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Leder

Kjære lesere!
Vi lever i spennende tider, og er
takknemlige til Gud at vi har fått nåde
til å formidle noe av det som ligger på
Guds hjerte for vår tid.

forkaste det som er i fra Gud. Slik ser vi
at Paulus må oppmuntre Tessalonikerne
til ikke å utslokke Ånden og forakte det
profetiske.

Vi har i dette nummer fokusert på den
kampen som foregår om den profetiske
tjenesten. Vi tror det er viktig å legge
et bibelsk grunnlag for at de profetiske
gaver, og nådegavene generelt, kan
flyte fritt i menigheten og i det kristne
fellesskap.

I dag er det flere som er opptatt av å
smykke seg med tittelen profet, andre
tar seg betalt for å gi deg en personlig
profeti, mens andre kommer med
sensasjonelle doms og ulykkesprofetier
over vårt land. Hvordan kan vi vite
om disse virkelig er Herrens profeter,
eller om de er falske etterligninger som
koker opp sine profetier eller drar frem
sine egne antagelser og gode ønsker?

Siden det ligger i våre hjerter å se
menigheten reise seg av troende
som begynner å bruke nådegavene
og spesielt den profetiske gaven, er
det også et ansvar at vi kan skille ut
det som er av Gud og det som er
av oss selv. Det er også viktig med
retningslinjer slik at vi ikke sporer av og
blir forført.
Når Gud setter fokus på noe som er
viktig for hans rike, ønsker også fienden
å ødelegge det som Gud er i ferd med å
gjøre. Dersom fienden ikke lykkes med
en åpen konfrontasjon, vil han trolig
forsøke seg med dårlige etterligninger
av det ekte og sanne, for at vi troende
skal bli lei og ta avstand, og derved også

Vi skal forsøke å besvare noen av disse
spørsmålene i dette nummer. Men husk
at selv om det finnes det som er falskt
og ikke er i fra Herren, så finnes også
det som er ekte og genuint. ”Utslokk
ikke Ånden! Forakt ikke profetier! Prøv
alle ting! Hold fast på det som er godt!”
1. Tess. 5:19-21.
Gud velsigne deg!

Per Ivar Winnæss
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Misbruk av
profet

av Per Ivar Winnæss

perivar@brolendelam.no

Jeg tror Herren ønsker at vi skal høre hans stemme for våre egne liv, men også kunne tale
oppmuntring, formaning og trøst inn i andres liv, inspirert av Den Hellige Ånd 1. Kor. 14:3.
Vi ser i dag et stort behov for
helhjertede og overgitte kristne, som
kan formidle Guds tiltale til andre
mennesker. Det finnes alt for få som
virkelig setter fokus på nådegavene,
og som forløser de troende inn i det
rike livet med Gud. Dette skjer i et
fellesskap hvor gavene kan flyte fritt
gjennom de troende, og hvor man
legger vinn på å oppøve, utvikle og
bruke gavene, Hebr. 5:14.
I mangel på dette ser vi mye
umodenhet, svermeri og tendenser
til at troende har blitt, og fremdeles
blir forført. Det er kanskje ikke så
rart at det fortsatt er mange som er
skeptiske og reserverte til den profetiske
tjenesten i våre menigheter. Selv i den
første urkirken fikk vi se dette, som i
menighetene Tessalonikia og Korint.
Paulus måtte i begge tilfellene legge
en ny grunn, og føre de videre inn i
det å søke nådegavene og ikke forakte
profetier, 1. Kor. 12-14 og 1. Tess. 5:
19-21.
Noe vi kan lære av Paulus var at han
ikke førte menighetene inn i frykt
for de åndelige gavene eller at de tok
avstand til det profetiske, men han
korrigerte dem og viste en veg ut
av det umodne, svermeriske og det
forføreriske.
I mangel på virkelige profetiske
gaver er det lett å la seg forføre av
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såkalte profetiske røster, som har satt
profettittelen som etikett over sine liv,
og som ved sine profetier forsøker å
bekrefte at de er utvalgt av Herren til
å profetere. Her bør det ringe en bjelle
om at de kanskje ikke er kalt av Herren
til profeter, men heller taler ut fra seg
selv.
Det virker som om mange lar slike
”frimodige profetier” klø dem i øret.
Slik lar mange seg manipulere og
blir ført inn i en form for åndelig
”psykose”. Da er det ikke rart at mange
tar avstand fra profetier og profeter.
Den falske profet ”koker det opp” hebr.
ALYD, mens den sanne profet lar det
”strømme eller boble opp”, fra sitt
indre liv med Gud, hebr. NABA.
Man kan stille seg mange spørsmål
om hvorfor slike budskap kommer
gjennom mennesker som virker
så oppriktige. Har de behov for
oppmerksomhet til seg selv, ved å stadig
komme med sensasjonelle profetier?
Trenger de anerkjennelse om sin stilling
og posisjon? Vi skal ta opp dette i et
senere nummer av Den profetiske røst.
Vi vil i denne artikkelen omhandle
profetier ut i fra sjeliske kilder. (Dette
kan være oppriktige mennesker, som
av hele sitt hjerte ønsker å velsigne sine
søsken med forbønnens og profetiens
gaver, men som øser opp fra eget
forgodtbefinnende.)
Profeter ikke ut fra menneskelig

tankegang
Av og til er vårt ønske om å hjelpe
andre så sterkt, at vi profeterer ut fra
det vi har i våre egne hjerter, til tross
for at vi ikke har fått noen ord eller
en tiltale fra Gud. Når vi betjener
mennesker, må vi være ekstra følsomme
for Den Hellige Ånds ledelse. Vi må
ikke være redde for å forholde oss stille,
dersom Den Hellige Ånd ikke gir oss
noe å si. Profetier som kommer ut
fra våre egne gode ønsker, faller i tre
kategorier:
Sympati profeti
Sympati profetier baserer seg på
kunnskap som vi har fått gjennom
vennskap eller ved en persons utseende.
Begge deler kan stimulere en sympati
profeti i en negativ eller positiv retning.
Gode ønsker profeti
Gode ønsker profeti kommer fra det
menneskelige hjerte med det uttrykte
ønske om at det skal gå noen godt,
f.eks. å bli helbredet fra en sykdom,
økonomisk velsignelse osv. Slike
gode ønsker skulle gis i en bønn om
velsignelse i stedet for en profeti.
Rådgivnings profeti
Rådgivningsprofeti er også fra det
menneskelige hjerte. Ofte gis rådene
ut fra profetens egen erfaring og er
vanligvis uten Den Hellige Ånds
inspirasjon. Selv om det ofte er rett å gi
råd, skulle det ikke gjøres som om det
skulle være en profeti.

av det
tiske
Si ikke at Gud har sagt det, med
mindre du er helt sikker. Ikke start
profetien med ”så sier Herren” hvis du
er usikker. Det vil i slike tilfeller være
lurt å starte med en noe mer forsiktig
ordlyd, men du kan for eksempel si ”jeg
har en opplevelse av at Herren har noe
han vil si til deg”
Hvis vi er ærlige med den vi skal
betjene i forbønn, vil resultatene ikke
utebli. Om vi i utgangspunktet ikke
tror vi får så mye fra Herren, tror jeg at
når vi fokuserer på de mennesker vi skal
berøre i forbønn, vil også profetiene bli
forløst, gjennom bilder, visjoner og ord.
”Jag etter kjærligheten og søk med iver
etter de åndelige gaver, slik at dere i
større grad kan tale profetisk”, 1. Kor.
!4:1
Jesus sier at ”den som tror på meg, som
Skriften har sagt, ut fra hans indre skal
det flyte strømmer av levende vann”,
Joh. 7:38

Brølende lam

TV programmer på

TV Visjon Norge
Følg med på våre profetiske
TV programmer Brølende Lam
og reportasjer
Hver søndag kl 17:00, sender
Brølende lam sitt halvtimes TV
program på Visjon Norge
repriser:
Tirsdag kl 23:10
Onsdag kl 00:00
Søndag kl 07:00

Hver lørdag og søndag sender
Brølende lam en halvtimes reportasje
Hver lørdag kl 13.30
reprise: søndag kl 12:30

Vi skal i neste nummer fortsette
undervisingen om det profetiske og
vil der komme inn på hvordan vi
responderer på en tiltale fra Herren,
samtidig som vi også vil forsøke å si noe
mer om profetisk terminologi.
Prøv alt og hold fast på det gode!
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Ta
på
Guds
av Ivar Vik
iva-vi@online.no

Ingen kristen vil nekte for at vi står i en åndelig kamp. Vi er Guds soldater. Det er Herren som er generalen. Det er
en åndelig krig. Hvis vi studerer de militæres strategier for kamp og seier, kan vi lære mye som vi kan anvende i
vår åndelige krig. Det er det vi her vil se nærmere på.
Ved å lese GT ser vi hvordan det går
når Herren får gå foran i kampen. Da
ble det alltid seier. Da folket skulle
prøve seg på egen hånd eller når de
hadde vært ulydige, ble det nederlag.
Da Josva hadde ført folket over
Jordan, fikk han et syn: Mens Josva
var i nærheten av Jeriko, hendte det
en gang da han så opp, at han fikk øye
på en mann som stod rett foran ham
med løftet sverd i hånden. Da gikk
Josva bort til ham og spurte: «Er du
en av våre, eller hører du til fienden?»
Mannen svarte: «Nei, jeg er høvdingen
over Herrens hær. Nå er jeg kommet.»
Jos.5:13f . Nå var Guds time kommet
for å innta landet. Nå var høvdingen
over Herrens hær kommet og slaget
kunne begynne. Med andre ord: Gud
gikk med dem. For om Herren ikke
bygger huset, arbeider vaktmannen
forgjeves. Hvis ikke Herren vokter
byen, våker vaktmannen forgjeves.
Sal.127:1. Slik er det alltid. Det er det
arbeid som er av Herren som bærer evig
frukt. Det er den kamp der Herren går
foran som gir seier.
VI SKAL SEIRE NÅR VI:
ER BEVÆPNET
Ved mobilisering må en være bevæpnet.
Du må være bevæpnet til tennene. Ikke
med kuler og krutt. Nei, en åndelig
fiende må beseires med åndelige
våpen. Det er først og fremst bønn og
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kjærlighet. Med bønn og kjærlighet
kan du vinne store slag i den åndelige
verden. Men husk at uten Jesu seier på
korset, hadde verken du eller jeg hatt
noen sjanse til å seire over fienden.
Paulus skriver også om andre åndelige
våpen, våpen vi har til rådighet. Stå
da klar med sannheten som belte om
livet og med rettferd som brynje, og ha
som sko på føttene den beredskap som
fredens evangelium gir. Grip framfor alt
troens skjold; med det kan dere slokke
alle den ondes brennende piler. Ta
frelsens hjelm og Åndens sverd, som er
Guds ord. Ef. 6:14ff. Vi kan lære mye
om riktig bruk av våpen ved å studere
Davids møte med Goliat. Så lot Saul
David få sin egen rustning, satte en
bronsehjelm på hodet hans og tok på
ham en brynje. David bandt sverdet
hans om seg utenpå klærne og ville til å
gå; men han hadde aldri prøvd det før.
«Jeg greier ikke å gå med dette på meg,»
sa han til Saul; «jeg er ikke vant til det.»
Så la han det av seg, 1. Sam.17:39f.
David tok av seg den tunge rustningen,
verdens våpen. I stedet tok han med seg
noen steiner fra bekkefaret: Guds våpen
for David. David var seg bevisst, at
han hadde sine våpen fra Gud: David
svarte: «Du kommer mot meg med
sverd og lanse og kastespyd; men jeg
kommer mot deg i navnet til Herren,
Allhærs Gud. 1. Sam.17:45. Ja, du
trenger våpen i den åndelige krig du

står i, men det er ikke verdens våpen,
men Guds våpen.
KJENNER FIENDEN
Du må vite hvem som er fienden.
Det er ikke mennesker. Husk denne
samtalen mellom Jesus og Peter: Jesus
forteller at han skal opp til Jerusalem
for å lide og dø og Peter sier til ham:
Dette må ikke hende deg. Jesu svar er
meget interessant. For han irettesetter
ikke Peter, men den åndsmakt som i
det øyeblikket brukte Peter, nemlig
Satan. Men Jesus snudde seg og sa til
Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil
føre meg til fall. Du har ingen sans
for det som Gud vil, bare for det som
mennesker vil.» Matt.16:23. Det var
ikke Peter som holdt på å føre Jesus
bort fra lidelsens vei. Det var Satan.
Og i sitt svar, så taler Jesus direkte til
den åndsmakt som prøvde å føre han
bort fra Guds plan. Her er det lett å
feile. Vi hamrer løs på mennesker, når
vi i stedet skulle nedkjempe fienden i
bønnerommet. Resultatet er ødelagte
relasjoner, mens det problem disse
mennesker tilsynelatende var årsak til,
ikke er løst. Mennesker skal vi bare
elske. Det er Satan og hans hær, som er
fienden.
ER LYDIGE MOT HÆRFØREREN
En absolutt forutsetning for å vinne en
krig er absolutt lydighet mot militære
overordnede. Guds hær må vise

fulle rustning!
lydighet mot Herren. En kvinne som
bodde i en bygård i Oslo, opplevde
sent en kveld at Guds Ånd talte til
henne: ”Gå bort til vinduet og si: ”Jesu
Kristi, Guds Sønns blod renser for all
synd”. Hun kvidde seg. Hun syntes
det fikk være grenser for hvor ”sært”
kristne skulle oppføre seg og unnlot å
følge tiltalen fra Ånden. Neste morgen
gikk hun bort til vinduet for å se hva
som kunne være grunnen til det hun
hørte kvelden før. Hun fikk sjokk da
hun så ut. Nede i gården hadde en
mann hengt seg. Gud ville rekke ut
sin bergende hånd, men redskapet var
ulydig. Å lære seg lydighet er en av de
vanskeligste leksene for en kristen. Et
godt spørsmål er alltid: Hva ville Jesus
ha gjort om han var i min situasjon
akkurat nå?

Illustrasjon: Krassimir Kolev

HAR HØY KAMPMORAL
Enhver general vet hvor mye høy
kampmoral har for utfallet av krigen.
Da Israel hadde inntatt Jeriko, var det
en som tok av bannlyst gods. Og da de
senere skulle innta byen Ai, så gikk det
ikke slik de forventet. De ble jagd på
flukt og 36 israelere mistet livet. Josva
var fortvilet. Hva hadde skjedd? Gud
sa til Josva: Israel har syndet og brutt
den pakten jeg bød dem å holde. De
har tatt av det som var bannlyst, stjålet
det og gjemt det blant sine egne ting.
Derfor kan ikke israelittene stå seg mot
fiendene. Synd gjør Guds menighet
sårbar. Uoppgjort synd berøver deg for
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av Ivar Vik

åndskraft og gjør deg til et lett bytte for
fienden. Verden betrakter kristne og
det liv de lever. Hva ser de? Setter jeg
med mitt liv, en strek over eller en strek
under mitt kristne vitnesbyrd?
HAR STOR KAMPVILJE
Skal soldatene vinne slaget må det
være kampvilje. Tenk deg at noen ville
antaste din familie. Da ville du reise
deg opp som en løve og forsvare dem
av all makt, ville du ikke? Derimot
om du ble satt til å forsvare en holme i
skjærgården eller noe som absolutt ikke
hadde noen betydning for din velferd,
da ville ikke angrepsviljen på langt
nær være den samme. Du må oppdage
verdien av det du skal kjempe for. Du
er villig til å kjempe for alt du har
kjært. Jo mer du er sammen med Jesus,
jo mer kjær blir han for deg og sterkere
blir viljen til å kjempe for hans sak.
VÅKER
Israels hær ble tatt med list. Noen av
nabobyene narret Josva og folket og
inngikk en pakt med Israel. De fikk
Josva til å tro at de bodde langt borte,
mens de i virkeligheten bodde like i
nærheten. Dermed måtte de la dem
bli boende der i fred. Jos. 9:3-21. Det
samme skjer i vår tid. Mens Guds
folk sover, kommer fienden og skader
menigheten innenfra: mens alle sov,
kom hans fiende og sådde ugress blant
hveten og gikk sin vei. Matt.13:25
Gjennom media får fienden så sin sæd
av urenhet, gudsforakt og vold. Hva har
Guds folk gjort? Vi har sovet. Da blir
det ingen seier. Ingen sovende hær har
seiret til denne dag. Det må våkes, slik
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at fienden kan avsløres og nedkjempes,
før han får forvolde sitt skadeverk.
Husk at urenhet, gudsforakt og vold
er åndsmakter, som mest effektivt
nedkjempes gjennom målrettet bønn
snarere enn gjennom sinte leserinnlegg.
HAR ENHET I REKKENE
Ingen ting er mer ødeleggende for et
land enn en borgerkrig. Men enhet
gir styrke. Man kan si hva man vil
om den katolske kirke, men den har
greid å beholde enheten innad. Og det
har vært en stor styrke. For noen år
siden kom paven til Filippinene. Der
hadde han en gudstjeneste som samlet
fire millioner mennesker. Det ble en
demonstrasjon av styrken i enhet. Det
ligger en kraft gjemt her, som så tydelig
kom til uttrykk, ved pavens bortgang.
Om vi ikke er enige, kan vi allikevel
søke sammen, slik det ble gjort under
Jesus-marsjen i Oslo, i sommer. Her
var prester og trospredikanter samlet
i skjønn forening. Og fienden bare
skjelver…
ER OFFERVILLIGE
Hvordan blir utfallet av denne kampen?
Guds menighet vil seire. Takk og lov.
Seieren er gitt på forhånd. Vi kan ikke
tape. For Han som er i dere, er større
enn han som er i verden! Joh.4:4. Så
Guds menighet vil seire for meg skal
hvert kne bøye seg, og hver tunge skal
love Gud. Rom.14:11. Det skal bli en
herlig seier. Om Guds kirke seirer til
slutt, betyr ikke det samme som at det
ikke vil bli tilbakeslag. Det har vært
mange tap underveis og det vil bli det

fortsatt. Om Guds menighet seirer til
slutt, betyr ikke det at du er sikret seier.
Det blir ingen seier for deg uten kamp.
Det samme kan sies om dine barn og
din familie. La ikke Guds menighet
seire og du tape. Du står i en kamp
for ditt evige liv. Du er et trofé i den
kampen som foregår om din sjel i den
åndelige verden. Ingen pris er for høy
for å vinne det evige livet. Bakker du
ut, når motstanden blir for sterk? Det
er nok av dem som gjør det, men det
må ikke bli deg! Og du står i en kamp
for din menighet og hele Guds folk.
Tenk ikke slik: Det går nok sikkert
bra med meg. Gud gjør ikke forskjell
på folk. Så lenge du er i denne verden
står du i en kamp. Hver dag. Å se
på kristenlivet som en kamp er hva
Frelsesarmeen har gjort i alle år. De har
latt dette bli en del av sin organisasjon,
der de har frelsessoldater og offiserer.
Selv om vi ikke står i Frelsesarmeen, så
er vi frelsessoldater i Herrens hær like
fullt. Og nå mobiliserer Herren sine
soldater.
Fienden er ikke mennesker, men
åndsmakter. Kamparenaen er ikke
slagmarken, men bønnekammeret.
Våpnene er ikke kuler og gevær, men
bønn, tro og kjærlighet. Seieren er ikke
landområder og innflytelse men at
mennesker blir frelst.

DVD
annonse!
•

BL musikk DVD - Strømmer fra ditt indre

Brølende lams første musikk DVD, hentet fra flere av Brølende lams musikk CD-er
Basert på innslagene i fra Brølende lams TV program
PRIS kr 200,00 + porto

Bli en Brølende Lam

partner!
Vi arbeider for at det profetiske og det kreative skal få et fundament og rom for vekkelse
og reformasjon! For å kunne gjøre dette, trenger vi din støtte i bønn og som giver.
Vær med og støtt vårt arbeid, ved å gi en engangsgave eller bli en fast støttepartner!
Ring oss for mer informasjon på 32 75 79 85 eller gi din engangsgave til Kontonummer:
1638.19.28601
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9ende AV – Å gi

land
–
Samaria
av Lars Enarson
lars@thewatchman.org

Så kom hærskarenes Herres ord til meg, og det lød slik: Så sier hærskarenes Herre: Fasten i den fjerde måneden,
fasten i den femte, fasten i den sjuende og fasten i den tiende skal bli til fryd og glede og gode høytider for Judas
hus. Elsk derfor sannheten og freden! Så sier hærskarenes Herre: Folk skal ennå komme, de som bor i mange byer.
De som bor i den ene byen, skal gå til den andre og si: "La oss gå for å be om nåde for Herrens åsyn, ja, for å søke
hærskarenes Herre. Også jeg selv vil gå." Ja, mange folk og sterke folkeslag skal komme for å søke hærskarenes
Herre i Jerusalem, og for å be om nåde for Herrens åsyn. Så sier hærskarenes Herre: I de dager skal ti menn fra alle
folkeslagenes* tungemål gripe tak i kappefliken til en jødisk mann og si: "La oss få gå med dere, for vi har hørt at
Gud er med dere." Sak 8:18-23
Om Israel noen gang har hatt behov for
forbønn for en inngripen fra Herren
så er det nå. Siden 15. august har man
tvangsflyttet omkring 10.000 jøder
fra Gaza og nordre Samaria. Etter
to tusen år i eksil vendte det jødiske
folket tilbake til disse områdene etter
den mirakuløse krigen i 1967. Landet
som hadde vært ufruktbart og øde i
årtusener, begynte plutselig å blomstre
opp under deres rettmessige eiere,
akkurat som profetene hadde forutsagt.
Bare de små jødiske samfunn i sør
delen av Gaza, har produsert frukt og
grønsaker som årlig har gitt inntekter
på over 100 millioner dollar, bare fra
eksporten. Nå måtte de gi fra seg sine
landbruk til mennesker som fortsatt
tenker på å stride mot dem, til jødene
utryddes fra jordens overfate en gang
for alle. La oss ikke gjøre teologien
komplisert. Dette er ikke gode nyheter.
Det er dårlige nyheter for det jødiske
folket, og det er dårlige nyheter for hele
verden.
Felles massedemonstrasjoner som
koster millioner av dollar, planlegges
av de palestinske myndigheter, Hamas
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og Islamsk Jihad for å feire terrorens
seier over jødene under mottoet "I
dag Gaza – i morgen Jerusalem!"
For noen uker siden rapporterte
vise statsminister i Israel, i TV, over
sammenhengen mellom Gaza og
Jerusalem. Nå begynner sannheten
å komme fram. Forflyttningsplanen
kommer å forsterke terroren og
medføre større konsekvenser for Israel
enn antagelig noen annen beslutning
i dets moderne historie. Amerikanske,
britiske og israelske etterretningskilder
har nylig avslørt at Al-Queida-enheter
nå opererer sør i Gaza, og har gruppert
seg for å ta over det område som den
israelske hæren forlater. Om vi noen
gang skulle be for Israel så er det nå!
Forflyttningen av alle jøder fra Gaza
og nordre Samaria, skaper en dyp kløft
i hele den israelske nasjonen. Yeshua
sa att det rike som kommer i strid
med seg selv, ikke kan bestå. Vi ser
menneskelige tragedier, jøder som må
forlate alt det de har bygget opp og vi
ser det alvorlige i at Israel oppgir land,
som Gud har gitt dem på mirakuløs
måte.

Først opprettelse og vekkelse – så dom
Dagen før den 15.august, da denne
sørgelige utvisningen av jøder fra deres
gudgitte land fant sted, var den 9ende
Av i den hebraiske kalender. Dette er
dagen før fasten i den femte måneden,
beskrevet av profeten Sakarja, til minne
om det første templets ødeleggelse i
Jerusalem og det første eksil. Det er
av stor betydning at Sakarja omtaler
denne faste i forbindelse med et løfte
om gjenopprettelsen av Jerusalem. De
foregående versene sier:
Det skal skje: Slik som dere var en
forbannelse blant folkeslagene, Judas
hus og Israels hus, slik skal Jeg frelse
dere, og dere skal være en velsignelse.
Frykt ikke, la deres hender være sterke
For så sier hærskarenes Herre: Slik som
Jeg planla å føre en ond ulykke over
dere da deres fedre egget Meg til vrede,
sier hærskarenes Herre, og Jeg ikke
angret det, på samme måten har Jeg
igjen i disse dager planlagt å gjøre godt
mot Jerusalem og Judas hus. Frykt ikke!
Sak 8:13-15

opp det gudgitte

og Gaza

"Da skal de se på Meg som
de har gjennomboret"

Illustrasjon: Krassimir Kolev

Sak 12:10
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av Lars Enarson
Vi lever nå i de tider av opprettelsen,
som forbereder Messias sin gjenkomst.
Vår oppgave er å faste og be så at
denne opprettelsen kommer til
fullbyrdelse, i samsvar med Guds løfte.
Før ødeleggelsen av det første templet
den 9ende Av, sa Gud klart og tydelig
til Jeremia at han ikke skulle be om
framgang for hans folk, for Herren
skulle ikke lytte til en slik bønn, selv
om Moses og Samuel skulle komme
fram innfor Herren (Jer. 7:16, 11:14,
14:11). Innen det andre templet ble
ødelagt, som også skjedde på den 9ende
Av, fortalte Yeshua for sine etterfølgere
at ødeleggelsen var besluttet over
Jerusalem, og bad dem gråte for sine
landsmenn. (Luk. 23:27-31)

og de skal klage bittert over Ham slik
en klager bittert over den førstefødte..
… På den dagen skal en kilde bli åpnet
for Davids hus og for dem som bor i
Jerusalem, en kilde mot synd og mot
urenhet." (Sak. 12:9-10, 13:1)

Men vi kan ikke komme på en eneste
bibellærer, predikant eller evangelist
som i dag forkynner at vi nå igjen
er inne i en tid da vi ikke skal be for
Israel og for Jerusalems framgang. Vi
tror absolutt at ytterligere en endelig
domsperiode skal komme over Israel,
men den er ikke nå. Før den grusomme
dommen i slutten av Sakarja 13,
kommer den seiersrike nådetiden over
Israel og en nasjonal vekkelse, som
beskrives i kapitel 12 og første delen av
kapitel 13.

Kjære venner, dette er den sanne,
endelige, verdensvide vekkelsen
i sammenheng med Israels
gjenopprettelse som vi venter på, og
som kommer til å forberede Yeshuas
gjenkomst! Vi har ikke sett denne delen
ennå. Vi lengter etter og venter på den,
og derfor behøver vi faste og be for
dette.

På den dagen skal det skje: Jeg søker å
ødelegge alle folkeslagene som kommer
imot Jerusalem. Over Davids hus og
over dem som bor i Jerusalem, skal
Jeg utøse nådens og bønnens Ånd.
Da skal de se på Meg som de har
gjennomboret. Ja, de skal sørge over
Ham slik en sørger over den enbårne,
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Denne nasjonale vekkelsen i Israel,
etter en militær seier over deres fiender,
kommer til å lede til en verdensvid
vekkelse. Da kommer mennesker i
nasjonene til å strømme til Jerusalem
og gripe tak i duskkanten på mantelen,
som tilhører en jøde som følger Toraen
(4 Mos. 15:38-39) og sier, "La oss gå
med dere, for vi har hørt at Gud er
med dere!" Det kommer til å medføre
liv fra de døde for verden!

Etter den endelige vekkelsen over
Israel kommer den endelige dommen
beskrevet i Sakarja 13 og 14 og Herrens
gjenkomst. Prinsippene er alltid de
samme i Guds Ord. Det kommer
alltid en guddommelig besøkelsestid
først og siden kommer dommen.
Før det første templets ødeleggelse,
kom den nasjonale vekkelsen under
den gudfryktige kong Josia. Før det
andre templets ødeleggelse, kom den
nasjonale vekkelsen gjennom Messias

og hans disipler. Før den endelige
dommen over Israel, kommer enda en
gang en nasjonal vekkelse i landet.
Derfor har vi grunn til å tro på Herrens
inngripende i denne tid til det beste
for Israel, og kan i enighet med Sakarja
8:19 frimodig faste og be for at fra
den 9ende Av dette år, skal forvandles
til en glad hendelse og gledesfest for
Juda! Faste og be med oss at Herren
skal gripe inn og forvandle situasjonen
i Israel. La oss tro på en mektig seier
gjennom Herrens hånd, som svar på
bønn!
Hvem vet om ikke Han vil vende om
og angre, og etterlate Seg en velsignelse,
et grødeoffer og et drikkoffer til Herren
deres Gud? Blås i basunen på Sion,
tillys en hellig faste, kall sammen
en hellig forsamling! Samle folket,
hellige forsamlingen, kall sammen de
eldste, samle barn og spedbarn! La
brudgommen gå ut fra sitt rom og
bruden fra sitt kammer. Prestene, de
som gjør tjeneste for Herren, skal stå
gråtende mellom forhallen og alteret.
De skal si: "Spar Ditt folk, Herre,
og overgi ikke Din arv til spott, så
folkeslagene* skulle få herske over**
dem. Hvorfor skulle de si blant folkene:
Hvor er deres Gud?" Da skal Herren bli
nidkjær for Sitt land, og Han skal spare
Sitt folk. (Joel 2:14-18)
Når vi har bedt over forflyttingen
fra Gaza og Samaria har Herren flere
ganger talt til oss om "delingen av
Rødehavet". Vi vet ikke eksakt hva
det betyr, foruten at delingen av

Illustrasjon: Krassimir Kolev

Rødehavet i Bibelen var en mektig
befrielseshandling som Gud utførte. Vi
kjenner at uansett hva som hender, er
det viktigste at Guds hånd åpenbares
i situasjonen, så at Herren blir
forherliget. Stå sammen med oss i bønn
nå i denne alvorlige tiden for Israel.
Dere som har shofar, blås i den og
proklamer Sak 4:6-7, "Dette er
Herrens ord til Serubabel: Ikke ved
makt og ikke ved kraft, men ved Min
Ånd, sier hærskarenes Herre. Hvem
er du, du store fjell? Bli til en slette
framfor Serubabel! Han skal føre fram
toppsteinen til høye rop og si: "Nåde,
nåde være med den!" Vi blåser i shofar
for å bli husket innfor Herren, så at
han sender ut sine mektige engler til
befrielse. Må Herren fullstendig forvirre
fienden og tilintetgjøre alle hans planer
og må Israels Gud bli forherliget!
Gud, hold Deg ikke så stille! Vær
ikke taus, og vær ikke så rolig, Gud!
For se, Dine fiender raser. Og de
som hater Deg, har løftet hodet. De
har lagt listige råd mot Ditt folk,
og sammensverget seg mot dem Du
bevarer. De har sagt: "Kom, la oss
utslette dem som folk, så ingen lenger
vil minnes Israels navn." For de har
sammensverget seg med ett sinn. Disse
danner et forbund mot Deg: (Sal 83:
2-6)
Legg øret til, Israels Hyrde, Du som
leder Josef som en hjord. Strål fram,
Du som bor mellom* kjerubene. Vekk
Din styrke framfor Efraim, Benjamin
og Manasse, og kom til frelse for oss!

Forny oss igjen, Gud! La Ditt ansikt
lyse, og vi skal bli frelst. (Sal 80:2-4)
La oss be i overensstemmelse over
følgende tema for Israel.
- Be om at Gud den Allmektige skal
åpenbare sin kraft og gi tegn, under og
en mirakuløs befrielse for bosetterne!
- Be om at Gud skal være nådig og
gjøre en veg ut av denne krisen, der
ingen veg synes finnes, en krise som
virker å vokse seg for stor for å kunne
løses fredelig. Tilintetgjør de ugudelige
døds forbannelser som rettes mot
Sharon fra høyre ekstreme rabbinere.
Be heller at han skal ta imot visjoner og
drømmer fra Herren. "Kongens hjerte

ligger i Herrens hånd".
- Be om at Israel skal beskyttes fra
overraskende angrep fra nord, øst eller
fra noen annen retning!
- Be om Guds beskyttelse og at Herren
sender engler til beskyttelse for Guds
folk og hindre jødisk innbyrdes vold!
- Be om at kristne og jøder over hele
verden skal forstå den alvorlige og
profetiske tiden og virkningene av det
som hender i Israel i dag og VÅKNER
OPP!
Gud velsigne deg, som vekter på
Jerusalems murer!
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av Tommy Hicks
av Ola Døhl
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Før vi ser nærmere på Jahves profeter i Bibelen, så har vi så langt i vår artikkelserie, i all hovedsak hatt fokus på
den ekte profetismen i Israel. Skriften er tydelig i sitt testimonium om at det parallelt med denne bevegelsen også
fantes falske profeter, som opererte i Herrens navn. Vi skal i denne artikkelen forsøke å se litt nærmere på hvem
disse var, og hva som kjennetegnet denne gruppen.

Hvem var disse personene som Herrens
profeter, beskyldte for å være falske?
Hvorfor ble de kalt falske, og hva var
det karakteristiske med dem? Var det
mulig å skille mellom ekte og falskt?
Og hvordan kunne folket prøve om
en profet var ekte eller ikke? Disse
spørsmålene skal vi forsøke svare på i
denne artikkelen.
Kultprofetene?
Det har opp gjennom tiden versert
ulike oppfatninger om hvem de falske
profetene var. Enkelte forskere har
forsøkt å generalisere denne gruppen
ved bl.a. å hevde at det gikk et skille
mellom de kultiske og ikke kultiske
profetene. Dette synspunkt hadde
sin grunn i at enkelte av Herrens
ekte profeter ikke ville vedkjenne
seg offerpraksisen i helligdommen.
Man anså derfor at enhver profet
med tilknytning til denne praksisen
var falsk. Dette synspunktet har sin
grunn i skriftsteder som bl.a. Amos 5:
21-22: ” Jeg hater og avskyr de fester
dere feirer, de stevner dere holder,
byr meg imot. For om dere bærer
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fram brennoffer eller grødeoffer,
så bryr jeg meg ikke om dem. Og
måltidsofrene deres med gjøkalvkjøtt
vil jeg ikke se.” Likeledes finner vi det i
Hosea 6:6 ” For jeg vil ha troskap, ikke
slaktoffer, gudskjennskap heller enn
brennoffer.” Man kan lett tro at man
her hadde med en nokså institusjonell
gruppe profeter som synes å ha stått i
en intim sammenheng med kultusen
og hoffet.
I dag er det få forskere som
generaliserer og hevder et slikt
synspunkt. Det fantes både kultiske og
ikke kultiske profeter, og i blant disse
gruppene var det falske profeter i begge
leire. Dersom man skulle hevde et slikt
standpunkt ville man fått problemer
med bl.a. Jesaja, Jeremia og Esekiel
som i aller høyeste grad vil kunne
karakteriseres som tempelprofeter
(kultiske profeter), med en sterk
tilknytning til den institusjonelle
kulten i Jerusalem.
Ekstatikerne?
Et annet synspunkt har vært knyttet
til om det var mulig å sette et

skille mellom de tidlige ekstatiske
profetene og de senere skriftprofetene.
Ettertiden har vist at de aller fleste slike
kategoriseringer har vært ufruktbare.
Man kommer ikke til rette med
skriftmaterialet dersom man sier at de
tidlige eksentriske profetene var gale,
og dermed også falske, i motsetning
til de mer sofistikerte og velfriserte
skriftprofetene som dukket opp noe
senere i Israel.
Det som må danne utgangspunkt
for en riktig slutning, er å finne ut
hva Skriften selv sier om de falske
profetene.
Mika, sønn av Jimla – 1. Kong 22
Mika, sønn av Jimla, har ofte blitt kalt
den første profet som fremhevet seg selv
som en ekte profet, framfor de falske
profetene som Herren hadde lagt en
løgnenes ånd i munnen på. De falske
profetene i dette tilfelle var de vel 400
profetene som kong Akab hadde i sin
portefølje, og som han regelmessig kalte
til råd.
Utgangspunktet for historien ligger i at
kong Akab (nordriket) ønsket å ha med

profeter i det
gamle Israel
seg kong Josafat i Juda (sørriket) på
hærtokt mot Arameerkongen Benhadad
fra Damaskus. (år 855 f.kr). Før Josafat
ville gi sin tilslutning om å følge
kongen ut i krigen, ønsket han at Akab
først skulle søke råd hos Herren. For
å imøtekomme denne anmodningen,
kalte Akab til seg sine 400 hoffprofeter,
for å høre hva de hadde å si. Alle som
én kunne de gi Akab det rådet at han
skulle dra opp til Ramot i Gilead, og
at Herren der ville gi byen i kongens
hånd. Gud ville gi han seier over
fienden og okkupasjonsmakten.
Slik viste de seg å gå inn i det mønstret
som senere skulle komme til å
kjennetegne mange av Bibelens falske
profeter, nemlig at de talte de ord som
kongen i dette tilfelle ønsket å høre.
Kong Josafat på sin side, falt tydeligvis
ikke helt til ro med dette svaret. Trolig
forsto han hva slags profeter dette
dreide seg om, og spurte om det ikke
kunne være noen andre av ”Herrens
profeter her som vi også kunne spørre?”
Israelkongen Akab slo fast at det også
fantes en annen profet som de kunne
spørre, ”men jeg hater ham, fordi han
aldri spår noe godt for meg, men bare

vondt. Det er Mika, sønn av Jimla.”
For å tilfredstille kong Josafat påkalte
de da også Mika, for å høre hans råd.
Sendebudet som ble sendt for å hente
Mika, ba profeten inntrengende om
å tale det kongen ønsket å høre. ”De
andre profetene spår alle som én at det
skal gå kongen vel. La dine ord være
som deres, og spå godt du også!”, men
Mika svarte han og sa: ”Så sant Herren
lever: Det Herren sier til meg, det må
jeg tale.”
Da han kom til treskeplassen ved
byporten, hvor kongene satt i kongelig
skrud på hver sin trone, kunne han
fortelle dem at han hadde sett ”hele
Israel spredt utover fjellene som
en saueflokk uten gjeter.” Videre
tilkjennega han at årsaken til hvorfor
Akabs profeter hadde spådd slik de
hadde gjort, var at Herren hadde lagt
en løgnens ånd i munnen på alle hans
profeter, for å villede kongen. I stedet
for da å respondere som seg hør og
bør, ble kongen sint og befalte at Mika
skulle føres i fengsel, hvor han skulle
leve på vann og brød til kongen kom
uskadd hjem igjen fra hærtokt. Til dette
svarte Mika kongen og sa: ”Kommer
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av Ola Døhl
du virkelig uskadd hjem igjen, så har
ikke Herren talt gjennom meg.”
På tross av advarslene fra Mika, valgte
kongen allikevel å dra i hærtog mot
Arameerkongen, og Mika gikk heller i
fengsel enn å forandre de ordene som
han hadde opplevd Herren hadde gitt
han.
Det er flere interessante saker som
blir tydeliggjort og illustrert i denne
teksten. Det ene er at det faktisk

I tilknytning til den synkretistiske
religionskulten som vokste frem under
Omri-dynastiet i nordriket, så dukket
det også utvilsomt opp flere falske
profeter i Israel, enn det var i Juda.
En annen sak er at disse profetene
til enhver tid forsøkte å tilfredstille
kongen. De viste at kong Akab ønsket å
vinne tilbake utposten Ramot i Gilead
og oppfordret han derfor til å gå til
krig, med løfter om seier. En tredje sak

På tross av advarslene
fra Mika, valgte kongen
allikevel å dra i hærtog mot
Arameerkongen, og Mika
gikk heller i fengsel enn
å forandre de ordene som
han hadde opplevd Herren
hadde gitt han.
eksisterte et betydelig antall falske
profeter i Israel. Israel var på denne
tiden i opprør imot Guds sannheter
representert ved tempelet i Jerusalem.
Selv hadde de bygget sine egne
rivaliserende statshelligdommer, en
i hver ende av nasjonen: Betel og
Dan. Imot dette hadde profeten Akia
fra Silo kjempet (1 Kong 14:2-18).
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er at disse profetene ble beskyldt for
sine feilaktige spådommer av en annen
profet som hevdet å tale Herrens ord.
I dette tilfelle kan det tyde på at det er
en løgnens ånd som har fylt hjertene
deres, og på den måten villedet dem
bort fra sannheten. Enkelte ganger, som
i dette tilfelle, kan overnaturlige krefter
komme inn å spille en betydelig rolle

i falske profetier. Gud la en løgnens
ånd i munnen på dem, slik at de ikke
kunne annet. Vanligvis så sies det, at
falske profeter taler ut fra eget hjerte
og sinn og uten oppdrag fra Herren
jfr. Jer 14:14.f.; Jer 23:16,26; Esek 13:
2, og forkynner egne drømmer, Jer 23;
25,27; 32; 29:8, men i dette tilfellet
hadde Gud også grepet inn.
Hendelsen avslører også noen
anliggender vedrørende sanne profeter.
Et faktum er at de sanne profeter
var sjeldne i Israel på Akabs tid. Til
tross for at kongen hadde over 400
profeter til sin disposisjon, så kom
han i hu bare en ekte profet i landet
som var rakrygget nok til å si kongen
imot dersom det var nødvendig. Et
annet moment vi kan lese ut av denne
fortellingen er at Herrens profet var
villig til å stå alene i kampen mot
majoriteten. Selv om Mika var én
enkelt profet, imot 400 falske, så bar
han frem det ordet Gud hadde talt, til
tross for sterkt press fra sine ”kolleger”.
Videre kan vi også se at han var villig
til å gjøre dette uansett om det ville
komme til å bety lidelse for sitt eget
vedkommende.
To grupper av falske profeter
Falske profeter kan klassifiseres under
to hovedrubrikker: de som verken kalte
seg selv for Guds profeter eller gjorde
noen krav på å være det, og de som
legitimerte seg som Herrens profeter
og ikke var det. Den første gruppen
finner vi bl.a. i 5 Mos 13:1-3 ” Det kan
hende at det står fram hos deg en profet
eller en som har syner i drømme, og

lover deg et tegn eller under. Hvis det
tegn eller under han forutsier, virkelig
skjer, og han samtidig sier: «Kom, la
oss holde oss til andre guder, som dere
ikke kjenner, og dyrke dem,» da skal du
ikke høre på det som en slik profet eller
drømmeseer sier.” Om disse skriver
også Jeremia ” De profeterte ved Ba’al
og førte Israel, mitt folk, på villspor”
(Jer 23:13). Det var imot denne
profetgruppen Elia kjempet på Karmel
(1 Kong 18), og det var Ba’als profeter
kong Jehu slo ned og tok livet av i
Ba’al-tempelet (2 Kong 10). Ba’al og
Astarte hadde sine egne profeter i
Kanan.
Det er ikke denne gruppen av profeter
vi i denne sammenhengen trenger å
bekymre oss for. At de var profeter for
sine guder framfor Herren Israels egen
Gud, står klart for oss, og sannsynligvis
ble de også oppfattet som profeter
av det folket de forsøkte å tjene.
Utgangspunktet er helt annerledes med
den andre gruppen av profeter, for de
påberopte seg å tjene Herren Gud alene
og bare han, på lik linje med de ekte
profetene. Det er i all hovedsak imot
denne gruppen av profeter, at Herrens
ekte profeter raste, og talte domsord
over. Og det var ikke ubegrunnet, da de
skapte forvirring omkring hva som var
Herrens ord eller ikke. Enkelte ganger
må det ha vært svært så vanskelig for
den enkelte å avgjøre hva som var ekte
og hva som var falskt. Det er denne
siste gruppen av falske profeter som
interesserer oss i denne sammenhengen.
Hva var det som karakteriserte dem
som falske?

Budbærere med kall eller ikke?
Det grunnleggende svaret på dette
spørsmålet kan deles i to. Det første
ligger i at Herrens sanne profeter
faktisk mottok sitt budskap fra Gud,
mens de falske profetene på sin side,
ikke gjorde det. De falske var de som
sier: ”Så sier Herren!”, enda Herren
ikke hadde talt.” Esek 22:28. For å
kunne akseptere en slik distinksjon,
så må man selvfølgelig tro på Guds
suverene eksistens, som overopphøyd
over alle andre såkalte guder, og
samtidig anerkjenne at denne Gud,
i sannhet åpenbarte seg for enkelte
mennesker på Bibelens tid. Saken
handler ikke om hvorvidt en profet
trodde han hørte fra Gud, men
hvorvidt han faktisk kommuniserte
med himmelen eller ikke. Sanne
profeter hadde en slik kommunikasjon
og derfor hadde de også et budskap
med guddommelig opprinnelse og
autentisitet. Falske profeter på sin side
hadde ikke noen slik legitimasjon,
selv om de gjorde krav på å ha den.
De trodde at de kanskje hadde
den, og fastholdt at de hadde en
slik guddommelig autoritet, men i
realiteten var det ikke annet enn deres
egne tomme tanker og drømmer. Det
er om dem det står skrevet: ”Ve de
profetene, de dårene som følger sitt eget
sinn og ikke har hatt syner… Synene
deres er falske, og spådommene er løgn.
De sier: ”Så lyder ordet fra Herren.”
Men det er ikke Herren som har sendt
dem… det er ikke jeg som har talt”
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av Ola Døhl
Esek 13:3-7.
Det andre svaret knyttes til selve
profetkallet. De sanne profetene var
kalt av Gud inn i sin tjeneste, mens
falske profeter ikke hadde noe slikt
kall. Før han ble født helliget Herren
Jeremia og kalte han til profet for
folkene (1:5). I kontrast til dette så
sier han om de falske profetene at,
”Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem
noe påbud og har ikke talt til dem.
Falske syner, gagnløse spådommer og
svikefulle påfunn er det de bærer fram
for dere” Jer 14:14.
Særskilte kjennetegn
Selv om disse to kjennetegn utgjorde
det grunnleggende skille mellom de
falske og ekte profeter i Israel, så var det
ingen av disse som gjorde det mulig for
folk å skille mellom dem, siden begge
gjorde krav på å være budbærere,
med kall fra Herren Jahve. Dermed
var det opp til folket selv å gjøre sine
vurderinger og skjelne mellom hvem
som var ekte eller ikke i sin påstand
om å være Herrens rette sendebud.
Dette betydde at folk i alminnelighet
hadde behov for et tydelig
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orienteringsgrunnlag når de skulle
gjøre sine vurderinger. Da var det viktig
å se på noen av de kjennetegn som
eksisterte, og som man kunne orientere
seg etter. Iblant disse kjennemerker,
var sannsynligvis de følgende av størst
betydning.
a. Var de beskjeftiget med
spådomskunster? - Et klart kjennetegn
handlet om hvorvidt en profet
beskjeftiget seg med spådomskunster
eller ikke. Dersom han gjorde det, var
det en klar indikasjon på at han var
falsk; dersom han i motsetning holdt
seg borte fra slikt, så kunne det være
en sjanse for at han var ekte. 5 Mos 18:
9-14 fremviser i detalj hvordan denne
spådomskunsten ble praktisert av
hedningene. Moses taler til Israelittene
og forteller dem at når de kommer inn
i det landet som Gud har gitt dem, så
skal de holde seg borte fra enhver form
for trolldom, besvergelse, tegntyding,
spådom og styggedom som Herren har
avsky for. I stedet skulle Gud reise opp
en profet for folket, som han skulle
åpenbare seg for, og som folket skulle
høre på, jfr. v. 15-20.

Man ville kanskje tro at ingen profet
ville sysle med slike spådomskunster
etter en så klar advarsel i Lovboken,
men det gjorde de nå allikevel. Jeremia
sier om dem at de bærer fram for dere
”falske syner, gagnløse spådommer
og svikefulle påfunn.” Mika fastslår
at: ”seerne skal bli til skamme og
spåmennene stå der med vanære” (Mik
3:7). Det er ikke mulig å anslå hvor
mange falske profeter som holdt på
med spådomskunster, men de som i det
minste beskjeftiget seg med dette, ble
av mange sondert til å være falske. De
sanne profeter mottok sin informasjon
bare gjennom direkte åpenbaring fra
Gud.
b. Budskapets karakter – Et annet
kjennemerke handler om budskapets
karakter. Falske profeter talte frem
budskap som i stor grad forsøkte å
tilfredstille folks egne ideer, gleder og
fornøyelser. Dette så vi ikke minst hos
kong Akabs 400 profeter som talte
kongen etter munnen, i Herrens navn.
De sa hva han ville høre, mens Mika på
sin side sa det kongen ikke likte. Dette
var i seg selv et vitnesbyrd om at Mika
var en Herrens profet.
Jeremia sa om dem at de lettvindt
forkynner ”Fred, fred!”, så er det ingen
fred” (8:11; jfr. Esek 13:10). De fortalte
at alt var i sin skjønneste orden og at
folket ikke hadde noe å frykte, når det
ikke var tilfelle. Ved et senere tidspunkt
kan vi lese i disputten mellom Jeremia
og Hananja at Jeremia sier til profeten
Hananja ”De profetene som opptrådte
før deg og meg, helt fra gamle dager,
spådde krig, ulykke og pest for mektige

land og store riker. Men når en profet
spår fred og lykke, og det går som han
har sagt, da kan en vite at han virkelig
er sendt av Herren.” (28:8-9) Jeremias
poeng er at mens dagens profeter bare
taler om fred og lykke, så talte de
tidlige profeter også om krig, ulykke,
dom og pest for land og folk. Og dette
skulle kjennetegne en sann profet,
at han ikke bare proklamerte fred og
lykke.
c. Profetens karakter – Det var ikke
bare budskapets innhold som var av
betydning, men også profetenes egen
karakter. Mange av de falske profetene
ble beskyldt for narrerier, løgn,
drukkenskap (Jer 28:7), og at de utgav
seg for å være noe de ikke var. Mika
forteller oss at de tok seg overmåte
betalt (3:11), og at de var villige til å
forkynne fred og lykke, bare de fikk
noe å tygge på (3:5). Med andre ord
var de hyggelige og joviale imot de
som betalte og gav dem mat, men ikke
for de som ikke hadde noe å gi, eller
lot vær fordi de ble gjennomskuet.
De forsøkte sikkert å skjule sin sanne
karakter, men deres evner til dette var
sannsynligvis bare forbigående, og til
slutt var de avslørt.
d. Villighet til lidelse – Et fjerde
kjennetegn var knyttet til hvorvidt
profeten var villig til å lide pga. sitt
budskap. Gjennom dette demonstrerte
han sin oppriktighet og grad av
hengivelse. Falske profeter, slik vi
kjenner dem, var i liten grad villig til
å betale noen betydelig pris i form
av lidelse for et budskap han selv

Herrens sanne profeter
var villig til å utholde
et betydelig tap, og
en forholdsvis stor
lidelse, dersom det
skulle være nødvendig
bare hadde hostet opp. Selv ønsket
de seg et rolig og velbehagelig liv,
som for eksempel kunne komme
gjennom bl.a. å tilfredstille kongen.
Herrens sanne profeter var villig til
å utholde et betydelig tap, og en
forholdsvis stor lidelse, dersom det
skulle være nødvendig. Mika så vi
var et slikt eksempel. Jeremia er et
annet. Jeremia levde og profeterte i
den tid da Jerusalem bl.a. var beleiret
av Babylonerne. I Juda var det
mange mennesker som stod fram og
oppmuntret Israelerne til å stå imot
fienden og holde ut, mens Guds ord til
Jeremia var at folket skulle kapitulere.
Et slikt budskap var selvfølgelig
upopulært, og Jeremia ble beskyldt
for å være illojal. Det kunne neppe ha
vært enkelt å fortsette å frembringe
Herrens ord i en slik tid, på tross av
meningsmålinger og hva flertallet
ønsket seg. Selv ble Jeremia kastet i
fengsel for å få han bort fra folk, men
selv når han ble sluppet fri så fortsatte
han, ”Denne byen skal komme i
hendene på babylonerkongens hær,
som skal innta den” (Jer 38:3). Som

et resultat av dette ble det gjort flere
forsøk på å kaste han i fengsel, fordi
han tok motet fra krigerne og folket, og
når kong Sidkia gav grønt lys for dette,
ble Jeremia kastet ned i en ” brønn
i vaktgården. Der firte de ham ned
med rep. Det var ikke vann i brønnen,
men gjørme, som han sank ned i.”
Her regnet de med at han i løpet av
kort tid ville dø. Men nubieren EbedMelek fikk dratt han opp av brønnen
og reddet ham. Jeremia var villig til å
betale den prisen det enn måtte koste å
bringe Herrens ord ut til folket.
e. Harmonerer budskapet? – Et femte
kjennemerke var om budskapet
harmoniserte med Guds lov og
budskapet til andre profeter som
Herren også hadde kalt til tjeneste.
Loven hadde eksistert fra Mose tid,
og prestene hadde lært folket loven
med varierende grad av trofasthet opp
gjennom årene. Derfor hadde store
deler av folket kjennskap til hva som
stod skrevet i loven, i tillegg hadde
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av Ola Døhl
det bygd seg opp en viss kunnskap
om hvilket budskap Herrens ekte
profeter hadde brakt med seg opp
gjennom årene. En slik informasjon
tjente trolig som et kriterium og et
grunnlag i folks vurdering av profetens
budskap. Dersom budskapet var i
overensstemmelse med hva de tidligere
hadde blitt opplært i, så kunne de
forvente at det var ord fra Jahve;
dersom de ikke var i overensstemmelse
med hva Herren tidligere hadde sagt,
ble også profetene vurdert deretter.
I Jeremia 26 så forutsier profeten
Jerusalems fall. Folkets ledere ber kong
Sidkia om at Jeremia må dø pga. slikt
prat. Midt i denne situasjonen sto

Allhærs Gud: Sion skal pløyes som en
åker, Jerusalem skal bli en steinhaug
og tempelberget en skogkledd ås. Men
drepte Juda-kongen Hiskia og hele
folket i Juda ham for det? Nei, kongen
fryktet Herren og bønnfalt ham om
nåde. Da endret Herren sitt forsett og
sparte dem for den ulykken han hadde
truet dem med. Skal da vi føre så stor
ulykke over oss selv?”
Disse ordene gir vitnesbyrd om at det
fantes Israelitter i landet som gjenkjente
Jeremias ord og fant at de var i samsvar
med hva profeten Mika flere år tidligere
hadde forkynt. Derfor ble trolig
Jeremia spart for ennå større lidelser.

Disse ordene gir vitnesbyrd
om at det fantes Israelitter
i landet som gjenkjente
Jeremias ord og fant at
de var i samsvar med hva
profeten Mika flere år
tidligere hadde forkynt
noen av de eldste i landet opp og sa til
hele folket som var samlet: ”Mika fra
Moresjet, som var profet på den tid
Hiskia var konge i Juda, talte således
til hele Juda-folket: Så sier Herren,
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f. Evnen til å forutsi – En klart tegn
gikk på om profeten hadde evnen til
forutsi hva som ville komme til å skje.
Sannsynligvis ble profeten, av sine
samtidige, bare i enkelte tilfeller vurdert

på bakgrunn av hvorvidt profetiene
ble oppfylt eller ikke. Dersom det var
en profeti om hendelser som lå langt
fremme i tid, var det vanskelig for
samme generasjon å prøve profetens
ord. Skulle profeten derimot forutsi
hendelser som gjaldt den samtidige
generasjon, ville profeten også
vurderes etter hvorvidt ordene gikk i
oppfyllelse eller ikke. At dette var et
ekte kjennetegn, og ikke minst et viktig
kriterium på hvem som er en ekte eller
falsk profet, kommer til syne i 5 Mos
18:21-22: ”Dersom du tenker med
deg selv: «Hvordan kan vi vite om et
ord kommer fra Herren?» – da skal du
huske: Når en profet taler i Herrens
navn, og det han sier, ikke skjer og ikke
går i oppfyllelse, da er det ikke et ord
fra Herren. Det er profeten selv som
har vært frekk nok til å tale, og da skal
du ikke være redd for ham.”
Bare en liten del av hva profetene
forkynte vedrørte fremtiden og handlet
om forutsigelser, men når profetenes
budskap vedrørte hendelser som skulle
skje, så fantes det et kriterium som
markerte hvorvidt man hadde med én
sann eller falsk profet å gjøre; - gikk
ordet i oppfyllelse eller ikke?
Mika forutså at hele Israel skulle spres
utover fjellene som en saueflokk uten
gjeter dersom kong Akab gikk til krig
mot Arameerkongen. Denne profetien
gikk i oppfyllelse ikke mange dagene
senere, da Akab ble drept i krigen
og Israels folk var foruten konge og
lederskap, inntil en ny konge kunne bli
kronet. På Jeremias tid stod profeten
Hananja frem og profeterte at jødene
ville komme til å vende tilbake fra

fangenskapet i Babylonia innen to år
var gått (Jer 28:2-4). Denne profetien
var stikk i strid med de ord som Jeremia
tidligere hadde fått om at fangenskapet
ville vare i 70 år (Jer 25:11f.). Derfor
irettesatte Jeremia profeten Hananja og
forutsa hans død, med det resultat at
Hananja døde i løpet av det samme året
(Jer 28:15-17). Slik viste Jeremia seg
å være en sann profet og Hananja en
falsk profet, for folket.
g. Stadfestning ved mirakel - Dette
kjennemerket ble også i noen grad
benyttet. Et studium av miraklene
i Skriften viser at de ofte fant sted
i tilknytning til viktige hendelser i
Israel, hvor Gud på en særskilt måte
åpenbarte seg i historien, eller det
var av uvanlig signifikans vedrørende
Jahves guddommelige program. Den
dagen Israel ble en nasjon, var en slik
dag, hvor mange mirakler ble utført
ved Moses for å stadfeste hans lederskap
som Guds profet og folkets leder. Gud
gav ham mirakuløse tegn som han
kunne bruke for å verifisere sitt kall
overfor Farao: Moses skulle bl.a. ta
staven til Aron og kaste ned foran farao,
så skulle den bli til en slange! Armen
skulle forvandles til å bli spedalsk og
så frisk igjen bare ved å stikke den
inn mellom klesdrakten igjen. Senere
leser vi om de ti landeplagene, deretter
rødehavsunderet, vann og matundrene
i ørkenen. Josva fikk sitt lederskap
bekreftet gjennom underet ved Jordan,
Jeriko og ved å forlenge dagen slik at de
tilslutt vant over fienden. Selvfølgelig
hadde disse miraklene en videre hensikt
enn bare å stadfeste lederskapet til

Moses og Josva, men det er ikke til å
underslå at deres lederroller i Israel ble
kraftig verifisert gjennom disse under.
Samuel ropte til Herren om å sende
torden og regn, og han sendte torden
og regn (1 Sam 12:14ff.). Likeså leser vi
om Elias og Elisja og de tegn og under
som fulgte dem i deres tjeneste.
Disse kjennemerkene var allikevel
ikke avgjørende bevis for profetisk
autentisitet. Ikke minst er det
også Moseloven som her har vært
retningsgivende: ”Det kan hende at
det står fram hos deg en profet eller en
som har syner i drømme, og lover deg
et tegn eller under. Hvis det tegn eller
under han forutsier, virkelig skjer, og
han samtidig sier: ”Kom, la oss holde
oss til andre guder, som dere ikke
kjenner, og dyrke dem,» da skal du
ikke høre på det som en slik profet eller
drømmeseer sier. For da er det Herren
deres Gud som vil sette dere på prøve
og se om dere elsker Herren deres Gud
av hele deres hjerte og hele deres sjel” 5
Mos 13:1-3
På den måten kunne de vite at enhver
profet som bad dem om å følge andre
guder, var en falsk profet, selv om han
gjorde under.

er sanne og falske profeter. Når Jesus
talte om sine etterfølgere, så kunne han
fortelle at de ville gjenkjenne hans røst
og følge han, og fly vekk fra fremmede
(Joh 10:4-5). Paulus skriver også i Rom
12 at vi ikke lenger skal la oss ”prege
av den nåværende verden, men la dere
forvandle ved at sinnet fornyes, så dere
kan dømme om hva som er Guds vilje:
det gode, det som er til hans behag,
det fullkomne.” Dersom dette var
sant i nytestamentlig tid, så må det
nødvendigvis også ha vært sant i det
gamle Israel. Folk hadde behov for å
kunne skjelne mellom ekte og falske
profeter, på samme måte som vi har det
i dag. Den enkeltes åndelige vurdering,
med bakgrunn i egen spiritualitet og
kjennskap til Herren og hans ord har
til all tid vært av avgjørende betydning,
når man skal bedømme hvem man står
overfor.
Til å vurdere om en profet var ekte
eller falsk, så fantes det altså i Israel
en eller annen form for rettesnor man
kunne benytte seg av. Listen av slike
kjennemerker var lang, men de var
utvilsomt til hjelp for folket, og de som
virkelig ønsket å vite med sikkerhet hva
slags profet man her hadde med å gjøre.

h. Åndelig dømmekraft. Det siste
kjennemerke som vi vil nevne er
noe ulikt de andre, og vedrører i
første omgang den personen som
vurderer profeten, hans åndelige
forfatning, og ikke profeten selv. Det
er en kjensgjerning at personer som er
åndelig modne, som kjenner Gud og
elsker sannheten, i langt større grad er
i stand til å skjelne mellom hvem som
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Opprettelsen
a av Hans Steen
Guds Ord får virke og korrigere
Et land i blomst
Gud gav Norge en smak av en
himmelsk rettferdighet, godhet og
makt, gjennom Olav Den Hellige.
Etter kuppet mot han ble Norge igjen
kastet inn i lovløshet, rettsløshet og
urettferdighet. Derfor stod Norges
befolkning samlet, da de noen år senere
valgte Olavs sønn, Magnus Den Gode,
til ny konge over landet.
Fra denne tiden og framover, var Norge
et tryggere land å bo i. Dette resulterte
i en vekst innen kultur, handel,
grunnlegging av nye byer, reisning
av flotte byggverk og en utvikling av
lovverket i Norge.
Guds lys fikk gjennomlyse Norge.
Folkelige prester, som ikke var segregert
ut av befolkningen som en egen elite
med et religiøst stigma, ble betraktet
som naturlig virkende i et kall som
både formidlere av Guds ord og viktig
praktisk kunnskap. De fungerte som
lærere, leger, ingeniører og rådgivere,
men på en folkelig og uformell måte.
Troen var relativt ubesmittet av
politiskreligiøs kontroll og det fortelles
om mange tegn og undere.
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Det fantes derimot tidlig i denne
perioden et par geografiske faktorer,
som Herren måtte fastsette, for at
landet skulle få trygget sine grenser
og samtidig ikke synde mot andre
nasjoner. Norge hadde en historie av
grusom vold, plyndring og herjinger
overfor fredfulle nasjoner. Nå hadde
Norge selv blitt frelst og vikingtoktene
måtte stoppes. Gud ønsket å fjerne
ugudelige viking ambisjoner og
misbruk av andre folkegrupper fra
Norges hjerte.
Harald Hardrådes synd
Harald Hardråde het kongen som
overtok etter Magnus Den gode. Han
hadde ikke omvendt seg fra onde
viking ambisjoner. Gud gjorde hans
overmot, til et ydmykende eksempel for
Europa. Til tross for mange profetiske
tegn og advarsler, dro han ut for å herje
i England. I en advarsel drømte en av
hans menn at en trollkjerring/demon
koste seg over at han dro ut og hun sa
”Alltid vil jeg følge deg”. I en annen
drøm, Hardråde hadde selv, sendte
Gud, Olav Den Hellige som ba han
bli hjemme og at han ville mate griske
ulver (demoner av griskhet) ved å
dra ut. Det er viktig å forstå at denne

handlingen la en dom over Norge.
Demonen i den første drømmen var
en demon av griskhet og den ville få
innpass over nasjonen og ville følge
oss. Dette var djevelens strategi, for å
ta tilbake noe av sine rettigheter over
Norge. Jeg vil fortelle mer om det
festningsverket som ble etablert over
vår kultur, historisk utvikling og dets
konsekvenser senere.
Hardrådes ydmykende tap ved
Stamford bridge, ble en historisk
milepæl på at vikingenes våpenbruk var
utdatert og underlegne. Det markerte
slutten på vikingtiden.
Olav Kyrre og Magnus Barfot
Gud gav så nasjonen fred, hvor det
før hadde vært et hav av uro og
krig. Kong Olav Kyrre overtok etter
Hardråde. Han kjempet ikke et slag
i hele sin regjeringsperiode. Men han
ble etterfulgt av Magnus Barfot, som
igjen forsøkte å tilegne seg land og
gods, ved å plyndre i Irland. Etter hans
ydmykende nederlag, ble Norge endelig
fri fra vikingferd. Gud hjalp også
kongene i denne perioden, å få fred
med Danmark og Sverige.

av kongeriket

Norge

Sigurd Jorsalfars bragder
Barfots sønn Sigurd Jorsalfar styrte
landet sammen med sine to brødre.
Han dro til Jerusalem, med seksti
skip, derfor Jorsalfar/Jerusalem farer.
På veien kjempet og vant han flere
slag mot barbariske hedninger, som
undertykte kristne og mot andre
vikinger som plyndret. Selv om det
historiske materialet ikke gir oss full
innsikt i alt som skjedde, kan vi tydelig
se en nobel ung konge, som ønsket å
videreformidle den lov og rettferdighet
Olav Den Hellige hadde innført i
Norge. Med den mannestyrke han
hadde, tok han ansvar der vikinger
fikk ture frem og kjempet tappert,
istedenfor å trekke seg unna. Han var
en Guds tjener, til å fullbyrde Hans

straff over de som gjorde det onde
(Rom. 13:4). Etter at han hadde vært
i Jerusalem, innførte han også tiende i
Norge, noe som er meget forebyggende
mot et festningsverk av griskhet. Dette
var tydelig en ung mann som Gud
kunne bruke.

Magnus Blindes eksempel
Etter Sigurd og brødrene hans styre
i landet, ble Sigurds sønn Magnus
Blinde konge. Snorre beskriver han
som overmodig, pengegrisk og grusom.
Etter overgrep og konflikter, ble han
avsatt og lemlestet. Han fikk stukket
ut øynene sine. Derfor ble han kalt
Magnus Blinde. Vi kan også her se
festningsverket beskrevet tidligere, gjøre
sitt innpass. Vi kan også se hvordan

Del 2

Gud tillot konsekvensene av dette, til å
bli et eksempel for ettertiden. Kanskje
en profetisk advarsel på hva som kan
skje med oss dersom vi lar de samme
kreftene innta oss.
Åndelig Blindhet
I Matt. 7:3 beskriver Herren den
åndelige blindhet, som kommer når
vi lar vår egen vinning og kjødelig
overmot få drive oss. Når vi som
kristne, som har fått vårt hjertes
øye åpnet, velger denne veien setter
djevelen i gang den samme prosessen
som Magnus Blinde erfarte. Vi blir
blendet og Herren beskriver det som
å få en bjelke i øyet. Vi begynner så
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av Hans Steen
å bruke våre åndelige ressurser til
å angripe andre, på samme måten
som Hardråde og Barfot brukte sine
ressurser på å angripe et annet land, i
stedet for å bygge videre på det herlige
Herren hadde for dem i deres eget land.
Vi angriper andre ved å dømme deres
feil og mangler. Vi er blitt krampeaktig
opptatt med å få flisen ut av vår brors
øye. På denne måten kan vi se at en
ånd av griskhet egentlig også er en ånd
av kritikk. Denne kan ødelegge Guds
plan for våre liv og vi kan ende opp
med å permanent miste vårt åndelige
gangsyn og dømmekraft.
Samson og kong Sidkia i det gamle
testamentet er andre eksempler på
dette. Til tross for mektige kall hadde
de selviske ambisjoner, som i bunn
og grunn dreiet seg om nytelse. Det
inntok de begge og de frasa seg Herrens
råderett over sine liv, slik at djevelen

kunne ødelegge dem. Den bjelken,
derimot, som hadde gjort Saulus
fullstendig blind åndelig, manifesterte
seg på veien til Damaskus i hans fysiske
øyne, men Herren fjernet den slik at
han resten av sin tjeneste skulle se klart
og tydelig. Han levde et liv i fullstendig
uselvisk jag etter Herrens vilje, og
korsfestet sitt eget selviske kjød. Han
ble derfor historiens beste eksempel på
en som lar seg lede av Herrens Ånd,
fordi han ikke lot seg villede av sitt eget
selviske kjød.
Et kulturelt dilemma
Det er viktig for oss nordmenn å forstå
at det er en sammenheng mellom
vikingenes ondskap og deres måte å
skaffe seg rikdom på, ved å drepe og
plyndre, og den ånd av ond kritikk som
får oss til å angripe, anklage og baktale.

rettferdighetsfølelse og likhet for loven,
noe som virker preserverende mot
korrupsjon og kompromiss. Dette er
noe Gud åndelig flettet inn i landets
fundament gjennom Olav Den Hellige.
Samtidig har vi en avart av dette,
som er kritikk, motivert av selvisk
vikingambisjon. Dette fikk innpass
gjennom Harald Hardråde, Magnus
Barfot og andre. Disse to kreftene kan
ofte virke meget like, men den ene er
en velsignet arv fra Gud, den andre er
djevelens forfalskede etterligning. Den
ene er i Ånden og etter Guds Ord. Den
andre er i kjødet men kan også være
etter bibelens bokstav. Den ene hjelper
oss ”å dømme” rett, den andre driver
oss til å dømme feil. Disse to kreftene
var virksomme i opprettelsen av Norge
og i fortsettelsen på byggingen av vårt
fundament som nasjon og kultur.

I vår kultur har vi en arv av nedlagt

For bare kr 280,00 pr år vil du få undervisning om det profetiske, det kreative,
informasjon om de profetiske tider, artikler om vekkelse og reformasjon for vår tid!

Bli oppdatert og oppbygget med hva Herren har for vår tid!
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Illustrasjon: Krassimir Kolev

Europas

av Rick Joyner

info@morningstarministries.org

Mange kristne verden over ser på EU som den plattformen Antikrist vil søke å få verdensherredømme igjennom.
Det er liten tvil om at EU er en gudløs og rett fram anti-kristen organisasjon. Det er også sant det mange sier, at
Europa har blitt ”det mørke kontinent”, det mest hedenske territoriet på kloden. Edelhet, mot og visjon er en større
og større mangelvare hos Europas politiske ledere, slik mange av deres forgjengere hadde langt mer av. Men la oss
ikke fullstendig avføye dem enda. Europa har en historie som gjentar seg og noen av de største og mest edle ledere
har reist seg fra hennes midte, for å lede henne ut av gjørma. Jeg har ikke gitt opp dette håpet, og jeg ber stadig om
det. Den primære hensikten ved dette skrivet, er å tenne i brann denne bønnen i andre.

Helvetes porter er vid åpne over
Europa på dette tidspunkt og det onde
strømmer gjennom dem. Dette er noen
av de samme kilder av innflytelse som
djevelen har brukt før, for å ødelegge
Europa. Sammen med de store lederne
Europa har hatt i sin historie, har disse
kildene også hatt sine despoter som
må regnes som noen av de verste i
historien. Det som blir kalt ”den mørke
middelalder” var i hovedsak Europeisk
historie. Den perioden var et resultat av
religiøs intoleranse, som overraskende
nok er kilden til det nye mørket som
feier over kontinentet. Det har kommet
i en annen form, men det er den
samme demonen.
Den antikrists ånd som nå holder
stand i Europa, er også meget anti”religion av noe slag”, selv om den er
mer imot kristendom enn noe annet.
Dette er den samme ting som vil kaste
kontinentet ut i sin neste krig, som vil
bli verre enn de forbigående krigene.
Kristendommen er den eneste makt
som kan hindre at mye av Europa vil
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bli tatt over av Islam. De som ikke
vil ha religion, vil ende opp med og
bli dominert av den mest harde og
intolerante religion av alle, nemlig
Islam. Europeere er faktisk ikke
langt fra å erfare Talibans tyrrani og
undertrykkelse i sine egne nasjoner.
Dette betyr ikke at hele Islam er som
Taliban. Islam har mange ansikter,
akkurat som Kristenheten har på
dette tidspunkt. Det finnes muslimske
nasjoner som mange kristne heller ville
foretrekke å bo i, istedenfor den typen
mørke og anti-Gud mentalitet som
råder i Europa, som allerede i realiteten
sier fra seg religiøs frihet med sine
handlinger. Perversjonen og mørket
i Europa vil bli møtt med den mest
undertrykkende form for Islam, når
den tar over.
Islam tar nå like sikkert over Europa,
som når hærer okkuperer byer.
På grunn av det som har skjedd
med de grunnleggende familie- og
ekteskapsverdier, erfarer nå Europeere

en negativ befolkningsøkning. En fersk
undersøkelse har beregnet at Europeere
får 1.1 barn per familie, noe som alene
vil resultere i en 50 prosent reduksjon
av befolkningen. I tillegg gifter færre
og færre seg for i det hele tatt å stifte
familie. Samtidig gifter nesten alle
muslimer i deres midte seg, og de får
mange barn per familie. På grunn av
dette alene er det sannsynlig at noen
Europeiske nasjoner er tilbøyelige til å
få et flertall av muslimer bare i løpet av
neste tiår. Men det er en annen faktor
som vil sette fart på ting.
Tyrkia har sendt en søknad om
medlemskap i EU. Det virker som om
de har møtt alle kvalifikasjonene og det
vil være vanskelig å holde dem utenfor
særlig lenge. Når de blir medlemmer,
vil grensene til alle andre EU nasjoner
bli åpnet for fri immigrasjon fra Tyrkia.
Denne tingen alene kan tippe balansen
og føre til et muslimsk flertall i mange
Europeiske land, meget raskt.

Profetisk musikk CD fra

fall
En Profeti
Mye av Europa vil falle for Islam.
Først vil det virke som en harmløs
form for Islam som vokser i disse
landene, men det vil ikke vare lenge.
Muslimer vil ikke tolerere det nivået
av perversjon som nå er så vanlig i
Europa. Muslimske ledere vil på en
mer og mer ekstrem og hensynsløs
måte, prøve å rense disse nasjonene fra
perversitet og avgudsdyrkelse. Dette
vil resultere i en krig i Europa, som vil
bli mer ødeleggende enn de to siste
verdenskrigene kombinert.
Per dags dato leder EUs politiske linjer
kontinentet rett inn i fella, fordi de
fortsatt ikke har lært at man ikke kan
overtale djevelen til å slutte å være
djevelen. Prisen for å ikke lære dette
etter 1. verdenskrig ble, de mange
ganger mer ødeleggende 2. verdenskrig.
Dette er den tredje gangen de har
fulgt den samme kursen og det vil lede
til en enda verre ende, enn 1. og 2.
verdenskrig til sammen - mye verre.
Artikkelen er hentet fra Rick Joyners
internettside: www.morningstarminist
ries.org. og er plukket ut fra en lengre
artikkel: Special Bulletin #3 - The Seeds
of World War III av Rick Joyner

Brølende lam
Stormvinden fra Himmelen
Per Ivar Winnæss

Dette er en inspirerende CD som du bare må ha, som
inspirasjon til ditt bønneliv, for å forløse en profetisk
salvelse i ditt liv, eller kanskje du trenger at Herren skal
møte deg på nytt.
Kr 189,00 + porto
Ring og bestill 32 75 79 85

ADVARSEL!
MÅ IKKE SPILLES

OM DU IKKE VIL HA

ET MØTE MED
DEN LEVENDE

GUD!
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Forfø

av Per Søetorp

persoetorp@hotmail.com

”Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive
med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill
og VILLFARELSENS LISTIGE KUNSTER.” Efes.4:14
Han hadde stått som leder i flere
år for en fremgangsrik, karismatisk
menighetsvirksomhet. Han var
beundret og respektert av kolleger og
trosfeller i de fleste kristne samfunn.
Mange mennesker hadde blitt berørt
av Gud gjennom hans tjeneste. Også
privat hadde han tilsynelatende en
eksemplarisk familiesituasjon med
kone og flere mindreårige barn. Nå satt
han der og forsvarte med åpne øyne
at Gud hadde gitt ham en ”åndelig
hustru” som erstatter for sin egen
kone! Men Gud var med ham, ingen
tvil om det. Flere andre ledere sa også
det samme. Men noe var gått fryktelig
galt. Forførelsen hadde tatt tak i ham,
og var nå plutselig kommet opp til
overflaten. Til tross for timelange
samtaler med gjentatte formaninger
var han fremdeles urokkelig, helt
uten erkjennelse av at det kanskje
var han selv som hadde et problem.
Ingen av lederne forstod ham og den
spesielle tiltalen han angivelig hadde
fått fra Herren. Det hele endte med en
tragisk splittelse, skilsmisse, personlige
tragedier og fall med konsekvenser for
svært mange mennesker.
Knutby
De aller fleste som leser dette, kjenner
sikkert til lignende eksempler på
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gode kristne mennesker som har latt
seg forføre til de mest utrolige ting.
Vi kjenner alle til Knutby-tragedien,
som i 2003 rystet Skandinavia
gjennom grufulle hovedoppslag i
mediene. Historien om en ung og
dynamisk pinsemenighet på et vanlig,
svensk tettsted som utvendig oste
av liv og glad lovsang, nådegaver og
trosundervisning. Men bak kulissene
lurte Jesabels morderiske forførelsesånd.
Historien om dobbeltdrap, hor og
maktsyk manipulasjon med fatale
konsekvenser for noe som begynte som
en uskyldig småflørt med synden i et
ungt og karismatisk miljø…
Slik kunne vi fortsette i det uendelige
å liste opp tragiske tilfeller av kontroll,
underslag, overgrep, maktmisbruk,
løgn, bedrag og forførelse som strekker
seg langt inn i våre evangeliske,
pinsekarismatiske kretser. Der man
er ”åpen” for Gud, er man også i
høyeste grad mottakelig og sårbar for
den onde. Dette er dessverre en del av
virkeligheten vi alle møter. Profetiske
mennesker er veldig sensitive for det
åndelige, og følgelig også mest utsatt
for villfarelse. Det er kanskje ikke uten
grunn at det nettopp står om falske
profeter, ikke falske evangelister og
lærere…

Prøv åndene!
En av de aller viktigste sider ved
den profetiske tjenesten er derfor
nødvendigheten av å prøve åndene (1.
Joh.4:1), og ettersom vi nærmer oss
tiden for Jesu gjenkomst blir dette mer
og mer påkrevd og aktuelt. Jesus sa at
selv DE UTVALGTE vil bli forsøkt
ført vill, dersom det er mulig (Matt.24:
24). Han sa også at forførelser MÅ
komme og vil komme (Luk.17:1).
Derfor befinner vi oss alle i faresonen i
utgangspunktet. Det er faktisk ganske
lett å bli ført vill i dagens åndelige
landskap. Jesus ba også disiplene om å
være spesielt oppmerksomme på og ta
seg i vare for forførelse (Luk.21:7).
Det ligger meg derfor tungt på hjertet
å dele noen viktige punkter rundt dette
ellers meget omfattende temaet, og
som forhåpentlig kan bli til hjelp og
veiledning for noen.
Barnet og badevannet
Det er viktig å presisere at dette
selvsagt ikke er noen oppfordring til
å være overdrevent skeptiske og kaste
ut ”barnet med badevannet”. Dersom
man skal rope ”ulv” for hvert minste
lille feilskjær man oppdager hos
andre, får man ikke gjort noe annet

relse - del 1

- en profetisk veiledning i
hvordan prøve ånder og bli
bevart i sunnhet og helhet

Illustrasjon: Jeanne Claesson
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av Per Søetorp
enn å være ”åndspoliti”. Noen ser
demoner på alle hauger, og skuer farer
og forførelser over alt. Da blir man
lett usunt åndskritisk og avskjærer seg
selv og andre fra mye velsignelse fra
Gud. Atter andre sluker nærmest alt
som serveres fra prekestolen rått og
ukritisk, og surfer med på alle bølger
som inneholder litt åndelig søtstoff.
Det finnes altså grøfter på begge sider
av veien. Herren vil gi oss alle en sunn
balanse der vi kan skille ut det usunne,
og samtidig være åpne, trygge og
mottakelige for det Gud vil tilføre oss.
Hva er egentlig forførelse?
Hva vil det si å bli forført? Hvordan
er det mulig at kristne mennesker
kan falle for slike åpenbare fallgruver?

Hvordan kommer man seg ut av en
villfarelse og inn på rett spor? Og sist
men ikke minst: Hvordan unngår vi
selv å bli forført?
Å bli forført er å la seg fascinere av
noe eller noen, bli betatt og grepet,
slik at man endrer eller setter til
side sine normalt fornuftige grenser.
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Åndelig forførelse er å kaste vrak på
egen og andres åndelige dømmekraft
for å tilfredsstille egne eller andres
behov som virker mer overordnet og
attraktivt i øyeblikket. En forførelse er
aldri ren løgn og 100 % humbug – da
hadde det ikke vært særlig vanskelig
å gjennomskue. Det farlige er at den
kommer som en lett blanding av
sannhet og løgn, lys og mørke, salvelse
og forførelse. Det meste kan til og med
være godt. Bibelen er full av eksempler
på at ”… selv Satan skaper seg om til
en lysets engel. Da er det ikke merkelig
at hans tjenere skaper seg om til tjenere
for rettferdigheten.” (2. Kor.11:14).
Ugresset og hveten
Jesus forteller oss at ugresset vokser
opp sammen med hveten (Matt.13:
24fg). Derfor er det faktisk slik at
Guds salvelse og nådegaver i større
eller mindre grad kan operere side om
side med forførelse. Det er altså ikke
rent gull alt som glimrer. Ingenting
vil bli fullkomment i denne verden,
heller ikke Guds tjenere. Alle erkjenner
vi stykkevis, og det er derfor alltid
en viss fare og sjanse for at den som
står i dag vil kunne falle i morgen.
Sterke nådegaver eller tegn og under
i tjenesten er dessverre ingen garanti
for at ikke det kan snike seg inn
grums som kan være helt usynlig for
omverdenen. Faktisk er det meget få
tjenester i verden med tegn, under
og mirakler som ikke også på en eller
annen måte har fått merke forførelsens
kvelertak. Det er radikale ord av Jesus
til sensasjonshungrige karismatikere når
Han sier: ”Mange skal si til meg på den

dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert
ved ditt navn, og drevet ut onde ånder
ved ditt navn, og gjort mange mektige
gjerninger ved ditt navn? Men da skal
jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent
dere. Bort fra meg, dere som gjør
urett!”(Matt.7:22).
En liten surdeig
En forførelse kan ofte leve lenge under
overflaten - parallelt med en høy kristen
lærebekjennelse og nådegaveutrustning
- uten å bli avslørt. Alt kan utad virke
tilforlatelig, pent og pyntelig. Men før
eller senere kommer sannheten for en
dag, og da er det sannsynligvis også
bare toppen av isfjellet. En liten surdeig
gjennomsyrer før eller senere hele
deigen.(1. Kor.5:6) Selv den minste
antydning til kreftsvulst må fjernes og
behandles. Hvis ikke vil den bare vokse
seg større og farligere, til den til slutt
blir en trussel for hele kroppens liv og
eksistens.
Fornektelse av sannheten
Det er imidlertid en vesentlig forskjell
på ”bare” å falle i synd og å fare vill:
Forførelsen fornekter alltid sannheten.
Alle kan falle i synd fra tid til annen,
men hjertets samvittighet overfor
Gud seirer over bedraget og driver oss
til anger og bot. Men når synden og
villfarelsen har kommet så langt hos
et menneske at man bare aksepterer
situasjonen uten å la seg korrigere av
Guds ord, har det blitt til en forførelse.
Paulus profeterer om den forførelsen
Antikrist skal bringe med seg: ”Med
all slags urett FORFØRER han dem

som går fortapt, fordi de ikke tok imot
og elsket sannheten, så de kunne bli
frelst. Derfor sender Gud over dem en
VILLFARELSE som virker i dem så
de TROR LØGNEN” (2. Tess.2:10).
Man får altså en skade på sin åndelige
dømmekraft (2. Tim.3:8), og man lar
synd og villfarelse etablere seg som et
mønster uten å reagere.
Ulike grader av forførelse
I Tidens Leksikon defineres det en
meget interessant juridisk skille mellom
faktisk og rettslig villfarelse. En faktisk
villfarelse foreligger når det tas feil av
faktiske forhold – for eksempel: En
mann tar en annens hatt, idet han tror
det er hans egen. Slik faktisk villfarelse
utelukker forsett og dermed straff.
Dersom en faktisk villfarelse skyldes
uaktsomhet, kan gjerningsmannen
straffes for uaktsom overtredelse,
såfremt handlingen er straffbar i
uaktsom form. En elgjeger tror for

Bibelen lærer klart at ALLE
mennesker som ikke er frelst er
i utgangspunktet drevet og ledet
av denne verdens ånd (Ef.2:2) og
er dermed allerede forført.

eksempel han skyter på en
elg, men i virkeligheten
skyter han på et menneske
og dreper vedkommende.
Rettslig villfarelse innebærer
en feiltagelse mht. rettsregler. En person
sender for eksempel penger i vanlig
brev, uten å være klar over at dette er
forbudt. Allikevel vil domstolene nesten
alltid vurdere dette som et straffbart
forhold, med små muligheter for
frifinnelse (Tiden Leksikon 1976).
I det åndelige livet er det også ulike
alvorlighetsgrader av forførelse. Det
skilles også mellom ansvaret hos
den som blir ført vill, og den som
forførelsen kommer ifra (Luk.17:
1). Men vi har alle et ansvar for våre
egne liv overfor Gud og hverandre.
Bibelen lærer klart at ALLE mennesker
som ikke er frelst er i utgangspunktet
drevet og ledet av denne verdens ånd
(Ef.2:2) og er dermed allerede forført.
De er forblindet av denne verdens

gud (2. Kor.4:4). Likevel vil Gud ta
bort dette forførelsens dekke når man
omvender seg og tror (2. Kor.3:17), og
man blir frelst og får del i Guds Ånd.
Forførelsens ånd brytes, og sannhetens
ånd setter fri fra syndens bedrag.
Åndelig psykopati
Forførelse hos kristne er heldigvis for
det meste justerbart og mulig å endre
på gjennom veiledning, formaning
og forbønn. Mange vil også være i
behov av mer inngående sjelesorg,
behandling og oppfølging for å komme
ut av traumer og vanskeligheter som
forførelsen har påført dem. Herren
kan selvsagt også tale direkte til de

Ta en titt på nettstedet:

www.brolendelam.no
en
en profetisk,
profetisk, kreativ
kreativ nettressurs
nettressurs for
for vekkelse
vekkelse og
og reformasjon
reformasjon
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av Per Søetorp
som er offer for forførelse, og åpenbare
sannheten for dem uten hjelp fra
mennesker. Men det finnes også
forførelse som er ”til døden” (1. Joh.5:
16). Dette er villfarelse og synd som
fører til at man kommer helt bort fra
samfunnet med den Hellige Ånd og
mister livet i Gud. Det finnes tilfeller
som er så infisert og kontrollert av
forføreriske krefter at det er så godt
som umulig å forandre på av personer
fra utsiden. Disse vil alltid gå fra ondt
til verre (2. Tim.3:13). Her snakker
vi om en slags åndelig psykopati,
som Gud alene må ”gi omvendelse”
dersom det skal kunne bli håp om noen
forandring (2. Tim. 2:25). Gud vil
aldri ”bryte seg inn” i noe menneskes
liv, mot den enkeltes egen vilje. Derfor
er det viktig å bryte all kontakt med
mennesker som ikke vil hjelpes ut av
sin forførelse, da faren er stor for selv å
bli påvirket av sterke åndskrefter.
Overåndelighet
Den mest vanlige form for villfarelse
som oftest forekommer blant
karismatiske kristne i dag er utvilsomt
overåndelighet. Med overåndelighet
menes svermeri og mangel på sunn
fornuft og dømmekraft, der man
i stedet lar seg lede av predikanter,
personlige profetier og egne følelser på
en usunn og ekstrem måte. Noen må
nesten ha et ord fra Herren på om de
skal kjøpe søt eller lett melk i butikken,
eller om de skal ta telefonen eller ikke.
For andre kan overåndeligheten få mer
dyptgående følger med psykiske og
emosjonelle problemer.
For noen år siden tok en fremmed
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kvinne kontakt med meg på telefonen.
Hun oppsøkte meg også senere privat,
og forlangte å snakke med meg. Hun
fortalte at Herren hadde talt til henne
da jeg underviste på bibelskolen hun
var elev på for mange år siden, og sagt
at hun skulle gifte seg med meg! Det
faktum at jeg allerede var lykkelig gift,
lot ikke til å innvirke nevneverdig
på situasjonen. Hun etterlyste derfor
problemer i vårt ekteskap og om jeg
virkelig var lykkelig uten en slik som
henne!
Fornektelse av eget ansvar
Et annet velkjent symptom på
overåndelighet er for eksempel når
man fornekter eget ansvar i en gitt
situasjon, og man forventer at ”Herren”
skal ordne opp i problemer man har
forårsaket selv. Penger skal komme
overnaturlig i konvolutter, og regninger
skal betales av andre enn en selv
– særlig når man i stedet har passet
på å gi et godt offer til predikanten.
Man oppsøker ”profeter” på møter
og konferanser som sier både det ene
og det andre, framfor å lytte til sunn
fornuft. Man ”kriger” i ånden mot
ektefellen i stedet for selv å være en
god make i kjærlighet og tilgivelse.
Overåndelige mennesker er ofte
oppriktige, men svært naive og roter
seg lett opp i problemer som i verste
fall kan ødelegge ens liv.
”Åndelig krigføring”
En overbetont forkynnelse om åndelig
krigføring har medført mye forførelse
for mange. For en tid tilbake tok en
mann kontakt med meg. Han hadde

Den mest vanlige form
for villfarelse som
oftest forekommer blant
karismatiske kristne i dag
er utvilsomt overåndelighet.
vært forkynner i mange år, men nå
hadde djevelen innhentet ham med
problemer. Hans historie var en endeløs
rekke av tragedier, som angivelig var
forårsaket av alle andre enn ham selv.
Alle hadde sviktet ham og bedratt
ham, han hadde inkassovarsler og
gjeld oppetter ørene, barnevernet og
sosialkontoret var imot ham, barna
hans var i opprør og hadde problemer,
pastorer og kristne ledere brydde seg
ikke lenger om ham. Fortsatt surfet
han og kona rundt på kristne møter
og konferanser i håp om å få et ”ord”.
Nå bad han meg om hjelp og forbønn
for å stoppe djevelens videre verk i
hans familieliv. Han var svært åpen for
alt som kom i profeti-form. Men da
jeg forsøkte å antyde at noe muligens
var feil med hans egne holdninger
og levemåte, ble han provosert og
sint. Plutselig var også jeg et fiendens
sendebud. Han så ikke sin egen
vanskelige natur - bare andres feil og
djevelens demoner.
Slike overåndelige personer er ofte i
sterk psykisk og emosjonell ubalanse.
De er dermed også svært vanskelige å
hjelpe, fordi de ikke får det svaret de
helst vil høre og ikke er mottakelige for
den hjelpen de mest av alt trenger.
Del 2 av forførelse kommer i neste
nummer av Den profetiske røst nr.
4-2005

B r ø l e n d e l a m
Ved Min Å nd

Denne CD-en ble til ved at

jeg inviterte Aida og musikere
til GAG lydstudio i Mjøndalen.
Vi hadde ikke noe program, men
ønsket at den Hellige Ånd skulle
få full frihet, gjennom hver enkelt
musiker og sangen, til profetisk
musikalsk utfoldelse. Vi ønsket
Den Hellige Ånd velkommen og
dette er resultatet. En progressiv
og spontan CD, som utvilsomt er
noe jazzrock preget.

NY CD

Vokal: Aida Seehuus Flaaten
Trommer: Kjell-Håkon Aalvik
Bass: Lewi Bergrud
Gitar: Svein Skulstad
Synther og elpiano: Sven Gøran Michelsen

Aida
Seehuus Flaaten

LIVE
I STUDIO
HENGIVEN
PROFETISK
TILBEDELSE

Kr 189,00 + porto Ring og bestill 32 75 79 85

Nattevåk

Per Ivar Winnæss

Brølende lam

Per Ivar Winnæss utgir sin andre instrumentale CD av totalt fem, på under ett år. Det spesielle med Per Ivar sine CD-er, er at
han i det naturlige ikke kan spille, men at melodier og tekster blir til, der og da i studio, ved at han improviserer i Den Hellige
Ånd på piano eller key-board. I etterkant legges så andre instrumenter på av andre musikere, slik at produksjonen blir en helhet.
Musikken er ikke underholdning, men et verktøy for lytteren til å komme nærmere Gud, høre Hans stemme og lokke fram en
intimitet med Gud.
Per Ivar sitt mål med Nattevåk, er at lytteren selv kan sette seg ned innfor Herren og la Den Hellige Ånd tale, ut ifra hvor hver
enkelt befinner seg. Dette er en CD til ettertanke og for å motta nye mål og visjoner.
En CD for den som våger noe nytt og har tid til å sette seg ned for å lytte og meditere på Guds Ord og Herren. Nattevåk går
dypere inn i det indre, er oppmuntrende til noe nytt og hjelper lytteren til å oppleve mer av Guds nærvær.
Musikalsk eksperimentell og melodiøst, med et klassisk preg. Per Ivar spiller piano, mens Sven Jøran Michelsen spiller key-board
og synther og er også produsent, som for Refleksjoner.
Alle melodier er improvisert i studio, av Per Ivar Winnæss.

NY CD
Kr 189,00 + porto
Ring og bestill
32 75 79 85

Illustrasjon: Krassimir Kolev
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Globalt
Kristen fremgang i politikk, sammen
med åndelig vekkelse, gjør at
amerikanske kristne tror de er inne i de
kristnes århundre.
I februar presenterte bladet Time de
viktigste kristenlederne som coverartikkel.
Det er umulig for en amerikansk president
å bli valgt, uten et kristent vitnesbyrd.
Det har lange vært tilfellet. Fremtidige
politikere, må kanskje ha et mer frimodig
vitnesbyrd, kombinert med en konservativ
politisk plattform, dersom de skal ha håp
om å bli valgt. Det er situasjonen i USA,
etter at kristendommen vokser, og preger
samfunnet på en rekke måter.
Det anerkjente bladet Christianity Today,
har utropt år 2000 til begynnelsen på
de kristnes århundre i USA. Dette kom
som en respons på at det internasjonale
tidsskriftet Time, hadde en gjennomgang
av USAs viktigste kristenledere, som
hovedsak i sin februarutgave. På forsiden
var lederen for Focus on the Family, James
Dobson, sammen med den fargerike TVpredikanten biskop T.D. Jakes, Billy og
Franklin Graham og den unge pastoren
for supermenigheten Lakewood Church i
Houston, Joel Osteen, blant dem som var
fremhevet.
De kristnes århundre fører politisk, til
fremgang for det republikanske partiet, som
har sterkest fokus på kristne hjertesaker,
som abortmotstand, trosundervisning og
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bønn i skolen. Demokratene derimot, klør
seg i hodet i møte med utviklingen, og
Hilary Clinton, som ser ut til å bli deres
presidentkandidat, har lagt om retorikken i
abortsaken, og uttrykker nå hvor forferdelig
et abortinngrep er.
Kristenledere gleder seg over fremgangen,
og deres wonderboy, Ralph Reed, som
bygget opp den kristne koalisjonen, sier i
en kommentar til Christianity Today, at et
århundre for de kristne, er det beste han har
hørt siden forslaget om flat skatt.
Bjarte Ystebø, Norge I dag

Inder arrestert i Saudi Arabia
En troende inder er blitt dømt til ett års
fengsel i Saudi Arabia og slått mer enn
300 ganger. I følge Christian Aid Mission
(CAM) reiste bror Samkutty til landet etter
å ha blitt invitert dit av kristne venner for
å tale i indiske menigheter. Samkutty ble
arrestert i vår av religionspolitiet da han var
på vei til et bibelstudium.
Hans arrestasjon førte til at åtte andre
indiske kristne ble arrestert den 28.
mai fordi Samkutty bar på seg navnene
deres. Fem av de åtte er blitt satt fri i juni
men Samkutty er blitt værende i fengsel
hvor han og hans indiske venner er blitt
slått flere ganger. Disse kommer i tillegg til
over 40 andre som er arrestert de siste ukene

i det som International Christian Concern
kaller den største razzia mot kristne på ti
år. I følge islamsk lov, forbyr Saudi Arabia
enhver offentlig praktisering av annen
religion enn islam.
Charisma

Vekkelse i Mozambique
I en hel generasjon har ødeleggelse
herjet Mozambique. De siste 20 år har
en borgerkrig lagt landet øde og som
ikke det var nok ble landet rammet av
en oversvømmelse i år 2000. Men nå er
en vekkelse i ferd med å endre landets
karakter. Denne vekkelsen er knyttet opp
til Heidi og Roland Bakers tjeneste fra
1995. Etter ti år i landet står de nå oppe i
en vekkelse uten sidestykke. Folk bare ber
om å få Jesus nå! ”Vi vil ha en kirke nå! Vi
vil ha en pastor nå! Ikke i morgen, er kravet.
Denne åndelige hungeren har ført til
at Bakers ikke lenger greier å følge opp
behovene. De har startet bibelskoler for å
trene pastorer og flere tusen menigheter
er allerede plantet i landet. Det som
kjennetegner denne vekkelsen er alle
muslimene som har tatt imot Jesus som
sin frelser. Mange av disse har drømmer
der Jesus viser seg for dem. ”Halvparten
av våre pastorer har vært ledere, imamer,
i muslimske moskeer” sier Heidi. I

perspektiv
denne vekkelsen har mirakler blitt veldig
vanlig. De har vært vitne til omtrent hvert
eneste mirakel som er omtalt i det nye
testamentet.
Christian World News

Stor evangelisk kampanje i El Salvador
Rubens og Stefanie Cunha rapporterer
fra en historisk evangelisk kampanje i El
Salvador, Sentral Amerika: ” Den største
forsamlingen i El Salvadors historie fant
sted i februar 2005, da den amerikanske
evangelisten Mike Francen talte. En
pastor anslo antall fremmøtte den andre
kvelden til å være 190 000. Representanter
fra høyeste hold var til stede, inkludert
president Antonio Saca og sjefen for politiet
mr. Menesses. Det skjedde flere mirakler.
Den første kvelden fikk tre blindfødte,
synet tilbake. Den andre kvelden reiste
tre invalide seg fra rullestolene, i stand til
å gå igjen. Møtene ble kringkastet live på
TV og radio over hele landet. Også på de
forberedende konferansene skjedde flere
helbredelser; en blind fikk igjen synet, en
døv kunne høre, svulster forsvant og en lam
kunne gå. Det var akkurat som Apostlenes
gjerninger!
Dawn’s fredagsfax

Ukraina trenger Gud
En minister i Ukraina, Julia Tymosjenkko sa
nylig: - Vår regjering har innsett at Ukraina
aldri kan komme seg på fote igjen, om ikke
landet først bøyer kne for den allmektige
Gud.
Dette skriver avisen ”Ljus i Øster”.
For 20 år siden ble alle kristne som
evangeliserte i Ukraina fengslet, fordi
det var forbudt. Dette kan altså kalles
”helomvending” i ordets rette forstand.
Avisen kan også fortelle at den nye
presidenten, Viktor Jusjtjenko, begynte
sin gjerning med offentlig bønn, sammen
med lederne for Ukrainas kristne samfunn.
Deretter tok han sin kone og sine barn frem
til alterringen, der de bøyde kne og ba for
folk og land.
Ingalis A. Malmo/ Norge idag

Gjør opprør - blir muslim
Et stadig høyere antall av dansker som
konverterer til islam, er tenåringer.
Forskere mener oppvekst
med muslimske venner
og ungdomsopprør er
årsaken.
Hver uke velger
mellom fem og
ti dansker å
konvertere

til islam. En økende andel av disse er
ungdommer. Mellom en tredel og firedel
av dem som konverterer til islam i dag er
tenåringer. Dette er en voldsom stigning i
forhold til tidligere. Utviklingen går virkelig
raskt i denne gruppen, sier antropolog Tina
G. Jensen ved Københavns Universitet, til
den danske avisen Politiken.
Jensen står sammen med religionsforsker
Kate Østergaard bak et omfattende
forskningsprosjekt om dansker som
konverterer til islam. Jensen påpeker at et
fellestrekk for unge dansker som konverterer
til islam, er at de kommer fra områder hvor
det bor mange muslimer.
Unge kvinner konverterer normalt fordi de
inngår ekteskap med muslimer. Østergaard
mener imidlertid at en spesiell gruppe unge
mennesker benytter islam som et slags
ungdomsopprør.
Det ligger en ungdommelig protest i å
velge islam, på samme måten som man
for 20 år siden var venstreorientert for
å være i opposisjon til det etablerte, sier
religionsforskeren til Politiken.
© NTB

Bilder for å

formidle

av Jeanne Claesson

Allerede som 5-6 åring var jeg klar over at jeg hadde en evne til å kunne tegne, som var utenom
det vanlige. I dag vet jeg at det var Gud som hadde gitt meg denne gaven. Som barn flyttet min
familie rundt en del, i mangel på venner satt jeg ofte og tegnet, spesielt i tenårene. Før jeg møtte
Jesus, fikk jeg min inspirasjon fra stoffmiljøet jeg hadde levd i, og mine bilder ble et redskap
for forvirring og syke tanker. Tross dette, forsto jeg allikevel at som kunstner kunne man bruke
bilder for å formidle et budskap til andre.
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forstod jeg ikke at evnen var fra Gud
og at han ville bruke meg gjennom
de kreative gavene jeg hadde. Jeg la
det meste på hyllen og gjorde senere
enkle illustrasjoner for barnebøker og
postkort.

I dag ser mitt “kunstnerliv” helt
annerledes ut. Det har vært en lang
veg for meg dit jeg er i dag. Det
finnes en tid for alt. Nå forstår jeg at
Gud gir gaver for forskjellige tider
og anledninger. Selv om man ikke er

Illustrasjon: Jeanne Claesson

Etter at jeg ble frelst, fikk jeg en slik
avsky for maleriene og bildene som jeg
hadde laget. Jeg assosierte kunst med
den typen av malerier jeg selv hadde
laget. Selv om jeg forsøkte å male
bilder av Jesus og bibelfortellinger,

Illustrasjon: Jeanne Claesson

et budskap
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Illustrasjon: Jeanne Claesson

av Jeanne Claesson
predikant eller er en åndelig leder, så
kan man allikevel formidle et budskap
fra Guds hjerte. Gud ønsker alltid å tale
til mennesker og berøre deres hjerter.
Bilder/kunst er et sterkt medium
akkurat som musikk er det, fordi
det går forbi intellektet og rett inn i
hjertet. I dag lever vi i en media verden,
hvor vi blir overøst med tusenvis av
bilder og budskap. Derfor har vi som
kunstnere, mer enn noen gang, behov
for Den Hellige Ånds inspirasjon, for å
kunne reise seg over støyen fra verden.
Drømmen er å kunne gjøre malerier
og bilder som gir noe fra Guds hjerte,
enten det er en opplevelse av fred, eller
noe som utfordrer eller er til ettertanke.
Jeg har mange bilder i tankene og ulike
idèer, som jeg er overbevist er inspirert
av Gud. Jeg har dessverre alltid hatt
vanskeligheter å virkeliggjøre dem. En
av grunnene til det kan være at jeg ikke
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har lagt ned tid og arbeid for å trene
opp evnene og gavene. En musiker,
danser eller idrettsmann vet at det
kreves hardt arbeid og mye trening
for å bli dyktig. Jeg tror det samme
gjelder for en kunstner. Jeg gikk aldri
på kunstskole, for jeg trodde ikke at
det var særlig “åndelig”. Jeg var heller
ikke innstilt på at jeg trengte å trene
opp mine kunstnerlige “muskler”. Men
Guds nåde er vidunderlig og han har
gitt meg muligheten, tid og lyst de
siste årene til å virkelig øve og utvikle
gavene.
Ut i fra mine erfaringer er det viktig
å gi barn og ungdommer mulighet
og rom til å utvikle de kunstneriske
talentene de har. Jeg har startet en
malerklubb for denne gruppen av barn
og unge, så de får mulighet til å trene
kontinuerlig og bygge opp sin selvtillitt.
Malerklubben har blitt vellykket. Det
finnes klubber for sport, musikk, dans

osv. for å stimulere og utvikle utøverne.
På samme måte finnes det et stort
behov for å stimulere og oppmuntre de
som ønsker å male og tegne. Selv for
de som ikke tenker å bli kunstner men
allikevel liker å male, er det utviklende
å få utløp for sin kreativitet. Det å være
flere som maler sammen er også en
anledning til å bli kjent med hverandre
og gi hverandre oppmuntring og støtte.
Jeg er svært takknemlig til Herren, som
har gitt meg en mulighet til å utvikle
malerkunsten. Jeg ser også fram til hva
han har i tankene for min framtid.
Vi lever i en tid da Gud vil nå inn på
alle områder i samfunnet. Derfor har
også kunstneren et kall fra Herren, for
å kunne formidle hans råd og tanker,
på tvers av alder, sosial status, kultur,
geografi og tider.

Illustrasjon: Jeanne Claesson
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”Storm” - digital grafikk av Krassimir Kolev
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Illustrasjon: Jeanne
Claesson
”Uten
tittel” - digital grafikk av Krassimir Kolev

OVERVINNE DEN
RELIGIØSE ÅND
av Rick Joyner

En av de mest nødvendige
småbøker på trykk for en
kristen som ikke ønsker
å bli lurt av djevelen. En
nøkkelbok for Norge.

Pris 109 + porto

Poesi
Sol eller regn
Sol eller regn vinter eller vår
Det er naturens tegn
- år etter år.
Sorg eller glede –
gang etter gang
Skaperens Herre
Er dog til stede
- hvisker ømt vårt navn.
Lys eller mørke over fjell og fjord.
Etter regn kommer tørke…
Men Guds miskunnhet er stor.

DERE KAN ALLE
PROFETERE
av Steve Thompson

Bibelen viser at alle
kristne kan høre fra Gud
og tale profetisk til andre
mennesker. Denne boken
gir bibelsk oppmuntring og
praktisk veiledning for å
hjelpe deg.

Pris 198 + porto

For bestilling ring til BL MEDIA AS 32 75 79 85
Adresse: Flessebergveien 1, 3300 Hokksund
eller send en mail til info@brolendelam.no
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Gå inn på www.brolendelam.no for vegbeskrivelse

Etter natt kommer dag –
bølger kruser imot land
Over skog – over dal
Styrer mektig Faderhånd.
Sol eller regn –
kjærlighet fra himmelen
Englevakt omkring oss hegn
Gjør oss trygg i vrimlen.
Toril A. Sellevold

Send oss dine dikt, historier eller skildringer
Ta imot!
Min Gud er ikke komplisert
hans nåde er for lengst servert
Et bord står dekket ferdig, se:
med sølvfat, lys og vin og brød
en gudesønn ble for deg død
Den bitre drikk han drukket har
en helt ny vin står ferdig – klar,
et beger med velsignelse
av evig liv og meget fred
Hans kjød har gått den tunge
vei
den gikk han, kjære, kun for
deg!
Så ta og et av livets brød
Han ble jo ei forgjeves død.
Det enkelt er å følge Ham
Kast byrdene av synd og skam
Hans enkle bud er kjærlighet
Et bord står dekket; Kom og et.
Beate Muldal

Takk du – Hellige Ånd –
Ut fra Skaperens hånd –
En forløst tunge
høres fra barnemunn og de
unge
Den Hellige Ånd
en stadfestelse det er
for alle tungemål – og de som
er
ett himmelsk mektig ånds
nærvær
En ny helliggjørelse
- i våre liv og borte blir all tvil –
all frykt og synd for jag
etter den himmelske
Gud Faders behag.
Du – Hellige Ånds
tilstedeværelse
og Åndens beære
takk Hellige Ånd
- løser og setter fri forløste – glade – vi vil bli.
Oddbjørn Ruud

Vi ønsker å oppmutre deg som
skriver poesi, skildringer eller
historier, til å sende de inn til vår
redaksjon, via brev eller e-post.
Vi tror at Herren ønsker å oppmuntre de kreative gavene hos de
troende, til å tale et hjertes språk.
Et dikt eller et maleri kan tale til
menneskers hjerter og er ikke begrenset av tid, rom eller sted. Det
du skriver i dag eller maler, kan
tale inn i mennesker med en helt
annen bakgrunn, for en helt annen tid, om du er villig til å ta det
fram og dele det med andre. Du
skal ikke bare ha ditt eget gjemmested for dine kreative gaver,
men velsigne andre med det. Ikke
tro at det er for lite, eller ikke vil
berøre andre mennesker Vi vil
legge poesi, ut på vår webside og
trykke det i Den profetiske røst.
Ta det fram og få det ut,
til velsignelse og inspirasjon. Vi
vil svært gjerne være en som
formidler det som du har utrykket, til oppmuntring og trøst for
andre.
Send til: Brølende lam, Flessebergveien 1, 3300 Hokksund eller
på E-post: info@brolendelam.no
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av Krassimir Kolev

1%

krassimir@brolendelam.no

Den berømte pianisten og komponisten Ludvig van Beethoven har sagt at det bare
trengs 1 % talent for å være et geni, men det kreves også 99 % arbeid. Det han
betonte var for at gaven skal kunne blomstre, må den utvikles gjennom mye arbeid.

Jeg har fått gaven fra Gud til å skape
i bilder. Selv som barn elsket jeg å
male. Mine venner kalte meg for
”kunstneren” selv i barnehagen. Jeg
hadde drømmen om at jeg en dag
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skulle bli en kunstner. Jeg vokste opp
og malte nå og da, betydelig oftere
enn mine venner. Jeg snakket om min
gave, viste den og skrøt av den. Alle
rundt meg visste at jeg en dag skulle
bli kunstner. Jeg syntes at det var så
stort, at jeg til og med trodde at hver
tegning eller maleri som jeg gjorde
var et mesterverk. Men sannhetens
øyeblikk kom da jeg ville gå videre
og utdanne meg på et gymnasium for
kunst. Til denne skolen kom søkere fra
hele landet for å gjøre opptaksprøve,
men plassene var begrenset og bare et
fåtall ble opptatt. Blant mine venner

var jeg ”kongen”, ingen kunne male
som jeg, men her… alle var så dyktige,
den dårligste var like bra som jeg. Jeg
ble ikke opptatt på denne skolen, bare
de som hadde jobbet hardt kom inn.
Kort etter det innså jeg en sannhet,
som forandret min innstilling: en
yrkesmann arbeider minst åtte timer
per dag, derfor er han dyktig i sitt
arbeid. Daglig utøver og utvikler han
sine evner og gaver. Når jeg innså dette,
satt jeg opp en plan for min utvikling
videre, og allerede som 16-17-åring
begynte jeg å tegne og male minst åtte
timer per dag.

Illustrasjon: Krassimir Kolev

Vi er glade for hver gave som Gud har
gitt inn i våre liv. Vi snakker om dem,
skryter av dem og til og med tilber
dem. Vi tror at gaven i seg selv er alt
og derfor anstrenger vi oss ikke for å
utvikle og arbeide på dem. Vi kan til
og med referere til Jakobs brev og si
at ”hver gave er fullkommen…”for
kanskje å rettferdiggjøre vår sløvhet?

talent

Til sist:

99 % arbeid
Samme Ludvig van Beethoven, som
jeg nevnte i begynnelsen har også
sagt: ”Om jeg ikke spiller piano en
dag merker jeg at jeg blir dårligere,
om jeg ikke spiller på to dager merker
kritikerne det og om jeg ikke spiller på
tre dager merker selv publikum det.”
I dag er jeg en kunstner. Jeg skaper
daglig i bilder… tegnet, malt, digitale,
bevegelige, interaktive… det er bare
min fantasi som setter grensen. Det
var ikke bare min erkjennelse av gaven
som gjorde det mulig, men også min
utøvelse og handling.
I Jakobs brev hvor det står at gaven er
fullkommen står det også at ”tro uten
gjerninger er død…”.

Illustrasjon: Krassimir Kolev

Hva slags gave har du? Hva gjør du
med din gave? Gaven består av bare en
prosent, de resterende 99 prosentene
består av hardt arbeid. Det er bare å
sette i gang!
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Returadresse: BL Media AS
Flessebergveien 1, 3300 HOKKSUND
Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes
tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

På Visjon Gjestegård i Hokksund

Seminar “Profetens

og profetiens
plass i menigheten” den 18-20
november 2005

Bli utrustet og satt i stand til å skjelne mellom
ekte og falske profetier. Få mer tynge i det å
gi et profetisk budskap i forbønnstjenesten og
forstå Guds tiltale gjennom drømmer, bilder og
visjoner. Vi vil også belyse tidselementet i det
profetiske ord og profetisk terminologi.
Hør nå mine ord. Hvis det er noen profet iblant
dere, gjør jeg, Herren, meg kjent for ham i et
syn. I en drøm taler jeg til ham. 4. Mos. 12:6
Vi kommer også til å vektlegge praktiske
øvelser i mindre samtalegrupper og fokuserer

på et varmt og intimt fellesskap med andre
troende.
Men fast føde er for dem som er fullvoksne,
det vil si dem som gjennom bruk har trent opp
sansene sine til å skjelne mellom godt og ondt.
Hebr. 5:14
Uansett om du er vant til å bruke gavene eller
er helt uten erfaring vil du ha stor nytte av
seminaret, om du har en lengsel etter å komme
ut i funksjon med en eller flere av nådegavene.

Program:
Fredag den 18. november
17:00-18:00 Registrering
18:00
Middag
20:00
Undervisning - møte

Lørdag den 19. november
08:30

Frokost

10:00
11:30
12:15
13:00
14:30
16:00
17:00
19:00

Grunnleggende om åndelige gaver
Det profetiske ords fire plan
Misbruk av det profetiske
Lunsj
Falske profeter/profetier
Aktivisering/praktisering
Middag
Møte - forbønn

Søndag den 20. november
08:30
10:00
11:30
12:15
13:00
14:30
16:00

Frokost
Profetisk terminologi
Drømmer og visjoner
Drømmer visjoner, del II
Lunsj
Profetens funksjoner
Avslutningsmøte

Seminaravgift kr 800,00 innbetales til 1638.19.28601 innen 04.11.2005
Helpensjon i dobbeltrom fredag-søndag, kr 800 og enkeltrom kr 1.000. Dette inkluderer frokost,
lunsj og middag.
Husk at vi har begrenset plass, så vær snar til å melde deg på.
Meld deg på ved å sende oss en e-post til info@brolendelam.no, eller
ring vårt kontor på 32 75 79 85.

Arrangør: Brølende lam

