene kan rope
så høyt at ropet tar overhånd, og vi mister fokus.
”La ikke hjerte bli grepet av angst. Tro på Gud og tro
på meg,” sier Herren.

mennesker samlet på Flesseberg gård, til forsinket
nyttårsfeiring, med fokus på profetiske signaler for
2012. En del av deltagerne var gjester, som kom fra
andre deler av landet, noen for første gang. Det var
inspirerende for fellesskapet å være sammen med
nye åndelige søsken. Det ble en sterk og mektig
helg.
Herren har lyst ut et nådens år for oss, personlig og
for vår nasjon. Vi ble møtt med dette ordet, da Per
Ivar Winnæss innledet helgen. I en tid som denne,
hvor fienden raser og lager støy, er det viktig å løfte
blikket over omstendighetene, se med troens blikk
det Gud har for oss. I denne tiden vil det oppstå
rykter; rykter kan skape frykt hvis vi mister fokus
og ser på omstendighetene.
”Vær ikke motløse og redde for de rykter som høres i
landet, selv om det i det ene året kommer ett rykte,
og deretter i ett annet år ett annet rykte, og om det
råder vold i landet, om hersker reiser seg mot hersker.”
Jer51:46
La ikke omstendighetene tale høyere enn Guds
ord
Vi må ikke la omstendighetene tale høyere enn Guds
ord. Vi må tro Guds ord og proklamere hans løfter.
Og ikke minst, regn med Gud! Å holde fast på Guds
løfter og løfte troens skjold når omstendighetene
peker i motsatt retning, kan oppleves som en
krevende øvelse for noen hver.

oppøve takknemlighet. Bibelen formaner oss til å
takke under alle forhold. Per Ivar fokuserte på dette.
Takknemlighet er en kristen dyd. Vi har uendelig
mye å være takknemlig for. Som Per Ivar sier: ”Selv
om vi kan slite med helseproblemer, så er vi mer
frisk enn vi er syk”. Da kan vi takke for det, og vi
vil få et annet forhold til det som måtte plage og
begrense oss. Den som er takknemlig blir glad, og
den glade blir entusiastisk. Slik skapes det vinnere.
Over på et høyere nivå

til møtet. Da jeg senere kom opp i møtesalen, var
jeg fortsatt i dårlig form. Da lovsangen begynte,
utfordret Per Ivar meg til å gå ut på gulvet og ta
noen dansetrinn. For omtrent tre år siden, begynte
jeg litt i det små, å danse under lovsangen. Dansen
har i stor grad artet seg som hopp og sprett. Likevel,
så har det vært en stor glede for meg å få lov å bruke
kroppen i lovprisning til Gud.
Gud gav meg en ny dans

Med dette som bakteppe, var vi en god del Hvordan blir man en vinner? Det begynner med å

Denne dagen gikk jeg ut på gulvet i tro til Gud.
Da skjedde det noe merkelig. Jeg opplevde at Gud
gav meg en helt ny dans. Jeg danset på en måte jeg
aldri tidligere hadde gjort. Denne opplevelsen er
vel det nærmeste jeg kommer, i forhold til å føle
meg som en ballerina. Mens jeg danset, kjente
jeg at jeg ble mer oppkvikket. Opplevelsen av at
dette var en ny utvikling i mine danseferdigheter,
bidro til stor glede og entusiasme, som når et barn
tar sine første skritt… Jeg kjente på en ydmykhet
Samtidig som det var et sterkt åndens nærvær, så og takknemlighet over at Gud kan komme og blåse
opplevde jeg disse dagene at formen var varierende, nytt liv i oss, når det ikke er mer å hente. Da kan
og at jeg tidvis ble helt satt ut og jeg følte meg Herren, Jahve få mulighet til å ta over. All ære til
utladet. Søndag ettermiddag, da jeg gjorde meg ham.
klar til å gå på bønnemøte, opplevde jeg å bli helt
”satt ut”, og jeg la meg på sengen for å ta meg inn
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Nyttårssamlingen for profetisk nettverk

Hva er viktig for denne tiden? Jo, at vi ikke så vidt
overlever, men at vi kan vandre i seier. Per Ivar
brukte idrettsheltene våre som modeller. Hva er det
som preger dem? Jo, de er entusiastiske, målbevisste
og selvdisiplinerte. Hva er det som gir noen av dem
seier? De har hele tiden målet for øye. De trener
og sliter, men for hver gang de overskrider egne
grenser, stiger entusiasmen og de er nærmere målet.
Takknemlighet

Vi opplevde et mektig nærvær av Den Hellige
Ånd, en sterk opplevelse av enhet, som mange
opplevde som et løft over på et høyere åndelig nivå.
Det lå gjennombruddskraft i luften. Det trengs
gjennombruddskraft for å føde frem det som ligger
på Guds hjerte. Kommentarer som lød: ”Dette er
som i apostelens gjerninger.” ”Dette var helt unikt.”
”Dette satte nytt mot i oss.”

I en tid som denne
av Sylvi Levåg

I en tid som denne kan hjerte
lett bli grepet av motløshet
og resignasjon. Vi kjenner på
konfrontasjoner i åndeverdenen,
hvor lys og mørke krasjer. Da er
det viktig å ikke la seg dupere av
omstendighetene, men ha tro til
Gud og holde fast på hans ord.

og jeg arbeidstiden? En lunsjpause
er 30 minutter og ikke 35. Hva
hvis kassadamen gir deg for mye
penger tilbake? Hva slag tvprogram fyller du deg med? Hvor
ofte opplever vi ikke å ha dom i
vårt hjerte i forhold til ett av våre
åndelige søsken, eller taler ord
som ikke er til Guds behag. Det er
Hvis vi skal bli stående i denne veldig lett å tilpasse seg tidsånden.
tiden, vil det kreve mer av oss ”Alle gjør det”, eller ”Jeg er bare
personlig. Bibelen formaner oss til sånn”. Tillater vi at en eller flere av
å ”arbeide på vår frelse med frykt disse ”revene” kommer inn, gir vi
og beven” Fil 2:12. Det er et nytt den onde et legitimt innsmett. På
alvor. Vi kan ikke lenger lene oss den måten får vi hull i rustningen.
tilbake og bare betrakte det som Med hull i rustningen er vi ikke
til enhver tid skjer. Nei, vi må på fullt ut stridsdyktig. Vi blir mer
banen, alle mann og alle kvinner! sårbare for angrep. Hva gjør vi?
Hvis vi skal stå i fronten, må vi
belage oss på strid. Fienden vil
forsøke å ramme oss på våre svake
punkter. Derfor må hver enkelt av
oss våke og be. Vi må omvende
oss, innvie oss og hellige oss for
Herren. Vi må gjøre oss rede for
den siste innspurten, og den siste
store innhøstningen, før han
kommer tilbake for å hente sin
brud.
Hvordan kan vi, ikke bare så vidt
overleve, men leve i seier?

Ha tro til Gud

Uten tro er det umulig å behage
Gud. Hebr11:6. Proklamer Guds
ord høyt for deg selv, inn i ditt
liv og din tjeneste. Mediter på
Ordet, så mye og så lenge at det
blir ett med deg. Ikle deg, daglig,
Guds fulle rustning, og dekk
deg i Jesu blod. Lev i lyset. Det
er i vår daglige vandring at hver
byggesten legges. Det du gjør i
dag, er retningsgivende for hvor
du går i morgen. Derfor er det
Fang revene
helt nødvendig at vi i denne tiden,
lever og virker i et fellesskap hvor
”Fang revene for oss, de små revene vi får Åndens ransakende lys inn i
som herjer i vingårdene, for nå står våre liv, for å bli ledet og korrigert,
våre vingårder i blomst”. Høys2:15 så vi fullfører løpet. Gjør vi det, så
har vi et herlig løfte: ”Innvi dere
Det er ikke de store syndene nå! For i morgen vil Herren gjøre
som er utfordringen for de fleste underfulle ting blant dere.” Jos3:5
av oss, men de små fristelsene i
hverdagen. Hvordan bruker du
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Fra MF til Flesseberg
av Ivar Vik

Noe vi har god greie på her i landet er avstander. Vi er vant med store
avstander. Særlig nordpå der mange må reise milevis for det minste
velferdsgode. En ting er geografiske avstander. Noe annet er kulturelle.
Siden vi stadig får nye innbyggere med kulturell tilhørighet i andre
verdensdeler, er ordet kulturkollisjon blitt noe vi ofte hører om. Tenk
bare på den kulturelle avstanden det er mellom oss nordmenn og en
afrikaner som lever på tradisjonelt vis i stråhytte midt i Afrika. For
ikke å si de som bor langt oppe i Himalaya. Det er en avstand i kultur
som det tar lang tid å bygge ned. I Somalia kan en kvinne bli pisket
hvis hun håndhilser på en mann med øyekontakt. Er det mulig vil vi
si. Men sannheten er at selv innenfor våre grenser er det mange kulturer som lever ved siden av hverandre og det blant nordmenn. Ja selv
innenfor kristenfolket er det flere kulturer og de kan være ganske forskjellige. Og her kommer jeg til poenget. For det står ikke til å nekte
at det er en viss avstand mellom den kristne kultur som er sprunget ut
av Menighetsfakultetet og den som lever og blomstrer i Brølende Lam.
Den ene preget av salmesang, liturgi og høytidelighet. Den andre
preget av spontanitet, høylydt bønn og lovsang. Det vet jeg for jeg
har kjennskap til begge leire. Er det slik at den ene leir er bare god
og den andre forkastelig? Selvsagt ikke. Har du noen gang hørt om
at en menighet innen for Den norske kirke er blitt lagt ned? Nei,
det har ikke skjedd. På et hvilket som helst punkt du befinner deg i
Norges land så befinner du deg innenfor grensen av en menighet av
Den norske kirke. Kan det nektes for at kirken har båret kristenarven opp gjennom historien slik at vi har et levende Guds folk i landet vårt i dag? Nei, det er et historisk faktum. Ja, kirken har mange
sterke sider, men så er svakhetene også åpenbare. Hva skyldes den
ettergivenhet til tidsånden vi er vitne til i kirken? Etter min mening
skyldes det at troens folk ikke er opptatt av å søke Gud. Det gjelder
ikke bare prester, men alle troende. Også innenfor frikirkene gjelder
det: Skal vi bli et Guds bilde, må vi se på Jesus og ikke på verden.
Dypest sett er det en lengsel etter livet som har ført meg inn i miljøet
på Flesseberg. Her finner jeg et sterkt fokus på Jesus og på lovsangen
og på bønn. Jeg har en fortid fra MF og fra kirken. Og jeg har lært å
bli glad i Brølende Lam på tross av den kulturelle avstanden fra det jeg
er vokst opp med. Noen ganger, når temperaturen på onsdagsmøtene
har nådd de store høyder, kan jeg ha tenkt: «Hva ville menighetsrådet
ha sagt om de var her nå?» Det som jeg virkelig skulle ønske, var
at flere kristne ville våge å trå ut av sitt kanskje noe lukkede kristne
miljø og tillate seg å bli velsignet av andre. Da ville de oppdage at
forskjellene mellom oss, på innsiden, ikke var så store likevel.
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”Den profetiske / apostoliske tjenesten”
Grunnlaget for gjennombrudd og forløsning
Nå er det over tre år siden sist vi hadde
distriktsseminarer rundt omkring i vårt land. Vi har
opplevd at vi under denne tid skulle fokusere på å
utruste de elever som har stått sammen med oss på
utrustningssenteret 24/7 i Øvre Eiker. Vi har også
etablert menigheten 24/7 for to år siden, noe som
til tider har vært utfordrende og krevende. Dette
sammen med seminarer og ukekurs på Flesseberg
gård har derfor vært vårt hovedfokus i denne
perioden.
Vi har i lengre tid kjent at tiden for å holde nye
distriktsseminarer og åpne møter har ligget i våre for
hjerter for distriktene. Vi husker alle de fantastiske
flotte mennesker som tok del i seminarene vi
hadde i perioden 2006-2008 og alle de steder
vi hadde seminarer. Vi vet at mange av dere har
lengtet etter en videre utrusning i det å vandre i det
profetiske. Samtidig som det er et savn etter den
profetiske tjenesten, er det også et stort behov og
lengsel etter en ny dåp i ild og kraft. Slik kan vi stå
i gjennombrudd og forløsning for vekkelse i våre
menigheter, tettsteder, byer og for nasjonen.
I oktober i fjor startet vi opp igjen med seminarer
i Ålesund, Nordfjord, Bergen og i februar i år,
Kvinesdal. Vi har virkelig opplevd en fantastisk stor
interesse for våre seminarer. Det er oppmuntrende å
se hvordan mennesker responderer på det profetiske
og vi har sett mange som har blitt utrustet til å tjene
Herren med nådegavene og især det å høre Guds
stemme og tale profetisk. Det er også oppmuntrende
med alle vitnesbyrd om de profetier som de fikk for
tre/fire år siden har gått igjennom på mange herlige
måter.

Den istandsettende ild
Den utrustende ild
Den utsendende ild med kraft og tegn
Vi vil gjennom disse seminarhelgene fokusere på
den profetisk/apostoliske gjennombruddskraften
som ligger i pinsens budskap om ilddåpen.
Mange har også stort behov for å bli betjent med
den profetiske tjenesten og profetisk forbønn. Vi er
derfor så glade over at vi nå kommer tilbake mange
forskjellige steder dette året. Vil vi også fortsette å
trene og forløse de hellige til tjenestes gjerning. De
fleste stedene kommer vi til å ha åpne møter fredag
kl 19:00, lørdag kl 19:00
Vi har med et team på mellom åtte og tjue elever
fra profetskolen, mennesker som har innviet sitt liv
til å tjenestegjøre med de nytestamentlige profetiske
gaver. Vi kommer derfor til å få mye tid til personlig
profetisk betjening under disse seminarhelgene. Vi
håper på at du kan spre denne informasjonen til flest
mulig av dine venner og at du selv tar del i et av
seminarene.
Beskrivelse
Utrustningssenteret 24/7, er et tverrkirkelig
ressurssenter. Vi har profetskole, holder konferanser,
seminarer og forskjellig kursvirksomhet både på
profetsenteret og noe reisende virksomhet. Fokuset
er på nådegavene, spesielt den profetiske tjenesten og
de nytestamentlige profetiske gaver. Vi oppmuntrer
også de kreative gavene innen kunst, dans og musikk
for vekkelse og reformasjon i vår nasjon.

Fokus på seminarer og åpne møter

Oppdrag

Vi opplever at Herren, Jahve døper oss med flere
nivåer og typer av ild.

Vi ønsker å formidle Guds farskjærlighet til deg
gjennom den profetiske tjenesten. Gud har lagt ned
et stort potensial i deg som skal frigjøres i denne tid.
I stedet for å knytte allianser med fortiden av dårlige
erfaringer eller med de ytre omstendighetene vil

Guds kjærlighetsild
Den rensende ild
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”Den profetiske / apostoliske tjenesten”
Den Hellige Ånd opplyse våre øyne, så vi kan knytte
vår tro til hva Guds ord sier vi er, har og skal gjøre.
Paulus oppmuntret Timoteus ”å stride den gode strid
ved hjelp av de profetiske ord som hadde kommet om
ham.” (1Tim1:18) Vi ønsker å oppmuntre deg til å
finne Guds plan med ditt liv gjennom den profetiske
tjenesten.
Vi ønsker å utruste og forløse mennesker med
nådegaver, til å høre Guds stemme i hverdagen.
Videre vil vi legge en grunn for at ilden skal tennes i
vårt indre for gjennombrudd og forløsning gjennom
den apostoliske og profetiske tjenesten.

Jæren – Rogaland, Bedehuset på Figgjo 25-28 mai
2012 ”Pinsekonferanse-profetisk/apostolisk tjeneste”
Tromsø – Troms & Finnmark, Apostolisk tro
1-3 juni 2012 ”Du kan høre Guds stemme i hverdagen”
Stord – Hordaland, Stord Bibelsenter
8-10 juni ”Profetisk evangelisering”
Kvinesdal – Vest Agder Leirstedet i Sarons dal,
7-9 september 2012 ”Profetier, drømmer og syner og
tydning”

Pastor Per Ivar Winnæss har lang erfaring med
å forkynne og å betjene mennesker med Guds
forløsning og nåde. Han er blant annet kjent
fra programserier på TV Visjon Norge. Bibelen
oppmuntrer oss med at alle troende kan høre Guds
stemme. Dette kan vi med utgangspunkt i at vi
ved Guds nåde har tatt imot frelsen, er døpt i Den
Hellige Ånd og har Den Hellige Ånds gave. Vi vil
gi muligheter til personlig betjening gjennom team
som er trent i å formidle Guds hjerte gjennom
profetisk forbønn. Vi ønsker at du skal få oppleve
Guds omsorg inn i ditt liv. Men samtidig ønsker vi
også at du skal få oppleve å høre Guds stemme for
deg selv i din hverdag.

Mange av stedene har vi avtalt overnattingsmuligheter
med helpensjon. Andre steder som vi planlegger å
holde seminarer i 2012:
Sarpsborg - Østfold, Oslo - Akershus, Stavanger
– Rogaland og Kristiansand - Aust & Vest Agder
Ta kontakt og meld deg på ved å sende en e-post eller
ring Per Ivar på 901 22 575 for mer informasjon.
Spre gjerne informasjonen med dine venner. Vi
gleder oss til vi sees. Gud velsigne deg!
www.brolendelam.no; www.profetisktv.no;
www.menigheten247.no;
www.utrustningssenteret247.no
Tel + 47 32 75 79 85, Mob + 47 901 22 575

Seminaroversikt:

”Han strider alltid med iver for dere i bønn, for at dere
kan stå fullkomne og fullendte i all Guds vilje” Kol
4:12
”Dere kjenner Stefanas hus, at de er førstegrøden i
Akia, og at de har stilt seg til tjeneste for de hellige”
1Kor16:15

Ålesund - Møre og Romsdal, Brusdalsheimen,
16-18 mars 2012 ”Profetisk tjeneste i menigheten”
Måløy - Sogn og Fjordane, Fjordly
13-15 april 2012 ”Dere kan alle tale profetisk”
Bergen – Hordaland, Hordvik bedehus
27-29 april 2012 ”Profetier, profeten og menigheten”

Med Kristus Jesus ut til folket, i et forpliktende
og engasjerende tjenestefellesskap. Vi ser fram til
å bygge sammen med dere alle, hvor Jesus Kristus
blir gjort kjent, trodd og blir helhjertet elsket og
etterfulgt i et fellesskap hvor hver enkelt blir sett,
hørt og betrodd.

Hokksund – Buskerud, Flesseberg gård
18-20 mai 2012 ”Befrielse og indre helbredelse”
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Profeti, kontra profetisk tjeneste
av Jan Einar Visnes

En profeti er et budskap som kommer fra Guds
trone og Guds hjerte. Paulus sier i 1Kor14:3
”Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til
oppbyggelse, formaning og trøst.”
Å profetere er derfor å tale slik at det bidrar til å
bygge opp, til oppmuntring og til å bringe trøst til
andre. Men det handler ikke bare om å tale ut i fra
menneskelig forståelse, men ut ifra guddommelig
oppbyggelse. Å tale oppbyggelse og trøst ut fra en
medmenneskelighet blir bare en ”gode ønsker”
profeti. Men å tale ut ifra en inspirasjon fra Guds
trone og Guds farshjerte, blir å tale en forvandling
og et kall til forvandling inn i menneskers liv.

5 tjenestegavene (apostel, profet, evangelist, hyrde
og lærer) kalt ”office of ” - kontorer eller embeter.
En profet er en person som Gud har ført igjennom
en treningsprosess og en helliggjørelsesprosess, for
at vedkommende skal kunne stå prøven til å bære
det med- ansvaret det er å lede en menighet eller en
gruppe mennesker.
Det er mange måter å forklare de ulike aspekter ved
den profetiske tjenesten, og dette er en av dem. Jeg
vil her definere 3 ulike varianter av den profetiske
tjenesten.

Profetisk ånd

Den
pastoralprofetiske
tjenesten
har
enkeltmennesker (ev. også små grupper) som også
er medlemmer i menigheten som målgruppe. I
motsetning til sjelesorg som mer bruker intervju
og samtale for å gi råd og veiledning til å utvikle
kristenlivet, vil den pastoral profetiske tjenesten
tale veiledning og forløsning med minimal naturlig
kunnskap om situasjonen til konfidensen. Men
man taler ut ifra det man opplever Gud vil formidle
til vedkommende, gjerne uten forutgående
kjennskap. Å gi et ord av visdom i ånden, er å gi
et råd i blinde uten å vite hva som er problemet.
Ofte vil et profetisk ord handle om forløsning,
proklamere endringer i livssituasjon, en ny tid for
den profetien gjelder. Som regel består et slikt ord
også av en diffus beskrivelse av livssituasjonen til
konfidensen. Men konfidensen vil allikevel kjenne
seg igjen i beskrivelsen, fordi vedkommende gjerne
har brukt samme ordforråd - bevist eller ubevist til å beskrive sin egen situasjon. Gud kjenner både
konfidensens situasjon og tanker om seg selv. Målet
for en slik betjening er å hjelpe konfidensen til å
ta tilbake autoriteten over sitt eget liv og sin egen
livssituasjon.

Selv om profetisk nådegave er gitt til enkelte
mennesker, er ikke dette en begrensning til at bare
de med profetisk gave kan høre fra Gud. Ser vi
bibelversene i fra 1Kor14:31 ”For dere kan alle tale
profetisk” og Joh10:27 ”Mine får hører min røst” i
sammenheng, ser vi at alle som har tatt imot Jesus
Kristus har fått den evnen å høre i fra Gud på vegne
av seg selv eller andre, om ikke i samme grad som
de som har fått profetisk gave. Det å få åpnet opp
sine åndelige ører og øyne, er et resultat av å ha tatt
imot frelsen i Jesus Kristus. Derfor kan dere alle gi
et profetisk budskap selv om man ikke er profet
eller har profetisk nådegave.
Joel3:1-2 ”Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte
min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale
profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og
deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og
trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager.”
Profetisk tjeneste
At man får profetisk nådegave ufortjent for å tjene
i menigheten, betyr ikke at alle med profetisk
gave er profeter. En profet er en person som
Gud gir som gave til menigheten (Ef4:11-12)
for å utruste (bygge opp, formane og trøste) de
troende til tjenestens arbeid. På engelsk blir disse
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Pastoral- profetisk betjening

Det er viktig at den profetiske tjenesten ikke
brukes til å vinne makt over andre mennesker. En
falsk pastoral- profetisk tjeneste kan sammenlignes
med - ikke ”ulv i fåreklær” - men en ”pytonslange

Profeti, kontra profetisk tjeneste
av Jan Einar Visnes

i hønemor drakt”. Dette er en person som klarer
å overbevise andre om at ”du har det best ved å
forbli en kylling under mine vinger.” Dette hindrer
en sunn åndelig vekst og modning, og nesten
umerkelig kveler det åndelige livet. Men i stedet
skal vi hjelpe hverandre til å innta den posisjon av
autoritet hver enkelt er gitt over sitt eget liv, vi skal
ikke lenger være slave av våre egne omstendigheter.
Luk4:17-19 ”De gav ham da profeten Jesajas bok, og
da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står
skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet
meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt
meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for
blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for
å forkynne et nådens år fra Herren.”
Profetisk evangelisering

Apostolisk-profetiske tjenesten
Den apostolisk-profetiske tjenesten er ikke en typisk
personlig og individuell betjeningsform slik de
andre gjerne er. Den apostolisk-profetiske tjenesten
fungerer primært i plenum - til menigheten og
forsamlingen. Et slikt budskap handler gjerne om
Guds holdninger og hjerte for menigheten og de
fremmøtte, gjerne med et kall til å komme inn i en
tettere intimitet og fortrolighet med Faderen. Den
et er en tiltale til den kollektive salvelsen, og den
kollektive holdningen og kulturen i forsamlingen.
Men en slik tjeneste trenger ikke å begrense seg til
menigheten, men også til en hel geografisk region
som måtte ligge på tjenerens hjerte. Men det kan
like gjerne også være å betjene et større nettverk
eller kirkesamfunn som den lokale menigheten er
en del av.
Den apostoliske og profetiske tjenesten har et kall
og en kraft i seg til å forløse nye tider av hellighet
og Guds råd til det lokale samfunnet, akkurat på
samme måten som den pastoral- profetiske tjenesten
har til enkeltmennesker.

Målgruppen for denne tjenestegaven er de ufrelste
og kirkefremmede, og målet med betjeningen
er at de skal kunne ta imot frelsen i Jesus Kristus
og bli født på nytt. Mange kristne i Norge i dag
har en manglefull forståelse av det radikale ved
gjenfødelsen. De tenker gjerne at ”har du en eller
annen form for at Jesus finnes, så er du frelst.”
Profetisk vekter
Men når man får en overnaturlig forståelse for at
Jesus Kristus døde for våre synder, så vil det føre
til et nytt liv. Og det er også hensikten med den
profetisk evangeliserende tjenesten - å formidle en
hilsen fra himmelen som beviser at den Allmektige
Gud beviselig kjenner livssituasjonen til de
kirkefremmede, og er i stand til å sette himmel og
jord i bevegelse for å bevise sin kjærlighet og nød
for dem - ja til og med sende Sønnen til helvete for
dem.

En av undervariantene av den apostolisk-profetiske
tjenesten er det å være en profetisk vekter. En
profetisk vekter kan være som en speider eller spion.
Han eller hun har et ansvar for å formidle det de ser
og observerer i det åndelige til lederne. Akkurat som
vekterne på murene hadde ansvar for å melde ifra
det de kunne se, var det kongens ansvar å handle på
det som ble rapportert - å stenge eller åpne porten.
I utgangspunktet har ikke den profetiske vekteren
noe annet ansvar enn ”å se etter og si ifra”.
Vedkommende vil derimot kunne oppleve å bli
Joh428-29 ”Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og møtt med skepsis og forvirring når vedkommende
gikk inn i byen. Og hun sa til folket der: Kom, og se sprer dette profetiske budskapet utover. Men om
en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort! Han pastoren (kongen) framsier det samme på sin måte,
skulle vel ikke være Messias?”
vil det skape den ønskede responsen i forsamlingen.
Det gjelder å holde seg til det mål av tro, det mål av
salvelse som hver enkelt er gitt.
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En person som har fått et ord til seg selv om at
vedkommende ser eller har øyne som en ørn, kan
dette tyde på en tjeneste som en profetisk vekter.
En ørn er en fugl som kan fly høyt og har oversikt
med et speidende blikk, og er samtidig i stand til å
se detaljer på ”bakken”, og kunne skjelne fiendens
strategier og taktikker, og avsløre disse.
Men en profetisk vekter kan lett falle inn under en
ånd av skeptisisme og kritisisme. Dette vil derimot
en moden pastor lett kunne kjenne igjen. Derfor er
det viktig at en profetisk vekter ikke tjener ut ifra
en posisjon av forkastelse og forkaster andre, men
er villig til å la seg ransake og veilede til en større
modenhet.
Å vokse i det profetiske
Å modnes i det profetiske er en langsom prosess.
De åndelige inntrykkene og opplevelser kan bli
en tung byrde å bære. Samtidig kan sår og vonde
opplevelser fra fortiden gjøre det vanskelig å fungere
i det profetiske på en sunn måte. I tillegg er fienden
alltid ute etter å forvrenge og kvele det sunne
karismatiske engasjementet til både enkeltpersoner

og i menigheter. Derfor er det en stor fordel - for å
ikke si: nødvendig - å stå i en relasjon med, og gi seg
til en moden profet og de andre tjenestegavene, slik
at vi også kan vokse opp til manns modenhet.

mange under og tegn. ”Han gikk
rundt og gjorde godt og helbredet
alle som var undertrykt av djevelen,
for Gud var med ham.” Apg10:38

Å modnes betyr mye indre helbredelse. Vi
trenger å bli fri fra fortiden, vi trenger å bli fri fra
omstendighetene, vi trenger å bli fri fra fastgrodde
negative følelser, vi trenger å bli fri fra andre folks
meninger og uforstandige bedømmelser. Vi skal ikke
la fortiden trykke oss ned, eller la omstendighetene
bestemme over oss. Men vi trenger å lære oss å
ta tilbake den gudgitte autoriteten over eget liv,
og innta den posisjon som Jesus har kalt oss til.
Men dette kan tidvis være en smertefull prosess
med vonde kamper med seg selv. Men å modnes
betyr også å vokse slik at kjærligheten blir rikere på
erkjennelse og på evne til å skjelne, og på den måten
bli helstøpte innfor Faderen. Derfor er det så viktig
å ha et nettverk å stå sammen med i kampen, for
den onde gir seg ikke så lett. Men på en profetskole
lærer vi ikke bare å bringe «et ord i fra Guds trone»,
men man blir trent i fylden av den profetiske
tjenesten for å bringe Guds hjerte ut til folket.

Overføring av salvelsen

Et år med ny autoritet og salvelse over ditt liv
av Irene Svendsen

Jeg søkte Herren i bønn innfor
det nye året og spurte ham om
et ord eller tiltale for 2012. Jeg
er alltid spent på hva Herren
skal gjøre, og elsker å tale med
ham og søke ham. Jeg opplevde
at det nye året skulle bringe noe
sterkt fra Herren. ”Den som ber,
han får.” Etter noen dager fikk
jeg en tiltale i mitt hjerte: ”En
ny autoritet og en større salvelse i
ditt liv” Jeg kjente en veldig glede
over denne tiltalen og begynte å
studere dens betydning, innhold
og betydningen av tallet tolv.

var tolv stammer i Israel og det
er tolv porter i Guds hellige Stad
Tallet tolv betyr guddommelig etc. Tallet tolv sier oss noe om
styre og apostolisk fylde. Det myndighet, makt, autoritet og
var tolv disipler som fulgte etter om Gud s ordninger og herlighet.
Jesus i over tre år og de ble
apostler som betyr utsendt. De Disiplene var vanlige mennesker
ble opplært og merket av Jesus. med vanlige yrker, som blant
Tallet tolv er ett viktig profetisk annet fiskere. Da Jesus møtte dem
tall i Bibelen, Jesus var tolv år da og kalte dem, sa han ”Følg meg.”
han satt i templet og talte med de De kjente med en gang kallet i
skriftlærde. Han hadde allerede hjertet, la fra seg det de holdt på
en autoritet og visdom over sitt med, og fulgte etter Jesus. Jesus
liv. De skriftlærde var forbauset hadde en guddommelig autoritet
over hans visdom og innsikt. Det fra Faderen, og disiplene fikk se
Hva tallet tolv betyr
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22 år siden, hørte jeg Guds Ånds
røst tale høyt til meg og sa: ”Følg
meg og du skal få se min herlighet”
Det var en bydende, mørk og
sterk basunrøst som talte og jeg
har aldri hørt den så sterk siden.
Jeg angret dypt over mitt gamle
liv, og omvendte meg 100 prosent
til Gud. Jeg møtte Jesus veldig
sterkt, og han åpenbarte seg for
meg som den lidende Messias på
korset. Jeg fikk se hans lidelse,
blod, smertene, tornekronen og
døden. Jeg fikk kjenne kraften
fra hans blod som rant ned på
meg. Jeg ble helbredet og satt fri
fra depresjon, rusmisbruk og flere
andre sykdommer. Han ga meg
fred, rettferdighet, guddommelig
liv og helse. Siden har jeg fulgt
etter Jesus og blitt en etterfølger.
Jeg har fått del av hans liv og tro,
og han har overført mye godt til
meg. Jeg har fått dåpen i Den
Hellige Ånd og fått mange andre
gaver. Jeg har bestemt meg for å
holde meg nær til Herren hele
mitt liv. Han har gitt meg alt, og
jeg har gitt ham mitt alt. Dette
er Guds kall til deg også: ”Følg
meg,” sier Herren til deg. ”Jeg skal
helbrede deg, hjelpe deg, styrke deg,
salve deg og døpe deg i Den Hellige
Ånds Kraft,” sier Herren. Lyd Jesus
og få en overnaturlig overføring
av kraft og salvelse over ditt liv.
Vær hans disippel og du vil få et
overnaturlig liv. Det er et rikt og
spennende liv. Den du følger, vil
prege deg. Den du tilber og bøyer
deg for, vil fylle deg. Jeg, for min
del, hungrer etter mer av Gud.
Det håper og tror jeg at du også
vil ha. Da får vi mer av Herren og
kan påvirke våre omgivelser mer.

Ved å være sammen med Jesus
dag og natt i tre år, skjedde det
noe med disiplene. De fikk en
overføring fra Jesus, hans liv
og tro. De så med egne øyne
hvordan han helbredet alle
slags syke, vekket opp døde og
gjorde under og mirakler. De
levde sammen med ham, spiste
sammen og var med ham i
mange forskjellige livssituasjoner.
Det er klart de ble påvirket av
ham! Folk rundt dem merket
at de hadde vært sammen med
Jesus, og mange fulgte etter Jesus
og disiplene. Han lærte dem å
be og å løse alle slags problemer
ved bønn og tro. De lærte mye
av Jesus, Han var ”rabbi” – deres
læremester, og Messias – den
Salvede Guds Sønn. Derfor
skjedde det en overføring av Jesu
guddommelige tro og livsstil til
disiplene, selv om de sviktet og
var svake mange ganger. Jesus var
deres Herre, mester, frelser, profet
og det store forbildet i deres liv.
De fikk en overføring fra Jesu sitt
liv og eksempel. Senere, etter Jesu
himmelfart, ble de døpt med Den
Hellige Ånd og utrustet til å gå ut
i hele verden med evangeliet. Da
ble disiplene meget frimodige, de
underviste, forkynte og helbredet
syke. Disiplene gjorde de samme
gjerninger som Jesus hadde gjort.
Les i Apg2 og videre. Dette er livet
Herren vil gi oss også, at vi skal
være hans disipler og følge ham
i liv og tjeneste. Elske Herren og Autoritet, er delegert makt
lyde ham.
Jeg ba for en mann som var syk
Da jeg ble frelst (født på nytt) for på Varna Evangeliesenter, der jeg
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jobber. Etter at jeg hadde bedt
for han, sa han: ”Du har jammen
stor kraft i bønnen!” Han var
ganske overveldet. Dette talte til
meg og det ble alvorlig for meg
at han kjente på en kraft, en
autoritet som jeg hadde i bønnen.
Bønnelivet er jo ditt gudsliv og
er du mye sammen med Gud i
bønn, blir det også kraft når du
ber for andre. Jeg ba ut fra mitt
hjerte, og han kjente en stor
kraft i bønnen og over hele seg.
Jeg flyter i det Gud har gitt meg.
Og dette året tror jeg at Gud vil
at vi skal vokse i den autoritet
og salvelse som han har gitt oss.
Den fins i bant annet i Guds
Ord, bønnen, i Den Hellige
Ånd, tilbedelsen, lydigheten, i
de troendes fellesskap. Vi har fått
en del, men det er mye mer å få!
”Det er mer salvelse å innta dette
år,” sier Herren til Sitt folk .
I Matt10:1 og Luk 9:10 leser vi at
Jesus sendte ut de tolv apostlene.
Han ga dem makt, dvs. autoritet
(exosia, gr.) over urene ånder, til å
drive dem ut og til å helbrede alle
salgs sykdommer. Det var han
– Jesus, som ga disiplene denne
autoriteten og kraften. Den
samme autoritet og kraft er gitt til
oss, som følger Jesus. I Apg4:33
står det ”med stor kraft avla
apostlene vitnesbyrd om den Herre
Jesu oppstandelse. Og stor nåde var
over dem alle.” Kraft her er på
gr. ”dynamis” som betyr energi,
makt, stor styrke og stor evne.
Dette er guddommelig kraft som
seirer over all motstand. Dynamis
i Jesus, og i oss, resulterer i
dramatiske forvandlinger. Dette
vil vi se mer av i den kommende
tiden. Dette er også normen for
den åndsfylte og åndsledede
menigheten på jord. Min bønn
er: ”Fyll oss mer med din Ånd

og kraft, Gud. Vi behøver det i
denne mørke tiden. Hjelp oss å
leve til ditt behag, og å leve hellig!
Gi oss sjelene i Norge og i hele
verden. Fyll menighetene med
din salvelse. ”
Jesus vil gi oss mer autoritet og
salvelse
Jesus har gitt oss autoritet over
all fiendens makt, Luk10:19
og ingenting skal skade oss, når
vi tar vår tilflukt til ham. Jesu
autoritet er større enn fiendens
makt. Djevelen er en slagen
fiende. Jesus har gitt oss nøklene
til seier i bønn. Vi har makt til
å binde fiendens angrep og løse
ut Guds rikes seier over djevelen.
Matt16:19 Det er meningen at
vi skal bruke dette og bli sterke
i Herren og Hans veldige kraft.

Ef6:10-18.
Men sier Jesus: ”Gled dere ikke over
dette at åndene er dere underlagt.
Gled dere heller over at deres
navn er skrevet opp i himmelen.”
Luk10:20
Herren vil at vi skal vokse i disse
ting som har med Guds Rike å
gjøre. Vi skal spre hans Rike på
jorden. Vi skal være lys, salt og
kjærlighet i denne fortvilte verden.
Folk hungrer etter kjærlighet,
nåde, frelse, helbredelse, glede,
vennskap. Vi som har Jesus, kan
gi dem vi møter akkurat dette.

Ingenting er bedre enn å være i
Guds nærvær. Der blir vi betjent
og løftet opp. Der møter vi ham
ansikt til ansikt. I hans lys ser
vi lys, ”for ditt ansikt er gledens
fylde. Ved din hånd er evig fryd.”
Sal16:11 Ut fra dette samfunnet
og nærværet med Jesus, er det han
gir oss mer styrke, større kraft og
salvelse. Noe som gjør at vi kan
hjelpe og betjene flere mennesker
i den tiden vi lever i. Jeg tror også
at dette året vil bli ett seiers år for
mange, vi skal få mange bønnesvar
og glede oss i Herren. For gleden
i Herren er vår styrke. Jeg ber om
2012 blir et Bibelens år, hvor vi at dette året skal bli ditt beste år
skal holde Guds Ord høyt opp og til nå. Må Herren rikelig velsigne
stå for det Ordet sier. Så skal vi og styrke deg med sin mektige
dette året tilbe Herren som aldri salvelse. Han skal lede oss inn i
før. Tilbedelsen er den høyeste et enda mer guddommelig liv og
form for bønn og samvær med apostolisk kraft.
Gud, Jesus og Den Hellige Ånd.

Fødsel

av Inger Nordin
Sammensmelting

Være ett

Du kom inn i denne verden ved å bli født inn i den.
Du kom også inn i Guds rike ved å bli født inn i det
(Joh1:12-13). I 1Joh3:9a leser vi at «Hver den som er
født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham.»
Hva er Guds sæd? Jo, det er Guds ord (1Pet1:23).
Du ble født på ny når Guds sæd (ord) smeltet
sammen med din ånd. Du ble en ny skapning. Før
en fødsel må det skje en sammensmeltning, både i
det naturlige og i det åndelige. Det er viktig at ordet
smelter sammen med dem som hører det, ellers blir
det ikke til noen nytte (Heb4:2).

Jesus vil at vi skal være ett med ham og Faderen
og ett med hverandre. Det bad han om i sin
yppersteprestelige bønn (Joh17:20-22). Når man er
ett med noen, så kjenner man det som den andre
kjenner, man kjenner kjærligheten, nidkjærheten,
lengselen og nøden. En slik enhet ønsker Gud
at vi skal ha med ham. I Rom8:22-23 står det at
«Skapningen...stønner sammen som i veer...også vi
sukker med oss selv». Det er en forventning om at
Guds barn skal åpenbares (Rom8:19) ikke bare for
Gud, men for hele verden som ett legeme.
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sin herlighet på Karmelfjellet i møte med Ba’alprofetene, så var det på tide å be om at regnet skulle
Når man er ett med noen, så identifiserer man seg komme tilbake. Dermed gikk Elias opp på toppen
med vedkommende. Det gjorde Nehemja da han av Karmel og bøyde seg mot jorden med ansiktet
hørte nyheter fra Jerusalem som ikke var gode. mellom knærne (1Kong18:41-46). Dette var den
Neh1:6: «..bekjenne Israels barns synder som vi har stillingen som kvinnene fødte i på den tiden. Det
gjort.» Nehemja identifiserte seg med sitt folk. Han var en profetisk handling.
holdt ikke seg selv utenfor. Han led sammen med
dem og med den sorgen han følte at Gud hadde Fødselshjelp
over tilstanden i Jerusalem og Israel. Han gråt, fastet
og bad i dagevis og Gud gav gjensvar. Vi trenger å Det trengs kraft til å føde. Derfor er det viktig at
stå sammen med hverandre, akkurat som Aron og man under svangerskapet sørger for næringsrik kost
Hur støttet Moses i kampsituasjonen (2Mos17:8- og at man er i form. Dette gjelder også åndelige
13). De holdt hendene hans oppe når Moses bad «svangerskap» og fødsler. Vi trenger «fast føde»
gjennom Israels seier!
(Heb5:12-14) og gudsfrykt (1Tim4:6-8). Hvis
ikke, kan vi komme til å oppleve det som Hiskia
Fødselsveer
skriver om i 2Kong19:3b: «For barnet er kommet
til modersmunnen, men det er ingen kraft til å føde.»
Det engelske ordet for fødselsveer er «Labour», som Vi kan ikke presse fram noe i egen kraft, det må
også kan bety arbeid. Å ha veer blir oversatt med være ved Guds kraft, for vi beveger oss i det åndelige
«to be in labour». Det å føde betyr arbeid! Hele (Joh3:6) og vi har ikke kamp mot kjøtt og blod
kroppen arbeider og samarbeider for at en fødsel (Ef6:12). Vi må ikke blande inn vår egen kraft, men
skal skje. Det er også tilknyttet smerte. Dette kan samarbeide med Gud og være ett med ham. Da vil
også oppleves ved åndelige fødsler. Det opplevde vi også oppleve at han legger en byrde på oss som vi
Paulus med Galaterne i Gal4:19: «Mine barn som ved hans hjelp skal føde fram. Det er en stor glede
jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner og et privilegium!
skikkelse i dere.» Han opplevde det på kroppen.
Identifikasjon

Innbilt svangerskap

Fødsel

Noen ganger kan vi ta på oss byrder som vi egentlig
ikke skulle ha. Vi ser kanskje et behov og lar oss
lede av en feiljustert samvittighet og ikke DHÅ. Da
kan vi oppleve det Jesaja beskriver i Jes26:15-19:
«...liksom en kvinne i barnsnød og vrir seg...men da
vi fødte var det bare vind.» Er det ikke Gud som står
bak blir det ikke fruktbart. Så bruk ikke krefter på
det som ikke Gud har lagt ned i deg. Da blir det lik
et innbilt svangerskap.

Jeg ble til ved en sammensmelting
mellom min mor og far
Sæd fra far og egg fra mor skapte meg
på underfullt vis og jeg ble meg
en unik person med mange muligheter
lignet jeg mest på min mor eller far, tro

Fødselsbønn
Det må være en indre motivasjon som driver oss,
Kristi kjærlighet (2Kor5:14) eller «Ånden i mitt
indre» (Job32:18-19). Vi kan følge Guds eksempel.
Jesaja skriver i Jes42:14 at Gud vil «skrike som en
fødende kvinne». Elias var en profet som hadde
en sterk tjeneste. Han opplevde at Gud virkelig
var med ham. Like etter at Gud hadde åpenbart
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Så kom fødsel nummer to
Guds sæd, Guds levende ord
smeltet sammen med min ånd i tro
og jeg fikk et nytt liv, et evig liv
og enda flere muligheter
nå kunne jeg ligne på min himmelske Far
Jeg har arveanlegg fra min mor og min far
de har vært med på å forme meg
men jeg har også arveanlegg fra den levende Gud
Hvilke anlegg vil jeg la dominere meg
Hvem vil jeg ligne mest

Globalt perspektiv
Peru:
Kraften i heksekunst blir avslørt
Bare for et år siden var Victor Hugo
Perez Vargas en leder i Perús enorme, men hemmelighetsfulle okkulte
bevegelse. Hans merkelige evne til
å forbanne folk og forårsake ulykker syntes å være økende. Han var
blitt lært opp av en velkjent satanist og han deltok på konferanser i
heksekunst. Men i dag kan du finne
Victor sitte på første rad i en pinsemenighet i Tarapoto, Peru, med sin
kone Deili. Han elsker å tilbe Gud
med løftede hender. Han går ofte til
alteret for å be og hans ansikt lyser
med et strålende smil. ”Jesus er min
Herre i dag,” sier Victor. ”Djevelens
makt kan ikke sammenlignes med
den sanne Guds kraft.”
Victors forvandling viste meg hvordan den Hellige Ånd arbeider i Peru,
der okkultismen har vært en tradisjon helt siden antikkens inkaer ofret
barn på altere til deres solgud. I dag
deltar okkultister fra Afrika, Europa
og USA på okkulte sammenkomster
i Peru, fordi de mener landet er et
senter for New Age energi.
”Jeg forsto virkelig ikke at djevelen
var med meg. Jeg trodde jeg selv
hadde en spesiell kraft.”
Victor, som er 36 år, ble trukket inn
i dette okkulte som tenåring i byen
Moyobamba, der venner overtalte
ham til å ha sex med hundene for
å kunne motta overnaturlig makt.
Heksene befalte ham å gjøre dette så
han kunne høre bedre og se i den åndelige verden. Etter perverse innvielsesseremonier begynte han å høre
stemmer og han oppdaget sin evne
til å drepe mennesker med sine ord.

”Jeg visste ikke noe om Gud,” fortalte Victor meg. ”Jeg forsto virkelig ikke at djevelen var med meg. Jeg
trodde jeg hadde en spesiell kraft.”
En mann han forbannet endte opp
i en bilulykke med en knust skalle.
En annen mann kom ut for en motorsykkelulykke og døde seks måneder senere. ”Hver gang jeg forbannet folk, førte det til at de led på en
forferdelig måte. De ville bare dø
umiddelbart,” fortalte han meg i et
intervju sist søndag.
Victor flyttet omsider til Tarapoto,
som ligger i nordre del av Peru. Der
begynte han å leve med sin kjæreste
Deili. Men hun hadde problem med
forholdet pga av hans raseriutbrudd
og noen ganger misbrukte han henne. ”Da jeg innså han kunne drepe
mennesker med sine forbannelser,
ønsket jeg å bryte med ham, men
noe hindret meg fra å bryte ut,” sa
Deili. Deili ble mer engstelig etter
hvert som Victor klatret høyere i det
okkulte hierarkiet. Han deltok i dyreofringer og gikk til Cerro de Oso,
et høyt fjell i nærheten av Tarapoto,
for å motta satanisk myndighet over
byen. Han ønsket å bli leder blant
de okkulte.
Fordi Victor fryktet hans kone ville
dra fra ham, lurte han henne til å
delta i en blodspakt. Hun begynte
å føle seg plaget av spøkelsesaktige
demoniske krefter og vurderte ofte
selvmord. Hun opplevde til og med
usynlige krefter som ville ha henne til
å kutte seg i håndleddene. All denne
terror kuliminerte en kveld da en
gruppe av forbedere fra Mision Cristiano Esmirna, en pinsemenighet i
Tarapoto, kom til Deilis hus for å be
for henne. Demonene, som hadde et
dødelig grep på Deili, begynte å ma-
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nifestere seg. Øynene hennes rullet
bakover i hodet hennes, og hun ble
voldelig. Seks personer kunne ikke
holde henne på bakken. Senere kom
Teresa Gomez, kona til pastoren i
Esmirna-kirken, til Deilis hus og befalte dødens ånder å forlate henne.
Deili ble mirakuløst utfridd, og ga
livet sitt til Kristus.
«Da vi så ba for Victor at han skulle
ta imot Jesus, kunne vi høre lyder
fra taket da vi befalte de demoniske
ånder å forlate ham.» To uker senere
ba Teresa og hennes ektemann, David, med Victor for å motta Jesus,
og de befalte demonene inni ham å
gå. ”Når vi befalte åndene å forlate
ham, kunne vi høre lyder fra taket,”
forklarte Teresa. ”Det var merkelige
bankende lyder. ”Det var som om
noe forlot huset.” Da Victor delte
sitt vitnesbyrd med meg sist søndag,
var hans øyne fuktige av tårer. ”Jeg
følte at dette var min siste sjanse til
å kjenne Kristus. Da jeg bøyde mine
knær og omvendte meg, fikk jeg en
visjon av Jesu føtter.”
Observatører sier heksekunst er
økende i Peru i dag, og menneskelige offer forekommer fremdeles
-selv om det rapporteres sjelden.
(for noen uker siden ble den parterte kroppen av ei jente funnet i
Mayobamba.) Teresa Gomez mener
dette er en siste anstrengelse fra satanistenes styrker. ”Disse satanistene
ønsker å ta over nasjonen Peru,” sier
hun. ”Hekser komme hit fordi det
var så mye blodoffer i Inkatiden.”
Hun bemerket også at fattige familier, spesielt i jungelområder, har vært
kjent for å selge sine barn til å bli
ofret i okkulte ritualer.
Men Victor og Deilis vitnesbyrd er

Globalt perspektiv
et bevis på at Kristi evangelium er
langt kraftigere enn et nettverk av
hekser som prøver å fornye gamle

sataniske pakter. Victor sier: ”Jeg er
ikke redd for djevelen. Jeg vet hvem
jeg går med nå.”

Kilde: Victor Hugo Vargas, intervjuet
av Lee Grady

Brasil: Ordføreren i Diadema
tilegner sin by til Jesus

ma gjør det så dårlig at jeg kan like
gjerne kvitte meg med Lady Diadema [den lokale guddommen].” Sekretæren, som var en kristen, svarte:
”Men du kan vende deg til Jesus.”
Ordføreren sa: ”Ok, ring en prest,”
og hun sa: ”Hvorfor ikke en pastor?”
”Ok, ring den pastoren som sa han
ønsker å ta byen for Jesus.”

på industriområder og la hendene
på hver fabrikk og befalte at dørene
skulle gjenåpnes og inviterte nye arbeidsplasser.

Diadema er en by med 400 000
innbyggere i nærheten av Sao Paulo.
Inntil 1999 hadde den store problemer med arbeidsløshet og hadde
mest kriminalitet i hele Brasil.
Pastor Manoel Alberto, som hadde
erfaring med å håndtere kriser, flyttet til Diadema i 1997. I begynnelsen av 1999 følte han kallet til å
bringe Diadema til Gud. Han startet en menighet, inkludert en gratis
tannhelsetjeneste i favelaen (slummen). Han startet med bønn for byens myndigheter, bønn og rådgiving
til direktøren for sykehuset og han
startet bønnegrupper i bydelene under ledelse av eldste som flyttet til
”sine” by-deler.
I løpet av den første uken i bønn
overga en kriminell gjeng seg til politiet. Kort tid etter, som svar på en
konkret bønn, tok en frimurer av
høy rang imot Jesus.
”OK, ring den pastoren som sa han
ønsker å ta byen for Jesus.”
I mellomtiden hadde Alberto begynt
å se nærmere på næringslivets synder
i byen. Tidlig i desember sto han og
elleve pastorer av andre trosretninger frem og bekjente disse synder
offentlig med høyttaler fra en plattform i sentrum av byen, for Gud
og publikum. To dager senere, men
uvitende om dette, sa ordføreren i
forbifarten til sin sekretær: ”Diade-

Pastor Alberto ble invitert til ordføreren for å lede ham til å bekjenne
synder i byen. Ordføreren hadde allerede besluttet å avslutte innvielsen
av byen til Lady Diadema og den årlige overrekking av byens nøkkel til
Rei Momo. Da Alberto og de elleve
pastorene forklarte ordføreren hva
dette innebar, bekjente han knelende og i tårer, og innviet byen til kong
Jesus. Denne hendelsen skjedde på
40-årsdagen for byen, 8. desember.
”Kirkeledere gikk to og to inn på
industriområder, og la hendene på
hver fabrikk.”
Senere den måneden leide pastorene et helikopter for å døpe byen
med vin fra luften(som en profetisk
handling). I januar
gikk kirkeledere to og
to inn
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I første kvartal av 2000 falt kriminaliteten ned til tredje plass og skyteepisoder gikk ned med 40 %. Antall døde under karneval (da det ble
holdt en 24-timers bønnevakt) var
null, for første gang. I løpet av karnevalet ble det ikke rapportert om
vold til sykehusene. Nesten alle lukkede fabrikker hadde åpnet på nytt.
Kort tid etter, tok ordføreren imot
Jesus som sin Frelser. Sommeren
2004 hadde de sosialøkonomiske
forbedringene i byen økt så mye, og
var så stabil, at den nasjonale regjeringen besluttet å studere fenomenet
for å lære av den for hele nasjonen.
På dette tidspunktet (2011) er prisen
på eiendommer i indre bydeler blant
de høyeste i Sao Paulo-regionen.
Kilde: Manoel Alberto og andre, intervjuet av Pieter Bos

Ingen kjenner morgendagen.
Forbered deg i dag!
av Arnhild Ramsrud

Vi er i et tidsskifte i verden over. Vi beveger oss stadig lenger inn i endetiden, med de utfordringene
det medfører. Norge og Europa glir stadig lenger
bort fra Gud, og vi merker allerede at beskyttelsen
over landet vårt er svakere. I tillegg har vi blitt sløve
gjennom over 50 år med stabilitet og velstand.

slave av datoen. Pass på at boksen ikke har bulker
eller andre skader. Et godt tegn er at boksen er hel
og ikke buler. Mange ulike typer mat på glass er å få
kjøpt. Greit å være litt mer obs på datoen her, men
ikke stress. Noen måneder over er ingen katastrofe
om de er lagret kjølig. Følg med på at lokket ikke
buler opp.

Vi trenger å våkne. Vi er mer sårbare enn noen gang.
Vi har ikke lenger beredskapslagre for mat i Norge. Vikingmelk eller tørrmelk er godt egnet for vårt forTidligere hadde vi korn for 6 måneder i kornsiloer. mål. Vikingmelken tåler litt mer lagring.
Nå blir disse bygd om til boliger eller revet. Vi må
ta ansvar selv.
Mel har en holdbarhet på ca.18 mnd. Det bør lagres
tørt, mørkt og helst kjølig. Bakepulver og tørrgjær
Å ha et forråd av mat i huset er ikke så vanskelig. er lurt å ha. Når det gjelder posemat som potetVerken økonomisk eller plassmessig.
mos så vær oppmerksom på at mye posemat trenger
Mye av den maten som er enklest å lagre, er også melk når du lager dem til. Kjøp potetmos både med
den billigste. Og husk at selv et ufullkomment lager og uten melk, da potetmospulveret kan være fint å
er uendelig mye bedre enn ingenting. Hva slags mat blande i mange retter og kan til en viss grad veie
en velger å ha på lager er selvfølgelig individuelt, opp for manglende melk i en rett. Her kan du også
men her er noen tips:
tøye holdbarheten betydelig.
Ris er lett å lagre, og holder seg mye lenger enn det
står på pakningen. Riktig lagret holder den flere år
over dato. Ikke lagre den i sekken eller posen, men i
tette plastbokser, tørt og så kjølig du får til.

Syltetøy er greit å ha, og det gir litt c-vitamin. Glem
ikke vitamintilskudd. Her er datoen viktig. Pass på
å ha ekstra c-vitamin i huset, da ingen av nevnte
matvarer inneholder noe særlig av det. Nypeekstrakt og nypesuppe er fine greier. Tran er også lurt.
Belgfrukter, det vil si erter, bønner og linser har Den må lagres som olje.
veldig lang holdbarhetstid. Mye lenger enn det står
på pakkene. Ha litt forskjellige typer for variasjon. Av luksusmat kan nevnes klippfisk, fenalår, spekeLinser har kort koketid, og er derfor enklere å tilbe- skinke og pinnekjøtt. Det bør lagres tørt og kjølig.
rede hvis kokemulighetene er redusert. Belgfrukter Helst mørkt. Ikke for lenge over dato, kjenn etter
inneholder en del protein, og gunstige karbohydra- om det lukter og smaker ok. Den billigste speketer.
skinka tåler litt mindre lagring, men likevel.. Den
runde, røde edamerosten tåler og har godt av lagLagre matolje av ulike typer. De holder seg ca. 18 ring i både ett og to år over dato i kjøleskap eller
mnd, og må stå mørkt og så kjølig du får til. Kjøle- kald kjeller. Den blir bare vellagret og får en fantasskap er ikke nødvendig. Det viktigste er at de står tisk god smak.
mørkt og at flasken er uåpnet under lagring.
I innvandrerbutikker får en også kjøpt ghee, en type Ha et godt og rikelig utvalg av krydder. Innvandrerfast fett på boks.
butikker har mye godt og billig. Gjør deg kjent med
råvarene, ta dem inn i den daglige husholdningen så
Kjøp inn hermetikk etter ønske. Gjerne både kjøtt du blir vant med dem. Prøv deg fram. Det er mange
og fiskehermetikk. Her trenger du heller ikke være gode oppskrifter på nettet. Sørg for å ha en viss sir28

kulasjon i lageret.
I tillegg er det greit å ha litt toalettsaker og dopapir.
Har du små barn, kan det være greit å ha non bleier
på lager. Vaskepulver for håndvask kan være greit å ha
på lur.
Emballasje for lagring av tørrvarer er i praksis gratis.
Gå på kiosken og få tomme godteribokser. De er godkjent for mat, og er enkle å stable innerst i skapet. Det
er også lurt å ha noen bøtter som egner seg for drikkevann eller matvarer. Hør med et storkjøkken eller
kantine om du kan få noen tomme matspann derfra.
Det er også viktig å ha en beredskap i forhold til
strømbrudd. Har du vedfyring, så sørg for nok ved.
Vær oppmerksom på at oljefyren ofte er strømstyrt.
Veldig mange boliger har strøm som eneste energikilde og vil få trøbbel ved et lengre strømbrudd. Ha
derfor en alternativ kokemulighet, som for eksempel
primus. Beregn å ha brensel for i alle fall en ukes tid.
Sett deg inn i sikker bruk av utstyret. Ha et lite lager
av pledd og tepper, gjerne både ull og fleece. Anskaff
deg varmeflasker, helst en for hver i husstanden. Blir
det for dyrt, kan store solide brusflasker brukes, men
ha et håndkle eller lignende rundt dem for å unngå at
de blir for varme mot huden.
Stearinlys er en selvfølgelig del av et beredskapslager.
Det beste er de i ekte stearin, da de brenner klarere
og soter mindre. Ikea har billige storpakninger. Telys
og kubbelys er mindre egnet. Parafinlampe eller oljelampe er heller ikke dumt. Ha nok brensel. Glem
heller ikke lommelykt og batterier.
I forhold til reduserte kokemuligheter kan det for
noen være greit å ha i beredskap litt mat som bare
trenger å tilsettes varmt vann. Frysetørket turmat koster litt, men om en er avhengig av jevn mattilgang går
det an å ha noen slike i huset. De har lang holdbarhet.
Sist men ikke minst, ha et greit førstehjelpsskrin.
Sjekk ut hva apoteket eller Røde kors anbefaler for
deg og din husholdning.
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Visdom til å handle på drømmevarsler
av Sylvi Levåg

Man trenger ikke være profet for å skjønne at vi
har gått inn i endetiden, en tid som vil bli krevende
for alt Guds folk. Trykket kommer til å øke. Ja, vi
kjenner det allerede. Vi ser i økende grad totalitære
tendenser, hvor kravet er at alle skal gå i takt, hvis
ikke kan konsekvensene bli yrkesforbud. Et ferskt
eksempel på dette, er kampen om reservasjonsretten for helsepersonell. Et problem som til dags dato,
uten problemer, har latt seg løse, men som myndighetene nå legger opp til, ikke lenger skal være
mulig.
Bibelen sier at Guds folk vil komme til å møte
trengsel i den siste tid, men ”Se da til at dere ikke lar
dere skremme! For dette må skje” Matt24:6
Herren har lovet å være med alle dager, ikke minst
de dagene som oppleves som vanskelige. Det vi vet
er at når dette skjer; strammer seg til, så stunder vår
forløsning til. Det er innspurten før Jesus kommer
tilbake for å hente sin brud.
Samtidig er det viktig at vi ikke luller oss inn i vår
egen tornerosesøvn og tenker som mange har gjort
til alle tider. ”Det skjer ikke i min tid”. Vi må forberede oss. På samme måte som Jissakars sønner ”som
forstod seg på tidene, så de visste hva Israel burde gjøre”
1Krøn12:32, må vi også forstå tiden vi lever i, og
tolke den i lys av Skriften. Var det viktig den gangen, så er det kanskje enda viktigere i dag.
Da vil jeg trekke frem et eksempel på en klok mann
som forstod tiden han levde i, og fikk guddommelig åpenbaring om hvordan Farao, landets hersker,
skulle forberede seg på den kommende trengselstid
som lå foran dem. Det er Josef.

drømmen hadde et viktig budskap, og at han måtte
finne ut hva drømmen betød. Derfor slo han seg
ikke til ro med at dette var en umulig oppgave.
Mens spekulasjonene om drømmen var samtaleemne blant de ansatte ved hoffet, kom kelneren
(munnsjenken) til seg selv. Han kom til å tenke
tilbake på den tiden han satt i fengsel. Han hadde
også en gang opplevd å få en underlig drøm, som
han ikke skjønte noe av, men som ikke gav han ro.
Han husket at han fortalte drømmen til en av medfangene, som kom med en utrolig tydning. Med
det samme bare ristet han på hodet av tydningen,
men det rare var at tolkningen av drømmen ble som
medfangen hadde fortalt. Tre dager senere gikk han
som fri mann ut av fengselet. Det som overrasket
han enda mer, var at han ble oppgradert, og kunne
stemple inn på sin gamle jobb ved hoffet. Dette
måtte han skynde seg å fortelle. Kanskje var fangen
fortsatt i live?
Josef ble hentet ut fra fengselet, for om mulig å bistå
med drømmetydning. Josef var en gudfryktig mann
som søkte Gud om visdom og åpenbaring. Josef tydet drømmen og fortalte Farao hva han burde gjøre
i de sju gode årene, for å forberede de sju magre år,
hvor det ville bli mangel på det meste. Josef hadde
autoritet. Budskapet ble tatt imot, og en guddommelig beredskapsplan ble iverksatt, en plan til berging for mange mennesker.

Visdom til å handle på profetier og drømmevarsler

Hva betyr dette for oss? Det gode budskap er at vi
fortsatt befinner oss i de sju gode år. Det er fortsatt
en nådens tid fra Herren. Men en dag vil den ta
slutt. Ser du det? Hvordan forbereder du deg for de
kommende dager? Eller tenker du at det er tilstrekkelig med det daglige vedlikehold; lese litt i Bibelen
og gå på møte i helgen?

Faraos drøm er beskrevet i 1Mosebok kapittel 41.
Farao fikk en drøm, som han skjønte var viktig,
men som det viste seg at ingen var i stand til å tolke.
Det var tydelig at Farao hadde en opplevelse av at

Presset øker. Mørket tiltar, men samtidig skal dette
bli en ny tid for Guds menighet. Men det går ikke
av seg selv. Det vil kreve alt av deg og meg. Hvis
ikke treet har røttene dypt plantet i jorda, vil treet
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bli blåst over ende når stormene kommer. Største utfordringen for oss som kristne, vil bli kravet om å tilpasse oss tidens
krav og trender, og krav om å inngå kompromiss. Kravet om
å være tolerant, det vil si å godta det Guds ord sier er synd,
senke standarden for å unngå negative reaksjoner, opplever
vi allerede i sterkt monn. Et ensidig krav hvor kun vi som en
minoritet skal tilpasse oss tidsånden, og det som til en hver
tid er politisk korrekt. Det vi trenger er gudsfrykt. Har vi ikke
gudsfrykt, vil vi lett kunne bli styrt av menneskefrykt. Hvis vi
ikke er rotfestet i Kristus, innviet til ham og helliggjort, vil det
bli vanskelig å bli stående i stormen.
Nå er det tid for å omvende oss, hellige oss og innvie oss til
Herren. Det er tid for å søke hans ansikt. Han krever alt, men
gir også alt. Vil du og jeg legge oss selv som et levende offer
på hans alter? Da, og først da, kan han fylle oss med sin ild
og sin kraft.
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Bli utrustet og satt i stand til tjenestes gjerning!

Søk Herren for en ny ilddåp!
Ta del i distriktsseminarer 2012:

Vi gleder oss over igjen å holde distriktsseminarer
rundt omkring i vårt land.
Vi tror vi skal få en fantastisk helg sammen med alle dere som deltar
på seminarene. Vi har med et profetisk forbønnsteam på mellom 8-20
stykker fra Brølende lam profetskole, så det blir også god tid til forbønn og personlig profeti.
Husk at vi har åpne møter fredag kl 19:00 og lørdag kl 19:00
Se mer info på: www.utrustningssenteret247.no

Seminaroversikt:
Ålesund - Møre og Romsdal, Brusdalsheimen, 16-18 mars 2012 ”Profetisk tjeneste i menigheten”
Måløy - Sogn og Fjordane, Fjordly 13-15 april 2012 ”Dere kan alle tale profetisk”
Bergen – Hordaland, Hordvik bedehus 27-29 april 2012 ”Profetier, profeten og menigheten”
Hokksund – Buskerud, Flesseberg gård 18-20 mai 2012 ”Befrielse og indre helbredelse”
Jæren – Rogaland, Bedehuset på Figgjo 25-28 mai 2012 ”Pinsekonferanse-profetisk/apostolisk tjeneste”
Tromsø – Troms & Finnmark, Apostolisk tro 1-3 juni 2012 ”Du kan høre Guds stemme i hverdagen”
Stord – Hordaland, Stord Bibelsenter 8-10 juni 2012 ”Profetisk evangelisering”
Kvinesdal – Vest Agder Leirstedet i Sarons dal, 7-9 september 2012 ”Profetier, drømmer og syner og tydning”
Mange av stedene har vi avtalt overnattingsmuligheter med helpensjon.
Andre steder som vi planlegger å holde seminarer i 2012: Sarpsborg - Østfold, Oslo - Akershus,
Stavanger – Rogaland og Kristiansand - Aust & Vest Agder
Spre gjerne informasjonen med dine venner. Vi håper vi sees på et av våre seminarer. Gud velsigne deg!
Adresse: Brølende lam, Flessebergveien 1, 3300 HOKKSUND
Tel + 47 32 75 79 85
www.brolendelam.no

www.profetisktv.no

Mob + 47 901 22 575

www.menigheten247.no

”Han strider alltid med iver for dere i bønn, for at dere kan
stå fullkomne og fullendte i all Guds vilje” Kol 4:12
”Dere kjenner Stefanas hus, at de er førstegrøden i Akia,
og at de har stilt seg til tjeneste for de hellige” 1Kor16:15

www.utrustningssenteret247.no

Med Kristus Jesus ut til folket, i et forpliktende og
engasjerende tjenestefellesskap. Vi ser fram til å bygge
sammen med dere alle, hvor Jesus Kristus blir gjort kjent,
trodd og blir helhjertet elsket og etterfulgt i et fellesskap
hvor hver enkelt blir sett, hørt og betrodd.

