leder
Leder
mye på de profetiske ord som
kom om ham og synes de var
for fantastiske og ganske umulig
ut i fra de omstendigheter han
da levde i. For et år siden hadde
nesten alt av profetien gått i
oppfyllelse og han ønsket så
inderlig å treffe den mann som

Kjære
leser
kjære leser
Vi har allerede kommet langt

mennesker som har kommet

inn i det nye året og kommer litt

ut i det som vi tidligere talte

senere ut med Den profetiske

profetisk ut over deres liv. Like

røst enn vanlig. Det skyldes at

ved juletider dukket det opp

vi har ventet på at ﬂere skulle

en mann på et av våre møter

fornye sitt abonnement, siden det

som jeg mente jeg hadde sett

var bemerkelsesverdig få som

før. Det viste seg at han hadde

gjorde det innen fristen denne

lett etter meg i over ett år for

gangen. Vi trenger virkelig en

å fortelle meg hva som hadde

innsats fra hver enkelt for å få

skjedd med ham. Jeg hadde

økt abonnentsmassen i år, da

for noen år siden blitt invitert

vi har hatt en stor nedgang i

til et fengsel hvor jeg betjente

abonnenter de siste tre årene.

de innsatte profetisk, deriblant
denne mannen. Han forstod ikke
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Vi opplever at dette er en

mye av de ord jeg talte ut over

innhøstningstid for de profetiske

ham den gang, men jeg tok det

ord som vi har talt ut. Det

opp på en kassett og gav hver

er oppmuntrende å møte

enkelt innsatt. Mannen grunnet

hadde profetert over ham. Det
ble derfor et varmt møte da vi
plutselig stod ansikt til ansikt
igjen og han kunne fortelle om
den store forvandlingen i hans liv.
Det profetiske ord sammen
med Guds vidunderlige nærvær
kan virkelig forvandle liv. Vi
har mange vitnesbyrd om
livsforvandling, helbredelser og
skapende under. Mennesker
møter Gud i dag gjennom et
legeme som har innviet seg til
tjeneste. Hvor viktig er det ikke at
vi strekker vår tro og ”jager etter
kjærligheten og søker med iver
etter nådegavene så vi i større
grad kan tale profetisk.” 1Kor14:1

Når Morgenstjer







Det er edelt at vi vil sloss for
vår nasjon og heroisk at vi
vil stå den onde i mot. Mens
vi opplever dette som en
sakte prosess, la oss holde
fokuset på et større bilde. Det
kommer en dag da ethvert
kne vil bøye seg og enhver
tunge skal bekjenne at Jesus
Kristus er Herre.
Men kjære venner, før dagen
da Kristus skal komme tilbake
har vår Far mange åndelige
gjennombrudd som venter på
den overvinnende menighet.

Nattehimmelen vil gradvis
vike tilbake, den ruller bort
ettersom dagslyset stiger
fram. I forandringsprosessen
fra natt til dag skjer en annen
hendelse; før morgenlyset
bryter fram, begynner
morgenstjernen å skinne på
den østlige horisont. Det er
en trofast påminnelse om den
kommende dag.
Denne unike morgen”stjerne”
er egentlig ingen stjerne,
den er planeten Venus. Om
morgenen beﬁnner den seg

”og desto fastere har vi det
profetiske ord, som dere
gjør vel i å akte på...
Han vil stille fram for sin
Sønn en strålende menighet,
kledd i Kristi karakter og kraft.
Morgenstjernen
Herrens dag, lik en hvilken
som helst kalenderdag,
springer ikke fram sånn
plutselig. Det er ikke
bekmørkt kl. 05.59, og
så plutselig kommer den
klare morgen neste minutt.
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på den østlige horisonten
på vår himmel, den viser
seg på rett sted til rett tid for
å ”se” solen og annonsere
til dem i mørket at dagen
nærmer seg. Morgenstjernen
er en liten, men en strålende
forhåndsvisning om lyset som
er i ferd med å komme.
Menigheten og endetiden


Bildet av morgenstjernen
viser et godt bibelsk bilde av
hva Gud tenker å gjøre med
den sanne menighet ved
tidens ende. Med tanke på
endetiden, lytt nøye til Peters
ord:
”og desto fastere har vi det
profetiske ord, som dere gjør
vel i å akte på. Det er som en
lampe som lyser på et mørkt
sted, inntil dagen lyser fram
og morgenstjernen går opp i
deres hjerter” (2Pet1:19)
Peters uttalelse er
tungtveiende og gir oss
inspirerende visjoner
vedrørende den dramatiske
fasen i endetiden. Peter taler
om ”morgenstjernen” som
reiser seg i hjertene til Guds
folk før Herrens gjenkomst.
Husk: Det spesielle med
morgenstjernen er at den
åpenbarer seg mens det
fremdeles er natt. Den kan
ikke bli sett om dagen. Men
her forteller Peter oss om
at før den store dagen,
før Jesu gjenkomst, skal
morgenstjernen reise seg i
våre hjerter!

rnen
Jesu nærvær i, gjennom og
over oss
Du forstår: Det kommer en
herlighet for overvinnerne
ved tidens ende. Når jeg sier
”herlighet”, mener jeg det
levende nærværet av Kristus
i oss som i økende grad vil
manifestere seg gjennom oss.
Som Paulus skrev: ”for ennå
mens vi lever, blir vi stadig
overgitt til døden for Jesu
skyld, for at også Jesu liv skal
åpenbares i vårt dødelige kjød”
(2Kor4:11).
Jeg snakker om det virkelige
liv fra Jesus som blir ”åpenbart
[/manifestert, red. anm.] i
vårt dødelige kjød”. Jeg vet
at noen av oss er fanget av
forskjellige ting i våre liv, men
vi trenger å holde øynene
fokusert på visjonen om hvor
Gud tar oss! Jeg vet også at
noen vil forvrenge hva jeg sier,
men enkelt og greit ved tidens
ende, så har Gud til hensikt å
åpenbare seg gjennom sitt folk.
Ikke misforstå. Jesu gjenkomst
vil komme brått, som en tyv om
natten. Det vi her snakker om er
Jesu tilsynekomst i ditt og mitt
liv.
Så når vi taler om
morgenstjernen, viser vi ikke
til en New Age-doktrine, men

det faktiske økende åndelige
Guds nærvær. Vi vet at en slik
manifestasjon kan vi ikke klare
å prestere på egen hånd; det
kommer fra vårt felleskap med
Herren Jesus, og det arbeider
i oss gjennom Den Hellige Ånd
ettersom vi vokser og blir ett
med Kristi ord.
Ta blikket bort fra verden og
dens bekymringer – fest det
på Jesus
Det er noe viktig å få tak i
her. Om og om igjen advarer
Jesus sine etterfølgere om
ikke å bli opptatt med verden
eller fylt med bekymring under
kampen. La oss huske at det
er til overvinnerne Jesus sier
”Jeg vil gi ham morgenstjernen”
– Åp2:28 – og så sier han
at han selv er den ”klare
morgenstjerne” – Åp22:16.

selv å bli oppslukt i karriere og
ting som binder denne verden,
så vil det komme en tid da
nærværet fra Herren Jesus, lik
morgenstjernen, vil reise seg og
klart vil bli sett over oss. På den
tid skal Jesajas ord bli fullført:
”Stå opp og bli lys! For ditt lys
kommer, og Herrens herlighet
går oppover deg. Se, mørke
dekker jorden, og det er
belgmørke over folkene. Men
over deg skal Herren oppgå,
og over deg skal hans herlighet
åpenbares” – Jes 60:1-3.

Det kommer en dag før
bortrykkelsen, før Jesu Kristi
andre komme, da de som følger
Kristus, vil bli posisjonert, som
morgenstjernen – på det rette
sted til den rette tid – og at de
vil reise seg i herlighet før Kristi
gjenkomst. De vil komme fra
alle nasjoner, folk, stammer
og tunger, og de skal være ett,
for Kristus vil ha gitt dem sin
herlighet – Joh17:22
Nærværet
Jeg sier ikke at vi ikke vil synde;
fristelser vil det alltid være i vår
verden. Men om vi holder oss
til Kristus, om vi ikke tillater oss
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Tiltrekningens l

Du har kanskje hørt om
”Tiltrekningens lov”. Den ble
populær i 2007 gjennom boken
og DVD-en ”The Secret” av
Rhonda Byrne. Byrne og
mange andre New Age- og
motivasjonsguruer med fokus
på ”positiv tenkning” hevder
at vi faktisk kan skape det
vi ønsker, simpelthen ved
å tenke det og spørre etter
det. Det er kontroversielt
i vitenskapsverden, fordi
hypotesen deres setter seg
opp mot dagens forståelse av
vitenskapelige prinsipper. De
har imidlertid en forbløffende
mengde vitnesbyrd om at den
virker.

• Du må være sikker i din sak
om hva det er du ønsker.

Ta imot dette på rett måte
Hvis du er en kristen og
praktiserer tiltrekningens
lov eller du kjenner kristne
som gjør det, vennligst ta
i betraktning det jeg har å
si. Hvis du ikke er kristen
og du praktiserer dette, så
vennligst ikke ta dette som at
jeg dømmer deg. Den måten
jeg ser på det på, er at hvis
du søker etter sannheten,
vil du med tiden snuble
borti Gud, som kan tilby en
utrolig mengde oppfyllelse,
fred og glede til livet ditt.
Forhåpentligvis vil jeg hjelpe til
med å kaste litt lys over emnet
og sette det inn i et perspektiv.

Mark11:24: ”Derfor sier jeg
dere: Alt det dere ber om når
dere ber, tro at dere får det, og
det skal bli gitt dere.”

Selv om de faktiske stegene
til tiltrekningens lov varierer
basert på hvilken bok du
leser, lærer de ﬂeste ”positiv
tenkning”-guruene folk å følge
disse trinnene:

6

• Spør deretter Universet om å
gi det til deg.
• Begynn å regelmessig
visualisere at du mottar det,
holde det, oppleve det som du
ønsker.
• Vær åpen for det faktum at
svaret ditt kan komme i en
hvilken som helst form.
Høres noe av det kjent ut?
Du kan gjenkjenne mange
bibelske prinsipper i disse
trinnene:

Hebr11:1: ”Tro er full tillit til det
en håper på, overbevisning om
det en ikke ser.”
Rom4:17: ”… til far for mange
folkeslag – overfor Gud, ham
som han trodde på, den Gud
som gjør de døde levende og
nevner det som ikke ﬁnnes,
som om det ﬁnnes.”
Det ﬁns elementer av
sannhet ved tiltrekningens
lov. Bekymringen min går
på motivasjonen bak den. Vi
trenger virkelig å være tydelige
på hva det er vi ønsker i livet,
og vi trenger å spørre Gud om
å oppfylle det. Hovedforskjellen
mellom tiltrekningens lov
og Bibelens budskap er at
når du spør om noe, skulle


du spørre Gud direkte i
konteksten av et personlig
forhold, som motsetning til
en kosmisk ”Univers”-kraft
som er ett eller annet sted der
ute. Når vi spør/ber, trenger
vi å tro at han hører oss og
vil svare bønnen vår på en
eller annen måte. Vi trenger
virkelig å være varsomme
så vi ikke visualiserer noe til
det punkt at vi mediterer på
selve gjenstanden som vi ber
om. Dette kunne lett gå over i
avgudsdyrkelse. Husk at det er
Gud som er Giveren og Kilden
til alle gode ting.
Jak1:16-17: ”La dere ikke
forføre, mine kjære brødre! All
god gave og all fullkommen
gave er ovenfra, og den
kommer ned fra lysenes
Far. Hos ham er det ingen
forandring eller skiftende
skygge.”
En upersonlig gud –
utelukkende en energi eller
kraft
Selv om det ﬁns enkelte
elementer av sannhet i det
som ”The Secret” hevder,
er de veldig klare på at de
ikke snakker om å spørre
Bibelens Gud. De ser på
Gud som en positiv energi
eller styrke og ikke som en
personlig relasjon. Hvis du
praktiserer tiltrekningens lov,
vær sikker på å ikke fjerne
kilden til sant liv og fornyet
tenkning. Menneskene som
tok disse bibelske prinsippene
ut av sammenhengen og
utviklet denne humanistiske
undervisningen, står i fare for

lov og Bibelen
å være blinde for den større
sannheten. Det kan være at
de øser fra Guds prinsipper,
men de øser ikke fra Guds
kjærlighet og kraft.
Å gjøre det på Guds måte
Gud skapte verden ved å
tale den inn i eksistens.
Vi er skapt i hans bilde,
så derfor har vi også
en skapende makt til
å tale inn i situasjoner
og framkalle radikal
forandring. Tiltrekningens
lovs manglende element
er prinsippet om å søke
Gud først, og være sikker
på at det du spør etter, er i
hans vilje og timing for ditt
liv. Denne balansen er det
mektige åndelige prinsippet
som vil tillate alle tingene
vi trenger, å ﬂyte til oss,
istedenfor at vi prøver å
visuelt få dem omdirigert i
retning av oss.
Matt6:33: ”Søk først Guds
rike og hans rettferdighet!
Så skal alt dette bli gitt dere i
tillegg.”
Guds prinsipper
Har du lest boken eller sett
DVD-en The Secret, eller
praktiserer du tiltrekningens
lov, håper jeg du kan se
poengene jeg gjør her
og kan ta hensyn til dette
visdomsordet. Du kan
trygt øse fra Guds mektige
bibelske prinsipper ved å ta
de følgende skrittene:
• Utvikle en relasjon med
Gud gjennom Jesus Kristus
og tilbring regelmessig

tid med ham i bønn og
studering. Det vil være ut fra
en relasjon med Gud at han
svarer bønnene dine. Lær
å gjenkjenne Guds stemme
når han taler til deg.
• Spør Gud om å vise deg at
det du spør om er noe han
ønsker at du skal ha eller
gjøre. Spør om visdom og at
du vil kjenne hans timing.
• Så snart du har fastslått
hva det er du ønsker, innen
konteksten av Guds vilje for
livet ditt, ha da tro, og tro på
at Gud vil svare deg. På den
ene eller andre måten vil han
svare bønnene dine.
• Be og spør Gud om de
tingene som du ønsker og
trenger. Sørg for at du følger
med på dem og se etter
besvart bønn.
• Vær forberedt på at svaret
kan komme på mange
forskjellige måter. Når du får
et bønnesvar, la andre få vite
det slik at de kan gi Gud ære
sammen med deg.
• Del suksesshistoriene dine
med andre slik at troen deres
vil bli styrket og de kan ta
imot oppmuntring.
Kall og potensial
Gud ønsker bare det beste
for oss alle. Han ønsker at vi
skal leve livet til vårt fulleste
potensial. Disse radikale
forandringsprinsippene
har vært i Bibelen, men
dessverre var det ikke en
kristen som påpekte dem

overfor verden. De ﬂeste
tråkker gasspedalen bare
halvveis inn i det Gud har
i tankene for dem. Guds
kjærlighet og kraft er
ubegrenset. Den eneste
tingen som begrenser oss, er
hva vi tenker vi faktisk kan få
utrettet.
I løpet av de siste tjue årene
har jeg utviklet det jeg kaller
en ”gjennombruddslivsstil”,
som faktisk likner på
tiltrekningens lov. Den er
basert på Matteus 7:7, der
Jesus ba oss om å ”be, lete
og banke på”, og så vil vi
motta. Jeg har aktivt anvendt
mange av de livsforandrende
prinsippene fra Bibelen og
har oppnådd noen radikale
resultater. Enda mer
betydningsfullt er det at jeg
har gjort alt i sammenhengen
av en personlig relasjon med
Gud gjennom Jesus.
Her er tre vers å tenke over:
Fil4:13 ”Jeg makter alt i
Kristus, han som styrker
meg.”
Sal37:4 ”Og gled deg stort
i Herren, så skal han gi deg
etter ditt hjertes ønsker.”
Matt7:7-8 ”Be, og det skal bli
gitt dere. Let, og dere skal
ﬁnne. Bank på, og det skal
bli åpnet for dere. For hver
den som ber, han får, den
som leter, han ﬁnner, og den
som banker på, skal det bli
åpnet for.”
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Lydighetens alvor
av Inger M. Nordin

I 4. Mosebok kapittel 13 v. 1-2
leser vi: ”Herren talte til Moses og
sa: Send noen menn av sted for å
utspeide Kanaans land, som jeg
nå vil gi Israels barn! Én mann
for hver fedrestamme skal dere
sende. Hver av dem skal være en
høvding blant folket.”
Det var ikke hvem som helst Gud
ville sende ut; det var de øverste
lederne, de som burde ha visdom,
kunnskap og styrke. De skulle
undersøke landet, folket, byene
og jordens fruktbarhet.
Tiden var inne for å innta
Endelig var tiden inne for å innta
landet! Israels barn hadde vært
gjennom en del prøvelser, det
meste selvforskyldt(!), men nå
var det like før! Løftet var uttalt og
spenningen steg hos dem som
var igjen i leiren. De holdt sikkert
utkikk, og da de så vinranken med
en drueklase som to mann bar
mellom seg, og den andre frukten,
måtte de ha vært sikre på at det
måtte være gode nyheter. Så
de ﬂokket seg rundt speiderne i
spent forventning.
Det var litt av en kalddusj som
ventet. Visstnok ﬂøt landet av
melk og honning, men så var det
kjempene og de befestede byene,
da. Ti av tolv speidere var helt
enige om at det var en umulig
oppgave å innta landet; det ville
bare bety døden. Det nyttet ikke
at Kaleb bad folket være stille og
ikke sette seg opp mot Moses og
sa: ”Vi vil dra opp og ta landet i
eie! Vi skal nok få det i vår makt”
(v. 30).
Folket gjorde opprør, og Moses
måtte gå i forbønn for Israelsfolket da Herren ville utrydde det
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(v. 10-12). I vers 20 leser vi: ”Da
sa Herren: Jeg har tilgitt dem etter
ditt ord.”.
Konsekvenser
Men det stoppet ikke der; alle
speiderne, bortsett fra Josva og
Kaleb, ble slått ned for Herrens
åsyn og døde, og alle de som
hadde sammensverget seg
mot Herren, skulle omkomme i
ørkenen. Det står at ”det var en
annen ånd” i Kaleb (v. 24).
Denne delen av historien kunne
ha vært slutt, men folket hadde
ennå ikke lært! Plutselig bestemte
de seg for å dra inn i landet
likevel, enda Moses advarte dem
og sa at Herren ikke ville være
med dem. De dro i overmodig
trass. Resultatet var gitt, de ble
slått sønder og sammen og ble
forfulgt (v. 40-45). De hadde ikke
akkurat lært så mye!
Tiden hadde vært inne! Guds
timing er presis, og med Herren
på sin side hadde folket vunnet
seier, og budskapet om den
sterke seieren ville ha gått landet
rundt til Herrens ære. I stedet ble
det de andre folkene som ﬁkk ære
og sikkert deres guder. Da Israelsfolket dro ut i egen kraft, var det
dømt til å mislykkes, akkurat
som David sier i Salme 127:1
”Dersom ikke Herren bygger
huset, arbeider bygningsmennene
forgjeves.”
Lærdom fra historien om Sauls
iver etter å ofre
I 1. Samuels bok kapittel 15 kan vi
lære en annen lekse om lydighet.
Her er det kong Saul som hadde
fått beskjed om å slå Amalek og
ikke spare noe, likevel sparte han
”det beste”.

Dette førte til at Gud angret på at
han hadde valgt Saul til konge. Når
profeten Samuel kommer til Saul,
påstår Saul først at han hadde
gjort etter Herrens ord, deretter
skylder han på folket. Samuel
konfronterer Saul og sier i vers 22
og 23: ”Har vel Herren like meget
behag i brennoffer og slaktoffer
som i lydighet mot Herrens ord?
Nei, lydighet er bedre enn offer,
lydighet er bedre enn fettet av
værer. For gjenstridighet er ikke
bedre enn trolldomssynd, og trass
er som avgudsdyrkelse. Fordi du
har forkastet Herrens ord, har han
forkastet deg, så du ikke skal være
konge.”
Det ble profeten Samuel som
fullførte oppdraget og som tok livet
av Agag, Amaleks konge.
Ansvar for å følge ordren
Saul hadde fått en ordre og det var
hans ansvar at ordren ble fulgt. Nå
mistet Saul Herrens velsignelse,
og David ble salvet til konge i
hans sted. Tenk for et tap, noe så
unødvendig!
Hvordan er det med oss? Hvordan
er det med vår lydighet? Hvor
alvorlig tar vi Herrens Ord? Jesus
vandret i lydighet hele sitt liv. I
Hebr5:8 står det: ”Enda han var
Sønn, lærte han lydighet av det han
led.”
Gud har en vei for deg og meg.
På denne veien har han mange
velsignelser for oss. Hadde det ikke
vært leit å gå glipp av en eneste
av disse? Jeg synes vi skal kjøpe
den ”beleilige tid” som det står om i
Ef5:15 og 16: ”Se derfor til hvordan
dere kan vandre varlig, ikke som
uvise, men som vise, så dere kjøper
den beleilige tid, for dagene er
onde.”

”2010 – Morgengryet til en ny dag og
året for å stå i Himmelens åpne vindu”
av Garri Elkins

Morgengryet til en ny dag
Nylig ba jeg en enkel bønn:
”Herre, vis meg hva året 2010
vil føre med seg.” Så snart
disse ord var uttalt, så jeg
et bilde. Jeg så noen stå på
innsiden av noe som lignet på
et slott og var bygget i sten,
og de så ut gjennom et stort
vindu. Disse personene så
forbi en horisont langt borte.
Morgengryet for en ny dag var
akkurat begynt.
Soloppgangen gjenspeilte seg
i ansiktet deres. Vinduet var
høyt oppe, mange plan over
de andre etasjene. Fordi disse
personene stod i det høye
vinduet, kunne vedkommende
se soloppgangen lenge før de
som sov, i mørket i etasjene
lengre ned. Dette synet minnet
meg om da jeg pleide å ﬂy.
Som pilot løftet jeg ﬂyet høyt
opp slik at jeg ﬁkk med meg
soloppgangen før landing. Da
jeg programmerte reisen min,
sørget jeg for å reise rett inn i
soloppgangen til en ny dag.
Ettersom jeg reﬂekterte over
hva jeg hadde sett, forstod jeg
at dette var et bilde for 2010.
Gud lengter etter å posisjonere
sitt folk på et høyere sted med
åpenbaring, slik at de kan
se hva som kommer. Dette
høye stedet ville forandre

perspektivet deres.
”2010 – Året for å stå i
Himmelens åpne vindu”
Mens jeg stirret inn i synet
for denne nye dagen, hørte
jeg Herren tale til mitt hjerte.
”2010 vil bli året da jeg vil åpne
Himmelens vindu. Om du er
villig, kan du komme høyere
opp, og jeg vil la deg se ting
jeg har planlagt. 2010 vil bli
året for å se den kommende
fremtiden, om du vil motta min
invitasjon til å komme opp på
et høyere sted og stå i vinduet
for mine hensikter og visjoner.”
”Jeg førte deg inn til meg og
gjorde deg til min – arving av
løftet – før du tok dine første
steg inn i din hensikt. Jeg gav
alt til deg før du kunne utføre
mine henders arbeid. I dette
nye morgengry vil det bli tegn
av en høyere hensikt, som
jeg vil at mitt folk skal se i det
kommende året. I 2010, se
etter tegn som vil manifestere
seg i systemet i det jordiske
riket. Disse tegn vil reﬂektere
mitt hjerte.
”Det kommer en fylde av
glede”
”Min fylde av mitt nærvær er
ennå ikke over deg. Som mitt
ord sier: ”Gråt kommer om
natten, men latter kommer om

morgenen.” Jeg ber deg om
å se inn i mørket og profetere
en ny dag. Når du profeterer,
vil min glede lande i din leir.
Jeg sender en glede til mitt
folk som vil komme i all hast.
Denne glede fra Himmelen vil
stige i deg som en soloppgang
til en ny dag.”
”Det kommer en fylde av glede
for mitt folk som vil bli like
klar som en ny solskinnsdag.
Denne nye glede vil bli sett
i deg når verden fremdeles
sover i en mørk natt. Lyden av
din glede vil bli hørt i mørkets
leirer før den nye dagen
opprinner. Du vil begynne å
danse i det tette mørket. Kom
opp og stå i Himmelens vindu
og se hva jeg er i ferd med å
gjøre.
”Om mitt folk, som er kalt ved
mitt navn, vil ydmyke seg
innfor meg og søke mitt ansikt
på denne nye dag, da vil jeg
gjøre en ny ting i deres midte.
Fra Himmelens vindu vil du se
den nye dagen av glede før
jeg kaller den til å stige opp i
det naturlige riket. Hver ny dag
bryter ut i Himmelen før den
blir synlig på jorden.”
”Kom opp og stå i Himmelens
vindu og se mitt hjerte og
hensikter for 2010!”
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Et møte med Jesus
av Bodil Nygård

Vi har stadig noen interessante og oppmuntrende telefonsamtaler med mennesker som har

annet.

hatt sterke møter med Herren, gjennom drøm- Huset og sengeleiene
Det neste som skjer i

mer, åpne visjoner eller har hatt engel opplevel- drømmen, er at jeg står
inne i et enkelt hus av

ser. Vi oppmuntrer flere til å sende inn en e-post dårlig standard, nærmest
med ditt vitnesbyrd. Jeg oppmuntret blant an- et bordhus; jeg står et
stykke bak i rommet. Til

net Bodil Nygård til å sende inn en del av sitt venstre for meg er det to
vitnesbyrd og her kommer det i korte trekk.
Et møte med Jesus av
Bodil Nygård
Jeg står i en liten
bakkeskråning og har en
person sammen med meg,
men jeg vet ikke hvem det
er. Til venstre for meg er det
et fjell, og utover er det hav.
Det er for meg et fremmed
landskap. Da sier plutselig
denne personen som er der:
”Se på den båten.” Jeg ser
da at det kommer en båt mot
land, men det rare som skjer
med den, er at den begynner
å snurre ganske fort fra den
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ene siden til den andre; den
kaller på oppmerksomhet.
Denne båten ligner ikke
nåtidens båter, den er
tverr bak og ikke veldig
stor. Jeg har sett lignende
i gamle historiebøker. Den
kommer opp mot en vik,
og jeg ser ﬂere mennesker
om bord som holder på
med sine gjøremål. Disse
menneskene har ikke
klesdrakter som nå for tiden,
men det som fascinerer
meg, er de vakre fargene på
klærne, farger som overgår
det jeg har sett og ikke kan
sammenlignes med noe

sengeleier. Ved siden av
det ene står min far, som
har nattklær på seg; det
andre er tomt. Rett framfor
meg er det en åpen dør.
Nå skjer det noe rart.
Samtidig som jeg står der,
kan jeg se meg selv fra et
sted bak; jeg ser hva jeg
har på meg, jeg er på en
måte to steder i rommet. Da
ser jeg plutselig at Jesus
kommer opp mot huset, og
jeg kjenner angsten skylle
gjennom meg. Nå skjer igjen
det merkelige at øynene
mine også er ute et sted,
og jeg kan se ham fra siden
der han går mot huset, han
går ganske fort. Når han

nærmer seg døren, går jeg
ut til ham, han går inntil
døren og ser inn i rommet,
og jeg tror han sier ”kom”.
Min far sier ”nei”, men jeg
ser han er redd.
Boken
Jesus snur seg nå mot
meg og rekker meg en bok.
Denne boken ligner ikke
våre bibler av i dag; den er
brun, permen ser ut som
den kanskje er av skinn. Det
som er rart, er at det ser ut
for at den er revet i to, men
allikevel henger sammen.
Så sier han: ”Se Salme 4”.
Jesus går nå inn og
legger seg på det tomme
sengeleiet. Jeg går også
inn, og setter meg ved et
bord som står ved veggen
rett innenfor døra og ser
ned. Da ser jeg at på duken
som ligger på bordet er det
brodert vakre stjerner med
sølvtråd. Det som skjer nå,
er at jeg hører Jesus ber;
han bruker mange ord,
men de eneste jeg forstår,
er ”Far, hør hennes bønn.”

Jeg våkner og ser på klokka
– den er 4. Jeg går ned
for å se i salmeboka, men
skjønner at denne sangen
som står der, forteller ikke
noe om dette. Jeg er nyfrelst
og har nettopp fått meg
Bibel. Jeg tar frem denne for
å se i. Da ﬁnner jeg at det
er noe som heter Salmenes
bok, leter opp kapittel 4
og vet at det var dette han
mente å vise meg.
Jeg har også en annen
drøm i forbindelse med
denne, og en spesiell
opplevelse, men om disse
kommer før eller rett etter
denne, husker jeg ikke:

Den andre drømmen
Jeg er ute et sted. Det er
mørkt rundt meg, men et
stykke foran meg, kanskje
femti meter, ser jeg at det
ligger en fryktelig stygg
skapning på marka. Denne
ﬁguren strekker sine lange
armer mot meg, og når dette
skjer, blir jeg redd. Men ved

min høyre side kjenner jeg
at det er noen som jeg ikke
kan se, men som omgir seg
med en trygghet som på
en måte blir overført til meg
hver gang angsten kommer.
Grensesprengende
kjærlighet
Jeg opplever også en
kveld jeg har lagt meg – er
usikker på om jeg er i ferd
med å sovne – at det blir
lagt en hånd på min høyre
hånd. Den er så uendelig
myk og varm, og fra denne
begynner det å strømme
noe helt fantastisk. En
kjærlighet som er enorm,
den går gradvis som en
stille strøm opp gjennom
armen min og videre ut til
den fyller hele meg med
en grensesprengende
kjærlighet. Denne hånden
blir ikke løftet bort, men det
kjennes som om den på en
måte smelter på min etter
hvert som jeg gradvis blir
bevisst.
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Oppdrag fullført:
av Cindy McGill
Oppdrag fullført: Når det er
Gud, vil det ikke slippe taket
av Cindy McGill
Gud designer våre veier – det
er ting som blir forberedt for
oss som vi tidligere ikke har
sett, og som ikke før har vært
åpenbart. Våre fremtidsdager
er fulle av håp, kraft,
åpenbaringer og fred. Han er
håpets Gud og fredens Gud.
Når vi kan hvile i hendene
til han som leder oss, kan vi
bevare en holdning av fred og
motta åpenbaringen vi trenger
for dagene som ligger foran.
Borgerskapet vårt er i
himmelen. Jeg pleide å se for
meg at min stol i himmelen var
ved siden av Jesus i et sete
som så ut som en teaterstol.
Men nå ser den stolen litt
annerledes ut for meg, den ser
ut som en sofa. Det er et sted
jeg kan strekke meg ut, og vite
at han har kontrollen. Han er i
stand til å gjøre ting i oss, og
gjennom oss, som vi ikke har
noen som helst mulighet til å
gjøre på egen hånd. Vår jobb
er å slutte å streve, og hans
jobb er å fullføre rikelige ting for
oss og gjennom oss.
Han ﬁnansierer Kongerikets
prosjekter
Himmelens ressurser er ikke
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begrenset. Det er ideer som
nå fødes for å nå verden med
budskapet om sannhet, og Gud
sprer ut de nødvendige midlene
til å gjennomføre dem. Noen er
blitt gitt kreative oppdrag for å
bringe liv, men har vært hindret
på grunn av mangel på kapital.
Om vi bare vil begynne, så vil
pengene og menneskene bli
sendt inn for å bringe det fram.

kameraene våre ut på gatene
og utfordret folk til å fortelle oss
drømmene sine, og vi gav dem
tydningen på drømmene etter
hvert som vi lyttet til Gud, og vi
så Drømmeren bak drømmene.
Ofte var værforholdene
ekstreme. Jeg husker ett år
hvor det var fryktelig kaldt,
og det var tider da jeg ønsket

”Men dette oppdraget ville bare
ikke slippe taket i meg. Hvert år ble
jeg tvunget til å fortsette...
Det er hva vi gjør i tro som
gjør at vi ser Guds hånd
arbeide – at han fører alle
bitene sammen for at hans
kongerike skal ha framgang, for
at denne verden skal ﬁnne den
sannheten de søker. Vår tillit til
ham blir styrket i disse dager
for å gi oss tro for dagene som
ligger foran.

å gi opp, da jeg ikke hadde
noen penger å jobbe med. Jeg
hadde opprør fra folk som ikke
forstod hva det var jeg gjorde,
og motløsheten jeg følte på da
jeg ikke ﬁkk adgang til steder
der jeg følte Gud ønsket at
vi skulle gå. Jeg lærte noen
alvorlige lekser om å overvinne
og stå imot.

Når det er Gud, blir det ikke
borte
Når Gud leder oss til å gjøre
noe som består i å bygge
hans rike, vil det ikke slippe
taket i oss. Nylig avsluttet vi en
dokumentar om drømmer som
vi har jobbet på i sju år. Vi tok

Oppdraget slapp ikke taket
Men dette oppdraget ville bare
ikke slippe taket i meg. Hvert
år ble jeg tvunget til å fortsette,
og hvert år vant vi mer favør og
ble ført sammen med ﬂere og
ﬂere som hadde sanne gudgitte
drømmer, som vi kunne få

tapet på ﬁlm. Jeg husker en
gang jeg bare satt på en sofa
– under ett opptak –, motløs
og kald. Kamerafolket var
sammen med oss, og alt
virket som om vi ikke kom
videre. Jeg la hodet tilbake
på sofaen og sukket tungt, og
da hørte jeg Herren si til meg:
”Ikke la ett år til bare gå!”
Jeg må fortelle deg at den
uttalelsen trøstet ikke meg.
Min respons var: ”Herre,
jeg gjør alt jeg kan, og alt
jeg oppnår, er å bli trøtt og
sliten.” Men lite visste jeg
at Gud hadde alle brikkene
på plass. Innen en periode
på to måneder hadde vi en
produsent, og alt vi trengte for
å fullføre oppdraget, var på
plass – og det ble fullført uten
anstrengelse.
Når jeg nå ser tilbake, lurer
jeg på hva som hadde skjedd
om jeg hadde gitt opp fordi
jeg da ikke kunne ”se” hele
veien videre, eller om jeg
hadde latt andre menneskers
meninger stoppe meg fra å
fullføre oppdraget fra Gud.
Å høre Hyrdens stemme ...
... og røstene fra andre lytter
vi ikke til. Ofte blir vi satt
på sidelinjen eller hindret
i å bevege oss fremover
fordi andres meninger taler
høyere enn Guds ledelse.
Mennesker som ikke har
mottatt oppdraget, forstår
ikke visjonen. For å kunne
fullføre det Gud har bedt oss

om å gjøre, må vi følge hans
stemme og rettledning mer
enn noe annet.
Tenk på Noah – en mann
som vandret med Gud og
som ble bedt om å gjøre
det mest uvanlige på den
tiden. 1Mos6 viser til Noahs
lydighet mot Gud, til tross for
folks meninger og mobbing.
Noah vandret med Gud og
fant favør hos ham, og Gud
kunne stole på at Noah ville
gjøre noe som aldri før hadde
vært gjort. Noah mottok
instruksjoner og gjorde
eksakt hva Herren ba ham
om å gjøre. Jeg er sikker på
at Noah var noe perpleks
da Gud ba ham om å bygge
en ”ark”, som inntil da aldri
hadde vært bygd før. Men
det Gud ba Noah om å gjøre,
gjorde Noah,
og Guds plan
ble brakt fram
da Noah adlød.
Ikke begrens
Gud i de
kommende
dager
Gud har ting
i ermet som
vil overraske
oss. Vi er i
tider av utrolige
åpenbaringer,
og kreativitet
blir forløst. Å
være ett med
Skaperen gjør
oss til de mest
skapende

(kreative) mennesker
på denne planeten.
Demonstrasjoner av Guds
kongerike vil komme til å
forundre verden. Det blir det
største showet på jorden med
under, tegn, mirakler, tegn
fra himmelen og under på
jorden... og det viktigste ...
mennesker vil bli frelst!
Gud gjør sin stemme kjent, og
Den Hellige Ånd fyller oss nå
slik at det vil skje. Drøm stort,
og fortsett å presse på. De
største resultater krever de
største risikoer. Gud maner
oss til å gjøre større ting.
Guds kongerike er ikke et
kjedelig rike, og han ser etter
folk som vil la ham skape nye
ting gjennom dem.
Drøm videre!

Glob
???
Facebook møter husmenigheten
4PTJBMFNFEJFSTPN'BDFCPPLWJMLVOOFIKFMQFUJMÌ
GSFNTLZOEFEFOHMPCBMFIVTNFOJHIFUTCFWFHFMTFO 
FUUFSTPNEFGSFNIFSTLFOEFWFSEJFOFTPNWFOOTLBQ
PH TBNBSCFJE FS NFHFU MJLF 0WFS  NJMMJPOFS
CSVLFSF LBMMFS IWFSBOESF GPS wWFOOw QÌ 'BDFCPPL 
EFSBWEJTTFwWFOOFOFwFSWJSLFMJHFWFOOFS)WB
PNLSJTUOFLVOOFTLBQFWFOOTLBQTHSVQQFSNFE
 NFEMFNNFS TPN LVOOF IKFMQF IWFSBOESF NFE
BMU J MJWFU  FOUFO EFU FS KPCC  ÌOEFMJH VUWJLMJOH FMMFS
FU TUFE Ì CP  * MQFU BW FU QBS ÌS LVOOF EFU UJMTZO
FMBUFOEF VNVMJHF TLKF NJMMJPOFS BW USPFOEF LVOOF
LOZUUFTUJMNJMMJPOFSBWOZFWFOOFSPHLVOOFEBOOF
POMJOFHSVQQFS TPN PHTÌ NUUFT J WJSLFMJHIFUFO
%JTTF WFOOTLBQTHSVQQFOF LVOOF GSF UJM FO TUSSF
JOOGMZUFMTFGPSEFOLSJTUOFUSPJTBNGVOOFU
,JMEF-PEFXJKL#PSO

“De syv fjell-strategien”
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 &O EBH J  NPUUPL CÌEF -PSFO $VOOJOHIBN
:8".  PH #JMM #SJHIU $$G$  EFU TBNNF QSP
GFUJTLF PSE GSB (VE %FU IBOEMFU PN TKV TGSFS BW
JOOGMZUFMTF FMMFSTKVTUQFGPSNFSEFSTJOOFUCMJSEBO
OFUJTBNGVOOFU)WJTLSJTUOFOTLFSÌEJTJQQFMHKSF
OBTKPOFS CVSEFEFJOGMVFSFTUFSLUQÌGMHFOEFTBN
GVOOTPNSÌEFS SFMJHJPO  QPMJUJLL  MPWHJWOJOH  LVOTU 

Romania:
Europeiske
bønneledere i Guds
nærvær

VOEFSIPMEOJOH  VUEBOOFMTF  GPSSFUOJOH  NFEJFS PH
GBNJMJF %JTTF PNSÌEFOF JOGMVFSFS WFSEJFOF J BMMF
LVMUVSFS PWFS IFMF KPSEFO 'PS BU WJ WJSLFMJH TLBM
LVOOF GVMMGSF EFU TUPSF PQQESBHFU  NÌ WJ GJOOF VU
IWJMLF PNSÌEFS (VE LBMMFS PTT UJM Ì WF JOOGMZUFMTF
QÌ CSZUFJOOJEFUUFPNSÌEFUPHEFNPOTUSFSF(VET
GVMMLPNNFOIFU PH EF WFSEJFS TPN UJMISFS (VET
LPOHFENNF
IUUQXXXZPVUVCFDPNXBUDI WX2U#"'Q
,JMEF-PSFO$VOOJOHIBN

Nepal: Kirken vokser til en
million troende

/FQBM"OUBMMFULSJTUOFJ/FQBMWPLTFSIFMUVTFEWBO
MJH%FUUFCMJSSBQQPSUFSUBWEFOBNFSJLBOTLFGPSTLFS
%S $JOEZ 1FSSZ  TPN OZMJH BWTMVUUFU FU TUVEJVN BW
LJSLFOJ/FQBM.BOHFOZFNFOJHIFUFSIBSJLLFCBSF
CMJUU QMBOUFU J /FQBM  NFO PHTÌ J OBTKPOFS TPN OF
QBMTLFBSCFJEFSFIBSNJHSFSUUJMw%FUUFFSFOTQFTJFMM
VUWJLMJOH w TJFS 1FSSZ w/ÌS FO OFQBMFS LPNNFS UJM
,SJTUVT  CMJS IBO UZEFMJHWJT PHTÌ TUSBLT FO GPSLZO
OFSw

'SBN UJM  WBS /FQBM TUFOHU GPS BOESF MBOE
,SJTUOFJ/FQBMWBSGÌPHMFWEFIPWFETBLFMJHJ/PSE
*OEJB QÌ HSFOTFO UJM /FQBM * ÌSFWJT CB EF TBNNFO
NFECSJUJTLFNJTKPOSFSGPSÌQOFESFSJOOUJMOBT
KPOFO%BMBO
EFU CMF ÌQOFU
J TUBSUFU
NJTKPOSFOF
FU TZLFIVT J
1PLIBSB  LBMU
w - Z T F O E F
)PTQJUBMw  PH
EFO OFQBMTLF
LSJTUOF %BW
JE .VLIJB
H S V O O M B
EFO
GSTUF
NFOJHIFUFO6UBWEJTTFGSTUFGSVLUFOFVUWJLMFUNJT
KPOTPSHBOJTBTKPOFOF*OUFSOBUJPOBM/FQBM'FMMPXTIJQ
PH6OJUFE.JTTJPOPG/FQBM 6./ TFH%FTUUUFU
NFOJHIFUTQMBOUJOHPHHKPSEFNFEJTJOTLBSCFJECMBOU
QBTJFOUFSNFEUVCFSLVMPTFPHTQFEBMTLIFU

balt
perspektiv



'SBNUJMWBSEFUJLPOHFSJLFU/FQBMPGGJTJFMUGPS
CVEUÌIBFOBOOFOSFMJHJPOFOOIJOEVJTNF%FUWBS
WBOTLFMJH GPS LSJTUOF Ì IB GFMMFTTLBQ  PH NBOHF CMF
GFOHTMFU *  CSU EFU VU FO SFWPMVTKPO TPN CMF
GVMHUBWFOOZLPOTUJUVTKPO TPNHBWSFMJHJPOTGSJIFU*
MQFUBWÌSIBSBOUBMMFUEQUFLSJTUOFWPLTUGSB
JUJMFONJMMJPOJEBH
,JMEF%S$JOEZ1FSSZ

Uganda: doktor lærer å
kjenne Guds legende makt

6HBOEBEPLUPSMSFSÌLKFOOF(VETMFHFOEFNBLU
&O EBH IBEEF %S -BNFDI 4 -VNBMB  FO EPLUPS J
,BNQBMBJ6HBOEB FUIJNNFMTLCFTL)BOTÌFOH
MFSTPNTBOHw,POHFOLPNNFS ,POHFOLPNNFSwPH
ISUF(VEUBMFUJMTFHw+FHIBSCSVLUEJUUIPEFUJMÌ
MFHFGPML NFOOÌWJMKFHWJTFEFHNJOMFHFOEFLSBGUw
* EBH PQQMFWFS %S -VNBMB BU )FSSFO HKSF NBOHF
NJSBLMFS w+FH IBS TFUU MBNNF HÌ PH IBS GÌUU EPLV
NFOUBTKPOFO QÌ EFU 7FE FU UJMGFMMF WBS EFU FO HVUU
TPN IBEEF MBNNF CFO +FH CBE GPS IBN  PH TUSBLT
SFJTUFIBOTFHPQQPHHJLLw

w4Ì QÌESP NJO LPOF TFH CSZTULSFGU .FOT WJ WBS J
"NFSJLB  BOBMZTFSUF EF EFU PH UPL FO NBNNPHSBGJ 
PHWJPQQEBHFUBULSFGUFOWBSWJSLFMJH*MQFUBWOBU
UFO IBEEF WJ FU CFTL GSB )FSSFO  TPN WFLLFU NFH
LMPLLFO  PN OBUUFO GPS BU KFH TLVMMF CFHZOOF Ì
CF GPS NJO LPOF .FOT KFH CB  GJLL KFH QMVUTFMJH FU
TZO%FUWBSTPNPNFUHVMUMZTGMZUUFUTFHGSBLSPQ
QFOIFOOFT)VOLVOOFGPSUFMMFBUIVOGMUFOPFCF
IBHFMJH CFWFHF TFH J CSZTUFU IFOOFT 0H EB WÌLOFU
IVO PH TB w)WB TLKFS )FSSF w )VO GMUF )FSSFOT
TUJMMFTUFNNFTPNGPSUBMUFIFOOFw+FHPQFSFSFSEFH
%VCMJSOÌMFHFUGSBOÌBWTLBMEVHÌPHCFGPSBOESF
TMJLBUEFPHTÌCMJSMFHFUww


%S -VNBMB QMBOMFHHFS Ì CZHHF FU TZLFIVT TPN TLBM
IFUF $PNQBTTJPO 'BJUI .FEJDBM $FOUFS w/ÌS EFU
ÌQOFT WJMWJEPLVNFOUFSFQBTJFOUFOTUJMTUBOEGSPH
FUUFSCOOw
,JMEF%S-BNFDI-VNVMB %BO8PPEJOH

Globalt: Husmenighetsbevegelsen synes ustoppelig
 LSJTUFOMFEFSF GSB  OBTKPOFS NUUFT J /FX
%FMIJ  *OEJB   o  OPWFNCFS   GPS Ì VO
EFSTLF SFLLFWJEEFO PH CFUZEOJOHFO BW IVTCBTFSUF
EJTJQQFMHKSFOEF GFMMFTTLBQ PH EFO WFSEFOTPNTQFO
OFOEF GSFNWFLTUFO BW IVTNFOJHIFUFS #FTU LKFOU FS
VOEFSHSVOOTNFOJHIFUFSJ,JOBTPNOÌUFMMFSDB
NJMMJPOFS NFEMFNNFS &U UJMTWBSFOEF GFOPNFO IBS
PQQTUÌUU EF TJTUF  ÌSFOF J GMFSF OBTKPOFS VUFOGPS
,JOB ,POGFSBOTFSBQQPSUFS JOEJLFSFS BU GSB NFHFU
TNÌ CFHZOOFMTFS IBS EFU J NBOHF OBTKPOFS PQQTUÌUU
PNGBUUFOEF IVTNFOJHIFUTCFWFHFMTFS  JOLMVEFSU QÌ
EFU BGSJLBOTLF PH EFU MBUJOBNFSJLBOTLF LPOUJOFOU
.JTTJPMPH 8PMGHBOH 4JNTPO GSB5ZTLMBOE  GPSGBUUFS
BWw)KFNTPNGPSBOESFSWFSEFOw TUBEGFTUFSJFOSBQ
QPSU GSB UPQQNUFU J %FMIJ BU JGMHF IBOT WVSEFSJOH
IBS BMMFSFEF BOUBMMFU IVTNFOJHIFUFS J &VSPQB OÌEE
FMMFSPWFSTLSFEFU"VTUSBMJBLBOIBPQQUJM
 PH /FX ;FBMBOE PQQ UJM  IVTNFOJHIFUFS
'PSTLOJOH J 64" WFE #BSOB 3FTFBSDI (SPVQ WJTFS
BUNFMMPNPHNJMMJPOFSNFOOFTLFSEFMUBSJIVT
NFOJHIFUFS  TPN EFSNFE HKS IVTNFOJHIFUFOF UJM
FO BW EF USF TUSTUF LSJTUOF HSVQQFOF J MBOEFU /ÌS
EFUHKFMEFS#BOHMBEFTIFMMFS*OEJB NFENBOHFIVO
ESFUVTFOFSBWIVTNFOJHIFUFS IBSEFGPSTLKFMMJHFOFU
UWFSLFOFBWIVTNFOJHIFUFSBMMFSFEFCMJUUEFOTUSTUF
LSJTUOFCFWFHFMTFJEFSFTQFLUJWFMBOE

w#OOFWBOESJOHPHCSZUJOHBWGPSCBOOFMTFSGSFSUJM
JOOITUJOHFSVUFOTJEFTUZLLFw
w.FOEFUFSJLLFCBSFTOBLLPNÌPQQSFUUFIVTCBTFSUF
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Glob
???
UJMCFEFMTFTGFMMFTTLBQ wTJFS%S7JDUPS$IPVEISJF FO
BWEFTPNLBMUFJOOUJMUPQQNUFU**OEJBCFHZOOFS
NBOHFIVTNFOJHIFUFSÌGPSBOESFJLLFCBSFEFUÌO
EFMJHFLMJNBFU NFOPHTÌÌNPEFMMFSFEFUIFMIFUMJHF
MJWFUJ(VETLPOHFENNFQÌMBOETCZOJWÌ OPFTPN
EFNPOTUSFSFS(VETFWOFUJMÌHKFOPQQSFUUFGBNJMJFS 
IFMTFPHUJMPHNFEwÌMFHFMBOEFUw%S$IPVEISJF
FSLMSUFw'PS FLTFNQFM IBS WFEWBSFOEF COOFWBO
ESJOH PH CSZUJOH BW GPSCBOOFMTFOF TPN FS MBHU QÌ
MBOEFU JGMFSFPNSÌEFSGSUUJMJOOITUJOHVUFOTJEF
TUZLLF PH BOESF HKFOOPNCSVEE J MBOECSVLFU  TPN
IÌOEHSJQFMJHEFNPOTUSFSFSEFOWFMTJHOFMTFTPN(VE
WJMPHLBOHJGPSÌGPSCFESFPHTUZSLFEBHMJHMJWFUw

*UJMMFHHUJMEFUUFIBSVUWJLMJOHFOBWIVTNFOJHIFUFS
JNBOHFOBTKPOFSFSGBSUFOOZPHQPTJUJWSFTQPOTGSB
GPMLTPNIBSWPLTUPQQJNVTMJN IJOEVPHCVE
EIJTUTBNGVOO TMJLBUTBNNFOMJLOFUNFEOZFSFNJT
KPOTIJTUPSJF LBO EFUUF CBSF LBMMFT IJTUPSJTL .BOHF
EFMUBLFSF VUUSZLUF TJO PCTFSWBTKPO BW BU wIVT
NFOJHIFUTCFWFHFMTFO WPLTFSw PH FS J GFSE NFE Ì HJ
TJUUFHFUCFUZEFMJHFCJESBHJÌPQQGZMMFEFUTUPSFPQQ
ESBHHJUUBW+FTVTGPSÌEJTJQQFMHKSFBMMFGPMLFTMBHJ
WFSEFO

,BMMFU UJM Ì WFOEF UJMCBLF UJM w,POHFSJLFUT FWBO
HFMJVNw +FTVPQQSJOOFMJHFCVETLBQ
w,BOTLKFEFUTPNTUFSLFTUCMFWFLUMBHUQÌUPQQNUFU
J%FMIJ WBSLBMMFUUJMÌWFOEFUJMCBLFUJMw,POHFSJLFUT
FWBOHFMJVNw J NPUTFUOJOH UJM GPSTLKFMMJHF BWLPSUFEF
QTFVEPFWBOHFMJFS TPN IBS FUUFSMBUU NBOHF VUFO
GPSPHUJMPHNFEJOOFOEFUSBEJTKPOFMMFLJSLFSNFE
FO TMBQQ IPMEOJOH w TJFS 8PMGHBOH 4JNTPOw%FUUF
HJS IÌQ PN BU UJM PH NFE J OBTKPOFS SJLF QÌ LJSLFS 
TPNJEFULVMUVSFMMF7FTUFO WJMFOSFFWBOHFMJTFSJOH
PH OZUJMQBTTJOH BW EFU PQQSJOOFMJHF +FTV CVETLBQ
QVTUFOZUUMJWJVLMBSFTJUVBTKPOFS PHGSFUJMFUOZUU
OJWÌ BW FLUF EJTJQQFMHKSJOH  BVUFOUJTJUFU PH FOEPH
NZOEJHIFUJLVMUVSFSTPNWFEFOGFJMUBHFMTFUSPEEF
EFLVOOFMVLLFLBQJUMFUPN+FTVTw

%FMUBLFSOFQÌUPQQNUFUCMFFOJHFPNÌPQQNVOUSF
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UJM GMFSF JOTUSVLUSFS PH MFEFSF  PH CFHZOUF NFE Ì
TLF(VEGPSEFSJLUJHFTUFHWJEFSFPHTUSBUFHJFSGPS
ÌQMBOUFNJMMJPOFSBWOZFIVTNFOJHIFUFSJEFOFTUF
ÌSFOF
,JMEF8PMGHBOH4JNTPO

Globalt: Åtte retninger av
husmenigheter
%FO HMPCBMF IVTNFOJHIFUTCFWFHFMTFO IBS NBOHF
BOTJLUFS8PMGHBOH4JNTPOIBSNFSLFUTFHÌUUFSFU
OJOHFSBWIVTNFOJHIFUFS

3FHVMSFIVTNFOJHIFUFSHSVQQFSBWLSJTUOFTPN
NUFTJIKFN7JTFSCÌEFFOLMFHSVQQFSPHPSHBOJ
TFSUF OFUUWFSL  EFS OPFO IBS JOUFSOFUUTJEFS PH FS
VUSVTUFUNFEMFEFSTLBQUKFOFTUFUFBN
 )VTNFOJHIFUFS VUFO OFUUWFSL wVUFOGPS LJSLFO
LSJTUOFw TPN CFWJTTU JLLF OTLFS Ì CMJ LKFOU  PQ
QMJTUFU FMMFS WSF J TLFMZTFU 7J GJOOFS VU PN EFN
UJMGFMEJHWJT FMMFS HKFOOPN NFOJOHTNÌMJOHFS FMMFS
QSWFS  BW EFO UZQF GPSTLOJOH TPN (FPSHF #BSOB
VUGSFS
 'PSSFUOJOHTHSVQQFS  FOUFO IVTNFOJHIFUFS J FU
TFMTLBQFMMFSJUJMLOZUOJOHUJMGPSSFUOJOHTMJWFU
 'MFSF PH GMFSF USBEJTKPOFMMF NFOJHIFUFS FOESFS
TJOFIVTHSVQQFSFMMFSPWFSGSFSIFMFNFOJHIFUFOUJM
IVTNFOJHIFUFS
 *OOFOGPS EFO SPNFSTLLBUPMTLF LVMUVS FS EFU FO
PWFSSBTLFOEF TUPS NFOHEF wTNÌ LJSLFSw TPN NFE
IFOTJLUFSFUBCMFSUGPSÌLVUUFVUNFMMPNMFEEFUNFE
QSFTUFTLBQPHGPSCJOEFSGPMLFUEJSFLUFNFE+FTVTPH
#JCFMFO * NBOHF UJMGFMMFS CMJS TMJLF HSVQQFS TUUUFU
BWCJTLPQFSPHLBSEJOBMFS
 .BOHF IJTUPSJTLF LJSLFS  TPN EFO BOHMJLBOTLF
LJSLF VUWJLMFSwTNÌNJTKPOTGFMMFTTLBQw
 *OOTJEFCFWFHFMTFS &U GPSCMGGFOEF BOUBMM IVT
NFOJHIFUFSPQQTUÌSJOOFOGPSSFMJHJTFTUPSTBNGVOO
TPN EFU CVEEIJTUJTLF  IJOEVJTLUJTLF  NVTMJNTLF 
/FX"HFCFWFHFMTFO PH UJM PH NFE JOOFOGPS WJTTF
LVMUFS.FOEFWFMHFSUJMÌCMJJOOFOGPSTJOSFMJHJTF

balt
perspektiv

LVMUVSBWIFOTZOUJMFGGFLUJWJUFUPHUJMÌCZHHFCSPFS
GPS (VE &U FLTFNQFM FS FO UJEMJHFSF IJOEVQSFTU 
GVMMU NBMU PQQ PH NFE TBGSBOLKPMF  TPN OÌ NFHFU
FGGFLUJWU FUBCMFSFS IVTNFOJHIFUFS CMBOU CSBINJOFS
J*OEJB
)VTNFOJHIFUFSGEUBWNFEJB TPNCMJSJOJUJFSUBW
GKFSOTZOFMMFSSBEJPFMMFSHKFOOPN*OUFSOFUU
,JMEF8PMGHBOH4JNTPO

India:
Husmenighetsnettverk døper 300 000 mennesker

&UTBNBSCFJEBWIVTNFOJHIFUTOFUUWFSLJ*OEJB LBMU
4UBSGJTI "MMJBODF  SBQQPSUFSFS BU QÌ QJOTFEBH EFUUF
ÌSFUEQUFEFNFOOFTLFSPWFSIFMFMBOEFU
-FEFSOF7JDUPSPH#JOEIV$IPVESJFTJFSBUWJLUJHF
JOOGBMMTQPSUFS FS CMJUU PQQSFUUFU NPU EF NVTMJN
TLF PH CSBINJOTLF TBNGVOO /ZF FUUFSGMHFSF BW
+FTVT NPUUBS FU OZUFTUBNFOUF  CMJS FO EFM BW FO OZ
IVTNFOJHIFU PH CMJS TUSBLT USFOU UJM Ì OÌ TJOF FHOF
GFMMFTTLBQ .FOO OÌS NFOO  LWJOOFS OÌS LWJOOFS
0HTÌ IVOESFWJT BW TÌLBMUFwIPWFEJOTUSVLUSFSw CMJS
USFOU PQQ UJM Ì VUEBOOF GPML GPS EJTJQQFMHKSJOH PH
NFOJHIFUTQMBOUJOH 4BOEIZB  FO CSBINJOUSPFOEF
IPWFEJOTUSVLUS IBS BSCFJEFU VUFMVLLFOEF CMBOU

CSBINJOLWJOOFS'PSOPFONÌOFEFSTJEFOLPNIVO
JOOJLPOUBLUNFEFOIVTIKFMQJ,BOQVSTPNCMFFO
USPFOEF )VO UKFOFS UJM MJWFUT PQQIPME WFE Ì WBTLF
SFETLBQFSJGPSTLKFMMJHFIVTIWFSEBH,WJOOFOFJIV
TFU CFHZOUF Ì EFMF TJOF QSPCMFNFS PH TJO USP 4OBSU
GPSUBMUF IVO PN +FTVT (KFOOPN EFOOF UKFOFTUFO
IBSIVOGSUNBOHFUJMÌCMJIFNNFMJHFUSPFOEFQÌ
EFOTBOOF(VE1ÌQJOTFEBHFOLPNUSBLUPSMBTUFSBW
NFOOFTLFSGPSÌNPUUBSFOTFMTFTCBEFU EÌQFO 

w'PS EFUUF ÌSFU   HB (VE PTT FO WJTKPO PN Ì
ITUFJOONJOTUTKFMFS OPFTPNFSCMJUUMBOHU
PWFSTLSFEFU wTJFS7JDUPS$IPVEISJFw7JIBSFOESFU
PTTGSBÌUFOLFMJUFUJMÌUFOLFTUPSU%FTPNQMFJEFÌ
EQFUJ UFOLFSOÌJIVOESFUBMM PHEFTPNPQFSFSUF
J IVOESFUBMM  UFOLFS J UVTFOUBMM  PH EF TPN UFOLUF J
UVTFOFS  QMBOMFHHFS J UJUVTFOFS 7J QSJTFS (VE GPS
EFOOFTUPSFGPSBOESJOHFOJWÌSUUBOLFNOTUFSw4UBS
GJTI"MMJBODFSBQQPSUFSFSBUJEFGSTUFOJNÌOFEFOF
BWCMFUPUBMUNFOOFTLFSEQU
,JMEF7JDUPSPH#JOEIV$IPVESJF

India: Heksedoktorer gir etter for Guds kraft 'PSGMHFMTFTUPQQFS

JLLF(VETWFSLJOPFOEFMBW*OEJB1ÌFOQSFTUFLPO
HSFTTOZMJHCMFEFUFTUJNFSUBUJFOSFHJPOWFOEFSPWFS
  NFOOFTLFS TFH UJM +FTVT IWFS EBH PH BU FO
NFOJHIFUCMJSFUBCMFSUIWFSUUSFEKFNJOVUU&UUFSTPN
FWBOHFMJTUFSPHNFOJHIFUFSCFWFHFSTFHCMBOUGPMLFU
NFELUUSPPHLKSMJHIFU TFOEFS(VEGPSCMGGFOEF
UFHO * FO
MBOETCZ
J
#JIBS LPO
U S P M M F S U F
GJSF
IFL
T F E P L U P S F S
GPMLFU WFE
Ì GPSCBOOF
EFSFT GF PH
EFSFT TMFLU
OJOHFS %B
EF LSJTUOF
FWBOHFMJT
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Glob
???
UFOFLPN BEWBSUFEJTTFIFLTFEPLUPSFOFEFNBUEF
PHTÌWJMMFCMJGPSCBOOFU%FLSJTUOFGPSUTBUUFÌFMTLF
GPMLFUJ+FTVOBWO PHFUUFSOPFOVLFSLPNIFLTF
EPLUPSFOFGPSÌTQSSFFUUFSIFNNFMJHIFUFOJLSBG
UFO EFSFT %F IBEEF QÌLBMU EFNPOJTLF LSFGUFS GPS
Ì BOHSJQF EF LSJTUOF  NFO EFNPOFOF IBEEF TWBSU
NFEÌTJw7JLBOJLLFHKSFOPFNPUEFN EBEFFS
PNHJUUBWFOHMFSPHJMEw%BEFTOBLLFUNFEFWBO
HFMJTUFOF GBMU(VETPWFSCFWJTOJOHQÌBMMFGJSFPHEF
CMFPNWFOEUPHGSJEEGSBEFUPOEF)FMFMBOETCZFO
GVMHUFFUUFS GPSCBVTFUPWFS(VETLSBGU

%F NUFS JNJEMFSUJE PHTÌ GPSGMHFMTF -BOEFJFSF 
TPN GSZLUFS PNWFMUJOH BW USBEJTKPOFMMF TZTUFNFS 
IBS MBUU OZPNWFOEUF CMJUU UPSUVSFSU PH ESFQU &O
VOH NBOO CFHZOUF Ì QSPLMBNFSF +FTVT J MBOETCZ
FO TJO LPSU UJE FUUFS PNWFOEFMTFO *OOFO GÌ VLFS
CMFIBOTMÌUUUJMEEF NFOJEBHIBSFONFOJHIFU
CMJUU QMBOUFU J MBOETCZFO ZFOWJUOFS SBQQPSUFSFS
PNWFLLFMTFJ#JIBSw7JIBSSFJTUUJMNBOHFMBOET
CZFSJPNSÌEFU'PMLFSTVMUOFFUUFSTBOOIFUFO%F
TJFSw7JFSUSFUUFBWWÌSFHFOSFMJHJPO GPSEJWJCFS
UJM WÌSF HVEFS NFO EF ISFS PTT JLLF FMMFS TWBSFS
WÌSFSPQw0WFSIBSCMJUUPNWFOEUEFTJTUF
NÌOFEFOF  PH FO NFOJHIFU IBS BMMFSFEF QMBOUFU
GFNOZFNFOJHIFUFS%FUFSFOTMJLHMFEFPWFSÌTF
EFO)FMMJHF¯OECFWFHFTFHw
*FOBOOFOMBOETCZCMFFOLSJTUFOMFEFSLBMU4BOEIV
BSSFTUFSU PH UWVOHFU UJM Ì TUÌ QÌ SEHMEFOEF LVMM
J  NJOVUUFS %FUUF WBS GPS Ì CMJ UFTUFU IWJT IBO
JLLFCMFCSFOU WBSIBOTUSPEFOTBOOF.FOTEFBO
ESFLSJTUOFCBE TUP4BOEIVQÌLVMMFOFPHCMFJLLF
CSFOU4BNNFEBHCMFOZPNWFOEUFEQU

,SJTUOF CMJS NPUUBUU NFE NZF LKSMJHIFU PH TKFO
FSTJUFU BW GPML TPN QSBLUJTL UBMU JLLF IBS OPF Ì
HJ -PLBMF NFOJHIFUFS CMJS QMBOUFU CMBOU UJEMJHFSF
GJFOEUMJHF TUBNNFGPML *NFOT IPMEU EFO JO
EJTLF NJOJTUFS 1 $IJEBNCBSBN TJUU MGUF JEFU
NZOEJHIFUFOF CFHZOUF Ì GPSEFMF QFOHFS UJM 
LSJTUOF GBNJMJFS TPN J GKPS WBS PGSF GPS EFO MPLBMF
WPMEFOJ,BOEIBNBMEJTUSJLUFUJTUBUFO0SJTTB
,JMEFS $ISJTUJBO 5PEBZ  3FWJWBM 'JSFT  )FBSUDSZ
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GPS"TJB

Kina: Potensialet for å fullføre misjonsbefalingen

%FSTPN EFO LJOFTJTLF LJSLFO GPSQMJLUFU TFH IFMU
GPSNJTKPO WJMMFEFUWSFFOTUPSTUZSLFTPNLVOOF
GVMMGSF NJTKPOTCFGBMJOHFO  TJFS NJTKPOTFLTQFSU ES
%BWJE 4IJCMFZ  EJSFLUS GPS (MPCBM "EWBODF %FU
GJOOFTBOTMBHTWJTNJMMJPOFSLSJTUOFJ,JOB JOL
MVEFSUNFEMFNNFSBWEFOVOEFSKPSEJTLFLJSLFO PH
BOUBMMFU FS SBTLU WPLTFOEF /PFO IBS BOTMÌUU BU 
NFOOFTLFSJ,JOBLPNNFSUJM,SJTUVTIWFSEBH
* *OEJB FS EFU BOTMBHTWJT   NFOOFTLFS TPN
LPNNFSUJM,SJTUVTEBHMJH4IJCMFZNFOFS,JOBPH
*OEJBFSEFTUPSFTVLTFTTIJTUPSJFOFBWNJTKPOTPQQ
ESBHFUTÌMBOHUJEFUÌSIVOESF

4IJCMFZTBLJOFTJTLFNJTKPOSFSLVOOFGMHF4JML
FWFJFO  FU FMEHBNNFMU OFUUWFSL BW IBOEFMTSVUFS
TPN LPCMFS ,JOB UJM &VSPQB  HKFOOPN .JEUTUFO
PH/PSE"GSJLBTBNU4S"TJB PHEFMFFWBOHFMJFU
UJM VOÌEEF GPMLFHSVQQFS J SFHJPOFO #ÌEF ,JOB PH
*OEJB  TPN FS EF NFTU GPMLFSJLF MBOEFOF J WFSEFO 
MJHHFSJWJOEVFU TPNFSIKFNTUFEFUUJMEFUSF
QSJNSF JLLFLSJTUOF SFMJHJTF TZTUFNFS o IJOEV
JTNF CVEEIJTNFPHJTMBN PHTUÌSGPSUPUSFEFMFSBW
EFOHMPCBMFCFGPMLOJOHFO0NMBHBWEF
VOÌEEFGPMLFHSVQQFSMJHHFSJWJOEVFU JGMHF
4IJCMFZw)WJTEVUBSNJTKPOTCFGBMJOHFOQÌBMWPS FS
EFUUFEFUPNSÌEFJWFSEFOTPNIBSTUSTUCFIPWGPS
FWBOHFMJFU TJFSIBO
,JMEFS%BWJE4IJCMFZ .JDIFMMF7V

England:
Politiet
roser kristne for hjelp til å
redusere voldelig kriminal-

balt
perspektiv

itet

 NJMMJBSEFSLSJTUOFBWBMMFBMESFJWFSEFOJEBH
3BQQPSUFOHJSOZBLUJHFUBMMQÌFOSFMJHJTCFGPM
LOJOHIWJTTUSSFMTFMFOHFIBSWSUEFCBUUFSU4UV
EJFOHJSPHTÌFUPNGBUUFOEFCJMEFBWIWPSWFSEFOT
NVTMJNFSCFGJOOFSTFH/PFOBWIPWFEGVOOFOFFS
BUQSPTFOUBWBMMFQSBLUJTFSFOEFNVTMJNFSMFWFS
J"TJB QSPTFOUJ.JEUTUFOPH/PSE"GSJLB 
 QSPTFOU J "GSJLB TS GPS 4BIBSB    QSPTFOU J
&VSPQBPHNJOESFFOOQSPTFOUJ"NFSJLB7FS
EFOT TUSTUF NVTMJNTLF CFGPMLOJOH QÌ  NJM
MJPOFSGJOOFTJ*OEPOFTJB*OEJB TPNJIPWFETBLFS
IJOEVJTUJTL IBSEFOUSFEKFTUSTUFNVTMJNTLFCF
GPMLOJOHBWBMMFOBTKPOFS NFEGMFSFFOONJM
MJPOFSNVTMJNFS5ZTLMBOEFSEFUMBOEFUJ&VSPQB
TPNIBSGMFTUNVTMJNFSNJMMJPOFS

%FS FS CFLZNSJOH GPS WFLTUFO BW JTMBN  GPSEJ J
NVTMJNTLF MBOE TPN CMJS TUZSU BW JTMBNTL MPW  FS
SFMJHJTGSJIFUTKFMEFOFMMFSJLLFFLTJTUFSFOEF%FU
FSWJSLFMJHFOWJLUJHNJTKPOTVUGPSESJOH
IUUQQFXGPSVNPSHEPDT %PD*%


(BUFQSFTUQSPTKFLUFU  TPN TFOEFS LSJTUOF VU QÌ
HBUFOFJPWFSCZFSJ&OHMBOE CMJSSPTUBWQPMJ
UJFUJ%FWPOPH$PSOXBMMQÌHSVOOBWQSPTKFLUFUT
WJSLOJOHQÌSFHJPOFOTLSJNJOBMTUBUJTUJLL4UFEGPS
USFEFOEF IPWFELPOTUBCFM 5POZ .FMWJMMF TB w+FH
VOEFSTLUF LSJNJOBMTUBUJTUJLLFO J TFLTNÌOFE
FSTQFSJPEFO EB HBUFQSFTUFOF IBEEF WSU BLUJWF
oJOHFOUZWFSJFSIBEEFGVOOFUTUFEJEFUIFMFUBUUJ
5PSRVBZCZTFOUFS7JIBEEFFOGFNEFMTNJOESFJO
OCSVEEGSBIKFN'PSCSZUFMTFSNPULKSFUZIBEEF
GBMUNFEFOGKFSEFEFMy%JTTFSFEVLTKPOFOFFSJN
QPOFSFOEF J FOIWFS TBNNFOMJHOJOH  PH FS FO BW
HSVOOFOFUJMBUWJTUUUFSHBUFQSFTUFOFw

3PT&EF FUUBWNFEMFNNFOFTPNHSVOOMB5PSRVBZ
HBUFQSFTUFS TBw'PMLTQSPNWJFSQPMJUJFMMFSGSB
LPNNVOFO PHWJGPSLMBSFSw/FJ WJFSCBSFNBN
NBFS PH QBQQBFS  FMMFS CFTUFGPSFMESF  TPN FS VUF
GPSEJ WJ CSZS PTT PN IWB TPN IFOEFS EFHw 3F
TQPOTFOTPNWJGÌSGSBVOHFGPMLVUFQÌHBUFOF IBS

WSUTÌWFMLPNNFOw
,JMEFS5POZ.FMWJMMF 3PT&EF

Globalt:
Rapporter
angående den globale
muslimske befolkning

&UOZUUTUVEJVNWJTFSBUOFTUFOÏOBWGJSFQFSTPOFS
J WFSEFO QSBLUJTFSFS JTMBN 'PSVN GPS SFMJHJPO PH
PGGFOUMJH MJW 1FX 'PSVN PO 3FMJHJPO  1VCMJD
-JGF  TJFS BU EFO UPUBMF HMPCBMF CFGPMLOJOHFO BO
UBTÌWSF NJMMJBSEFS"WEFUUFBOUBMMFUGJOOFT
NVTMJNFS J BMMF BMESF J GMFSF FOO  MBOE PH VU
HKS UPUBMU   NJMMJBSEFS FMMFS  QSPTFOU 4BN
NFOMJHOFU NFE LSJTUFOEPNNFO FS EFU PNUSFOU
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Paradiset, den hellige
av Elwood Scott

stad og tronens

Like ved overgangen til 1900 tallet ga Gud Seneca Sodi, en gresk kristen jøde, den vidunderlige
opplevelsen av å tilbringe over 40 dager i himmelen. Denne fortelling vil utfordre deg og gi deg håp
og oppmuntring til å fjerne alle hindringer og trenge deg inn i Guds herlighet. Gud ville gjennom
ham la jordens mennesker få et lite innblikk i himmelen. Han forteller om Paradiset, Den hellige
Stad og Tronens herlighet, om livet i himmelen, Livets tre og dets livgivende frukter og livsens
vannkilder, alle han treffer og samtaler med og all herligheten.

Like utenfor Stadens mur
– Femte besøk
Seneca kom som vanlig og
fortsatte sin beretning:
Akkurat da vi var kommet nær
den store porten, kom en av de
eldste og møtte oss, og sa:
”Velkommen alle sammen, dere
barn av Gud. Deres gjenløser
står akkurat innenfor porten der
borte hvor dere snart vil komme
inn.” Den eldste bukket så yndig,
og hans ord var så hjertelige, og
så fulle av kjærlighet at det lot til
å sende en sitring av glede i hver
sjel.
Jeg kastet mine øyne opp mot
den majestetiske muren. Den
var meget høy, og den skinte
med en klarhet som ikke lar
seg forklare. Den hvilte på tolv
massive fundamenter som
hver hadde navnet på en av
apostlene skrevet over den.
Etter det tolvte fundamentet
kom det til syne en majestetisk
trappegang.
Peters navn var skrevet på det
første fundamentet. Paulus på
det andre, Johannes på det
tredje, Jakob på det fjerde, og
slik fortsatte det til toppen. Fra
det øverste fundamentet, som
var utsmykket med en ametyst,
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steg muren veldig høyt i været.
Lyset som strømmet fra disse
fundamentene, var av det
praktfulleste slag.

”Denne muren er den evige
garanti for Guds folk. Så lenge
som denne muren skal stå, er
de for evig trygge. De mektige
Guds sannheter, kunngjort av
apostlene, likesom undervist
av vår Herre selv, er vår evige
sikkerhet.

Du ser den store Juda-porten der
borte? Dens rammer og hengsler
er av det reneste gull, og selve
porten er en eneste stor perle.
Denne porten står alltid åpen,
for der er ingen innskrenkning
av frihet i himmelen. Grenseløs
frihet er nå deres i all evighet.
Og muren gjelder for dem som
er utenfor Staden, så vel som
for dem som er innenfor den.
Englene ved porten er der for å
gi veiledning til alle som spør. Du
vil videre huske at der er tolv av
disse portene, så vel som tolv
fundamenter, og der er også tolv
engler, så vel som tolv porter.
Intet menneske kan gå inn disse
portene uten å være forberedt
fullt ut.

Lenge før min tid på jorden ble
en viss del av englene ikke
lenger værende i sannheten,
og Gud kastet dem ut så de
falt ned i evig mørke og skam.
Men nå er det slik at denne
muren, som dere bare kan
se en liten del av, omslutter
hele denne store Staden, og
innenfor sannhetene som disse
fundamentene hentyder til, skal
vi forbli for alltid, mens vi går inn
og ut av Staden og ﬁnner evig
vederkvegelse.

La du merke til noen som langt
bak sakket av fra de andre?
I verden måtte du, for å gjøre
fremskritt, alltid følge sannheten.
Denne muren med dets porter
markerer en bestemt opplevelse
i de gjenløstes løpebane. Det er
en mer fullstendig utvikling av de
store sannhetene som vi ﬁnner
omtalt vedrørende det gamle
tabernaklet – det hellige og
det aller helligste – som gjelder
de hellige både på jorden og i
himmelen.”

Abraham forteller
Akkurat her så jeg at Abraham
gikk like forbi, så jeg spurte
ham ut om det mysteriet som
muren med sine fundamenter
representerte.

herlighet

del VI fortsettelse fra DPR 4-2009

Nederland: Jesus helbreder i en pub
Gjensyn
Nettopp da la jeg merke til mange
glade sjeler med Guds herlighet
over seg som kom gjennom
portene imot oss. De var alle
kledd i det reneste hvitt, og hver
hadde en harpe i sin hånd. Da de
kom nær oss, begynte vi å kjenne
hverandre igjen. Disse hadde blitt
forløst fra de områdene på jorden
som vi kom fra. Mange av dem
var gamle venner som hadde
forlatt jorden for mange år siden,
men som vi hadde kjent godt tidlig
i livet. Som soldater i Herrens
armé hadde mange av oss
kjempet hans kamper sammen.
Gjenkjennelsen var så fullstendig,
og minnene så friske, at det bare
virket som om det var dagen i
forveien at vi hadde blitt skilt fra
dem, og at de hadde sagt adjø og
seilt av gårde mot den himmelske
havnen. Det ble ikke gjort noe
forsøk på å holde følelsene
tilbake, for det var ikke mulig. Det
var et halleluja til Gud. De virket
like glade som vi var. Jeg tenkte
igjen på hvor svakt vi hadde trodd
Guds ord på jorden, og likevel
hvor guddommelig sant det var.
Vi brukte en lang stund på
håndhilsener og kjærlige
omfavnelser, mens det stod helt
klart for oss at vi var ført sammen
i en evig forening. Jeg tenkte på
ordene til Paulus: ”Nå ser vi som
gjennom et mørkt glass (eng.
overs.), men da skal vi se ansikt
til ansikt” (1Kor13:12).
Mange engler var sammen med
oss, og de lot til å glede seg

storlig over vår lykke. En av dem
sa til meg: ”Vi har våket over dere
siden dere ble født, og vi har sett
fram til nettopp dette øyeblikk.
Vi jubler med dere, og vår glede
bare øker ved synet av deres.”
Det himmelske Jerusalem
Abraham stod nå fram idet han
vinket med hånden sin for å få
stillhet, og sa følgende: ”Jeg
ønsker å tale til dere om noe i
Guds ord, som jeg vet dere vil
huske igjen fra tidligere:
”Men dere er kommet til
Sions berg og til den levende
Guds Stad, det himmelske
Jerusalem, til en talløs skare av
engler, til festforsamlingen og
menigheten av de førstefødte
som er oppskrevet i himlene,
til Gud, alles Dommer, og til de
fullendte rettferdiges ånder, til
Jesus, Mellommannen for den
nye pakt, og til renselsens blod
som taler bedre enn Abels blod”
(Hebr12:22-24).
Disse ord ble som en frisk
påminnelse om hva vi hadde lest
tidligere, for våre hjerter brant
med sterke følelser. Men vi visste
knapt hva vi skulle si, for vi var så
imponert over våre omgivelser, og
det hadde virkelig gått opp for oss
at det var oss selv og våre venner
som hadde møtt hverandre i en
udødelig tilstand og i et syndefritt
land.
Ingen aldring
I tillegg var vi i nærværet av noen
som hadde levd for tusener av år
siden med skikker som var vidt

forskjellige fra våre egne, og også
ansikt til ansikt med englene,
hvis fødsel vi ikke hadde noe
kjennskap til. Ingen bar preg av å
være eldet eller svekket på noen
måte. Noen som jeg på jorden
hadde kjent som gamle menn, så
nå unge ut og hadde virkelig et
utseende av ungdommelig kraft.
Jeg sa til en av dem: ”Hvordan
kan det ha seg at dere her ikke
er merket av årene som er
gått?” Engelen svarte: ”En dag
her er som tusen år i en jordisk
tilværelse. Ingen blir noensinne
eldre av utseende eller følelsesliv
i denne verden. Vi er udødelige
og uvisnelige. Vi er kun kledd
med udødelighet. Ingen kjenner
noensinne smerte eller sorg her.”
En kvinne forteller
I samme øyeblikk klappet en
kvinne som hadde stått ved
siden av og hørt på samtalen,
i hendene av henrevet fryd, og
sa: ”Å, velsignet være Gud for
en slik befrielse! Jeg var storlig
nedtynget i tretti år før jeg ble
befridd fra min jordiske sorg
og pine. Jeg var innskrenket i
fattigdom og mangel, og tilbrakte
ofte mange dager og netter alene
i ensomhet. Min sykdom var av
lang varighet, og min lidelse var
stor. Leilighetsvis kunne en nabo
som gikk forbi, komme innom et
øyeblikk. Noen ganger med en
bukett blomster, og noen ganger
med en bønn om at Gud måtte
holde meg oppe i min lidelse.
En mørk natt kom en veldig sterk
storm med regn. Det lynte hele
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tiden, og tordenen ristet hele
hytten min, inntil jeg var sikke
på at den ville falle ned. Og
da jeg var helt alene, var jeg
veldig redd. Men da med
ett kom det til syne et lys,
skjønt og mykt, som fylte hele
rommet, og det syntes som jeg
hørte en stemme som hvisket
stille og sa: ”Vær ikke redd, for
jeg er med deg. Du skal ikke
være redd for nattens redsler.”
Plutselig virket det som om
jeg så skinnende skapninger
i rommet mitt. Jeg satte meg
opp i sengen min, og sa: ”Å
Herre, er du her?” Og jeg
gjentok et ord fra profeten: ”…
jeg er tillitsfull og frykter ikke.
For Herren, Herren, er min
styrke og lovsang.” Jes12:2.
Hele resten av natten var jeg
fylt med lovprisninger til Gud.
Min sjel ble overmåte glad.”
Femte besøk rundes av
Da smilte engelen som hadde
snakket med oss, og sa: ”Jeg
vet alt om den natten, og jeg
var til stede hos deg. Jeg var
også til stede ved sengen din
den natten du døde, og styrket
din sjel så din tillit måtte
bevares fullkommen inntil du
ble befridd, og min medsjåfør
der borte brakte deg trygt til
Paradisets portaler.”
I det øyeblikk begynte hun
igjen å prise Gud for hans
store utfrielse, og jeg sa atter
til meg selv: ”Visselig har de
som hadde det fattigst og
hardest i verden, det lykkeligst
nå.”
Vi har dvelt lenge nok ved
omgivelsene utenfor Stadens
mur. Jeg må nå skynde meg å
fortelle hva som var innenfor;
for de store attraksjonene var
innenfor.
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”Men,” sa Seneca, ”jeg kan
ikke beskrive disse undrene
for deg i natt, for du er allerede
sliten.” Samtidig sa han
”godnatt” og forsvant.
Vi går igjennom porten og
blir ønsket velkommen av
Herren Jesus
– Sjette besøk
Solen gikk akkurat ned da
Seneca kom tilbake. Jeg var
på mine knær i bønn, og da
jeg åpnet øynene, stod han
der ved min side.
”Jeg hilser deg igjen i kveld,
min sønn,” sa han.” Og med
Guds velsignelse over deg
skal vi fortsette beretningen.”
Og han begynte med å si:
Vi nærmet oss den store
porten. Hver og en av de
nyankomne var fylt med
undring og iver. Vi hadde
hørt så mye om Den
Hellige Stad mens vi levde
i verden, om dens mange
herskapsboliger, dens gater
av gull, dens perleporter, dens
gjennomsiktige lys uten sol
eller måne, slik at vi følte en
intens lengsel etter å tre inn.
Jesus – mitt hjertes lengsel
Men den største attraksjonen
av alle var å se ham som våre
sjeler elsket, og ham vi hadde
blitt forløst ved, og ham hvis
blod vi hadde blitt renset rene
fra våre synder ved. Vi hadde
allerede blitt fortalt at han
ventet nær ved porten i en av
herskapsboligene, og at den
store Livets Bok ville være nær
ham og bli åpnet på sidene
som bar våre navn. Dette fylte
oss med stor engstelse, selv
om vi følte en mild forsikring
om at våre navn var der, og
at vi ville motta hans nådige
velkomsthilsen. Jo, vi følte
oss sikre, for ellers hadde vi

ikke blitt brakt inn i Paradiset
av englene, om ikke dette var
tilfelle. For vi hadde bekjent
ham på jorden, og vi visste at
han allerede hadde bekjent
oss for hans far og englene.
Dette ga oss vederkvegelse,
og så visste vi at vi hadde
spist av Livets tre og drukket
av krystallelven, så vi fortsatte
å se framover med tillit. Vi
visste at vi hadde forsøkt å
tekkes ham, og den bevisste
erkjennelsen av at alle våre
synder var blitt tilgitt og at
våre klær var blitt renset og
gjort hvite, var i økende grad
trøst for oss nå. Vi følte at vi
ville snart stå foran all jordens
dommer.
Visshet
Guds ord virket ytterligere
som trøst der hvor han sier:
”Salige er de som tvetter sine
kjortler, så de må få rett til
livsens tre og gjennom portene
komme inn i Staden.” Åp22:14.
Vi følte en slik trøst i denne
forsikringen, at hvis vi hadde
rett til Livets tre og frukten ble
gitt oss fra en eldstes hånd,
og at Abraham selv hadde
forfrisket og udødeliggjort oss
fra Guds elv som ﬂøt ifra selve
Tronen, så kunne vi ikke tro at
engelen ved porten ville forby
oss å tre inn nå.
Mors beskrivelse av families
frelse
Min mor, som hadde vært
travelt engasjert i samtaler
med andre, kom akkurat da til
meg, og sa: ”Du trenger ikke å
engste deg. Det ga meg stor
glede for mange år siden da
jeg kom forbi i nærheten av
hvor engelen protokollførte
navnene til dem som var blitt
født på ny, og da jeg ﬁkk se ditt
navn, spurte jeg med en gang
engelen om hvem det var.
Han tilkalte en annen engel

som akkurat hadde kommet
fra de jordiske kampstedene,
fra et sted hvor de hadde store
vekkelser, og han spurte ham
om han kunne fortelle hvem
disse var hvis navn akkurat var
blitt nedskrevet.”
”Ja, jeg har nettopp vært iblant
dem,” sa han. Og så beskrev
han alle ting så utførlig at jeg
hadde all den forsikring som
var nødvendig om at det var
deg. Deretter så jeg andre
navn registrert som var fra det
samme stedet. Mitt gamle hjem,
vårt gamle hjem. Sannelig er
erindringen av det kjært for meg
når jeg tenker på det nå. Vi må
snakke om detaljene fra det en
dag, om hvordan det har vært
siden jeg forlot dere alle. Min
sjel ble fylt med større glede, da
jeg så ditt navn.
Da engelen ﬁkk rede på at jeg
var din mor, fortalte han meg at
han gikk til deg og din kusine,
som jeg kjente så godt, en natt
da du ba, og stod ved din side
sent på natten, da du høytidelig
gjorde et løfte og forpliktet deg til
å være tro mot Gud, og at dere
skulle være tro mot hverandre,
og at han gikk og vekket din
far som sov i et annet rom og
ledet ham til å være vitne til
pakten. Ja, du skal vite at ikke
bare jeg, men også englene
jublet med meg da de brakte
meg nyhetene. Han fortalte meg
også om omvendelsen til andre
familiemedlemmer, og om ﬂere i
nabolaget.”
Slør som forblinder øyet for
det åndelige
”Vel, vel,” sa jeg, ”har himmelen
slike kommunikasjoner som
dette med det som hender i
verden?” Hvor lite det lot til
at vi kjente til det! Men min
mors ord brakte alle disse
tidligere opplevelsene for en

dag. Det som skjedde ved
min omvendelse, bønnene
ved midnatt, alvorlig arbeid for
andre, begivenhetene som hun
akkurat hadde nevnt, sammen
med mange andre opplevelser,
kom styrtende til mitt sinn, og
jeg husket det like godt som om
det hadde skjedd i går.
Jeg sa: ”Hvor blind jeg var
som ikke så engelen som
var med meg. Det mektige
dødelige sløret, hvor det blinder
menneskets øye fra åndelige
vesener og ting! Hvor langt
borte de later til å være, men
likevel hvor nært! Jeg husker
hvordan engler hjalp Lot og
hans familie fra den fordømte
byen Sodoma, og hvorfor skulle
de ikke hjelpe til ved sjelers
store kamp for frelse! For jeg
husker: de er alle tjenende
ånder som sendes ut til tjeneste
for deres skyld som skal arve
frelse.”
Juda-porten – Jesus møter
oss
Ved dette tidspunkt trådte vi inn
gjennom den massive Judaporten. Vi var alle fylt med fryd
i våre hjerter i forventningen av
så snart å få se ham som våre
sjeler elsket.
Da vi gikk gjennom porten,
møtte vårt blikk det skjønneste
syn som vi noensinne hadde
vært vitne til tidligere i himmelen
eller på jorden. Menneskelig
språk kan ikke beskrive det.
Å si at gatene var av rent gull,
eller gjennomsiktig glass, ville
gi den beste sammenligning når
man skulle sammenligne det
med noe jeg kjente til. De store
avenyene eller brede gatene
som gikk fra porten, så ut som
om de gikk til sentrum av Den
Hellige Stad. Mektige, veldige
søyler av kostelige steiner som
skinte med en klarhet som
kun ﬁnnes i himmelen, så vi

på høyre side da vi kom inn
gjennom porten. Svære kupler
og store hvelv var over oss. Noe
tegn på alder eller forfall var ikke
å se noen steder. Ikke noe tegn
på slitasje eller på materialer
som trengte fornyelse.
Lyset økte i styrke etter hvert
som vi nærmet oss den store
boligen. Vår Herre kom nå
framover mot oss for å møte oss
og hilse oss velkommen. Tolv
legioner av glade sjeler hadde
nå marsjert inn den store porten
og stod nå foran sin Konge.
Ubeskrivelig
Herligheten og majesteten
av hans vesen kan aldri bli
beskrevet med menneskelige
ord. Den elskede disippel på
Patmos prøvde en gang å
fortelle om hans herlighet da
han åpenbarte seg selv på
jorden. Han var da kledd i en
fotsid kjortel og ombundet under
brystet med et gullbelte. Hans
hode og hår var hvitt som snø,
og hans øyne som ildslue. Hans
føtter var lik skinnende kobber
som glødet. Hans ansikt var
som solen når den skinner i sin
kraft. Et skarpt tveegget sverd
gikk ut av hans munn, og sju
stjerner var i han høyre hånd.
Åp1:13-16.
Men da disiplene så ham
på forklarelsens berg 63 år
tidligere, skinte klærne og
ansiktet hans som solens
strålende glans. På jorden ble
han kalt for den skjønneste
blant titusen, og i det hele tatt
vidunderlig.
Men slik som han er nå i
sin opphøyelse i himmelen,
er språket for fattig for å
uttrykke hans herlighet. Han
bar merkene i sine hender,
og over sandalene hans viste
naglemerkene seg tydelig.
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Han var fullkomment
legemliggjørelsen av lys.
Det var ikke blendene for
øynene slik som Mose ansikt
var for det gamle Israel, for
vi var satt i stand til å tåle
det. Siden dagen for vår
omvendelse på jorden og
inntil vi gikk gjennom denne
porten, var vi blitt forberedt
for dette synet av vår Herre.
Lammet er byens Lys
Å hvor kraftfulle var ikke
Skriftens ord da jeg så på
hans ansikt og deretter
så langt inn i Staden. ”Og
Staden trenger ikke solen
eller månen til å lyse for seg,
for Guds herlighet opplyser
den, og Lammet er den lys.”
Han var også
legemliggjørelsen av
kjærligheten selv. Hvert
trekk i hans ansikt uttalte
kjærlighet. Han var virkelig
speilbildet av sin Fars
uendelige kjærlighet. All
kjærlighet i himmelen eller
i menigheten på jorden
kommer fra ham.
Han hilste oss velkommen til
seg, og idet vi kom, falt vi alle
på våre ansikter og begynte
å tilbe ham med tilbedende
lovprisning, idet vi sa: ”Verdig
er Lammet som ble slaktet
og som har forløst oss til Gud
med ditt blod fra alle ætter og
tunger og folk og nasjoner.”
Ekstase av fryd
Englene og de hellige som
møtte oss, sluttet seg også
til oss, og sang noen nye
sanger som vi aldri hadde
hørt før. Våre sjeler var i
ekstase av fryd som ikke lar
seg beskrive.
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Det er ikke mulig å si hvor
lenge vi ble værende på våre
ansikter, for vår glede, fryd
og store tilfredshet var så
dyp og velsignet, at vi ikke
la merke til eller registrerte
noen tid, ettersom evigheten
hadde begynt for oss. Han
henvendte seg nå til oss med
de kjærligste ord og hilste
oss hjertelig velkommen
og bekjente oss for den
store skare av engler som
var til stede, og for hans
Fars ansikt. Og uten videre
introduksjon følte vi oss
fullkomment kjent.
”Kom,” sa han. ”Se i denne
boken. Jeg har åpnet den
på de sidene som er mest
interessante for dere.” Vi
samlet oss alle sammen
rundt ham i rekker så
nært som vi kunne for å
se på sidene i den store
Bøkenes Bok; de himmelske
opptegnelser av fortid og
framtid.
Minneboken
Ikke var bare våre navn
skrevet ned, men under dem

stod det om mange ting som
vårt arbeid for Gud hadde ført
med seg da vi var på jorden.
Jeg husket da hva Gud
hadde sagt ved en av sine
profeter, som jeg leste om og
om igjen hundre ganger: at
en minnebok ble skrevet for
hans åsyn for de som tenker
på hans navn, og de skal bli
mine, sier hærskarenes Gud,
på den dag som jeg skaper.
Mal3:16-17.
Vi tok oss tid til å lese bare
en tiendedel av hva som
stod skrevet, for vår Herre
sa: ”Dere har nå fullkommen
frihet til å gå hvor dere vil og
å lese ved leilighet innholdet
i denne helt vidunderlige
boken.” Ved å kaste et blikk
på dens sider, kunne vi se
navnene på noen som var
med oss da vi kom inn i
Paradiset, som hadde falt
akterut i bakgrunnen og
blitt værende langt utenfor
perleportene. Uten noen
nærmere forklaring visste vi
at de ikke var forberedt, men
de var som ypperstepresten
fra gammel tid når han ikke

hadde helliget seg og var
uverdig til å tjene ved alteret.
Så disse kunne ikke tjene
omkring Tronen.
Guds helbredende kraft
Skjønt vi visste at de ville
bli brakt inn, for de befant
seg et eller annet sted langs
Livets elv og iblant trærne.
Frukten på trærne var føden
deres og bladene var for
deres helbredelse. Deres
nåværende lønn var alt det
Gud kunne gi dem i henhold
til deres nåværende stadium
av nåde. Vi visste at disse
bladene bare var for dem hvis
navn var skrevet i Livets Bok,
og at de hadde den samme
helbredende kraft i seg som
Guds helliggjørende nåde
hadde i hans kongerike på
jorden. Legemiddelet var
sannelig iblant dem, men
de ville ikke ta imot det. De
oppdaget aldri den dype
meningen i det kostbare
offeret for dem. Men hvor
takknemlige de var ved å bli
kjent med at kraften i hans
blod var til gagn for hans folk
på denne siden av elven, så
vel som for de som var på den
andre siden. Vi visste også at
mye av vår gjenløsning var
noe som ville ﬁnne sted etter
hvert, og at den ville bli fullført
på oppstandelsens morgen
på den store dag.
Jeg hadde ofte undret på om
vi kom til å få kunnskap om
de som gikk fortapt og om vi
kom til å savne noen av våre
venner fra den Hellige Stad;
og om vi ikke ville bli fylt med
bedrøvelse og sorg, selv om
Gud hadde sagt: Hver tåre
skal bli tørket bort. Åp21:4.
Men jeg fant ut at dette ikke
var tilfelle.
Fullkomment i Guds
kjærlighet – evnen til sorg
var blitt borte
Jeg hadde vært der lenge

nok til å passere Livets Elv,
hvor jeg hadde drukket dens
krystallvann, spist av frukten
på trærne ved dens bredder,
og blitt hilst på av tusener
av blodrensede sjeler fra
Guds vogner, og dessuten
vandret gjennom porten,
og hele denne tiden fylte
bare de høyeste følelser
av lovprisning min sjel. Jeg
var så fullkomment i Guds
kjærlighet, og min egenvilje
var så helt og holdent overgitt
i den bevisste viljen til min
velsignede Forløser, at jeg
aldri hadde tenkt en eneste
gang på å gråte over noe.
Sannelig fant jeg ut at alle
mine evner og anlegg til sorg
og bedrøvelse var forsvunnet
og at jeg nå kunne se tingene
slik som Gud ser dem.
Og som jeg stod slik ved
siden av min Gjenløser og
Herre og Livets Bok lå åpen
foran meg, kunne jeg se langt
inn i Staden hvor det var store
mengder av lykkelige sjeler
som jeg ikke hadde møtt,
og som jeg heller ikke visste
hvem kunne være. Noen
kjente jeg ikke, men andre
som jeg hadde kjent på jorden
og hadde fryktet var blant de
fortapte, kunne kanskje være i
Staden. Jeg hadde jo allerede
blitt hilst av noen som jeg
aldri hadde ventet å treffe i
himmelen. Og da jeg så over
sidene i Livets Bok, så jeg
navnene til mange som jeg
tenkte ikke ville være der, og
jeg visste at de måtte beﬁnne
seg et eller annet sted i den
store byen eller i de fjerne
områder av Guds Paradis.
Fullkommen frihet
Jeg følte nå en iver etter å gå
og blande meg med de glade
sjelene som jeg så gå forbi i
alle retninger. Herren hadde
sagt: Dere har fullkommen
frihet. Dra hvor dere måtte
ønske.

Jeg snudde meg for å se etter
resten av våre legioner, for
jeg hadde blitt så henrevet av
hva jeg hadde sett og hørt at
jeg hadde blitt stående lenge
der på samme stedet. Til min
overraskelse hadde de spredt
seg i mange retninger. Noen
hadde gått sammen med sine
venner til stille steder, og de
satt under trærne i frydefull
samtale på himmelske seter,
mens andre hadde møtt
gamle venner og steget
ombord i vognene og med
dem dratt til fjerne steder av
Staden.
Min mor var fremdeles nær
meg og vinket på meg at
jeg måtte bli med henne.
Vi spaserte bare en kort
strekning og satte oss så ned
ved siden av en veldig søyle
av noe som lignet jaspis og
saﬁr, og som skinte med et
lys som bare den evige Stad
kjente til. Putene var av beste
utførelse, og sitteplassene var
blitt gjort av englenes hender
og de hellige, for alle er travelt
sysselsatt i himmelen. Tvang
er ukjent, men en tilfredshet
som vi bare kjente skyggen
av i våre mest behagelige
hvilestunder på jorden, lot til å
kle alle her som en kledning.
Med dette stod Seneca opp,
og sa: ”Min sønn, jeg ser
deg igjen til avtalt tid. Gud
Den Allmektiges velsignelse
være over deg, og må hans
åsyn lyse over deg og gi deg
hvile.” Jeg så opp fra mitt
skrivearbeid og så at han var
forsvunnet fra rommet.
Fortsettelse i neste nummer.
Utdrag fra boken ”Paradiset,
den hellige Stad og tronens
herlighet, Elwood Scott
– Esca forlag. Gjengitt
med velvillig tillatelse fra
forleggeren. Boken kan
bestilles hos Brølende lam
og koster kr 180.
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Gleden og de
av Sigmund Voll Ådnøy
Ordene ”gled dere ikke over
at åndene lyder dere …”
(Luk10:20) har blitt brukt av
mang en bokstavkristen. Med
”bokstavkristen” sikter jeg til
en person med konservativ
mennesketradisjon, men
ikke konservativt (eller særlig
helhetlig) bibelsyn. Slike
personer har brukt dette
ordet til å skyve fra seg Guds
åpenbaring og befaling om å
søke Åndens gaver med stor
iver (1Kor14; Mark16:17-18).
De har blitt brukt til å forkaste
unge kristne som gleder seg
over bønnesvar som deres
gode Far gir dem i deres
barnlige, frimodige vandring
med ham. Fienden har klart
å lure relativt modne, men
lite årvåkne, kristne ledere
til å kraftig bremse pionerer
som Gud har begynt å reise
opp. Disse pionerene er unge
kristne som kanskje har litt
feil fokus noen ganger, men
hvem har vel ikke det? Vi er
alle på veien og kan trenge
vennlig rettledning – og ikke
underkuing og jantelov.
Ånden gjør levende, men
bokstaven slår i hjel
Dette er tiden da vi må våkne
og ta til oss av hele Guds
råd – tiden da vi ser og hører
hva Ånden virkelig sier, og
ikke hva ﬁenden vil ha oss
til å bruke bokstaven til å si!
Dette er tiden for å slippe de
unge pionerene fram. Det
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er tiden for å rettlede dem
med nøyaktighet, men uten
å bremse frimodigheten
og utviklingen med ”frekke
formaninger” til dem som
”ikke trenger at noen lærer
dem” (1Joh2:27).. De har Den
Hellige Ånd, de har salvelse,
men de trenger formaninger,
trøst og oppmuntring fra
ydmyke ledere i de femfoldige
embetene og for øvrig
– ledere med Jesu tjenersinn
og samtidig Jesu tydelighet og
bestemthet.
Hva sier Lukas 10:20?
Hva sa egentlig Jesus i
Luk10:20? Så klart dreier
det seg om å ikke bruke tid
på ekstrem jubel for selve
gavene og opplevelsene
vi får her i vår vandring
med Herren. Vi skal la den
ekstreme jubelen ta tak ut fra
den ekstreme gleden over å
ha ham og Riket i oss, over
å være et Guds barn og ha
navnet vårt i Livets bok. Amen
– det står fast. For hva blir
resultatet hvis vi lar gode
opplevelser, ﬂyt i Åndens
gaver, demonutdrivelse o.a.
i seg selv bli det vi lar føre til
glede og hvordan vi føler oss?
Det ﬁns tider da vi ikke vil ﬂyte
mye i gavene, tider da vi ikke
vil høre like mye fra Herren,
tider da han lar bønnesvarene
vente, tider da vi ikke får mye
oppmuntring fra mennesker

rundt oss – tider med
”vandring i ødemarken”..
Konsekvensene av å basere
glede på disse faktorene vil
i disse tidene være at vi blir
sorgfulle og overdrevent ille til
mote når de ikke er til stede.
Det ﬁns kanskje også tider
da Herren prøver oss ved
å bevisst sørge for at ting
er ganske lavmælte og lite
spektakulære.
Takknemlighet og tilbedelse
Den sanne gleden får
komme til uttrykk – ”ta
tak” – når vi ganske enkelt
takker eller lovpriser Herren.
Takknemlighet og glede
hører sammen. Den får også
ofte komme til overﬂaten
hvis vi tar tid i den kjedelige
(kjødelig sett) stillheten og
ventingen og sitter og bare
påkaller navnet hans. Da
får vi faktisk merke hans
nærvær ganske tydelig. Han
er allestedsnærværende med
sin Ånd, men like fullt lar han
oss få oppleve et ”manifestert
nærvær”. Dette skal vi aldri
ta for gitt, men like fullt søke
å oppleve – for å få oppleve
nærhet til vår Himmelske Far
og ham som ikke skammer
seg over å kalle oss brødre,
den oppstandne Jesus, Den
Salvede.
Enkelhet
En viktig nøkkel er at vi blir
enkle. Se på det påfølgende

åndelige gaver
verset – Luk10:21. Det
er interessant å se hvor
jublende glad Jesus ble
som Gud og menneske på
jorden i dette tilfellet. Han
var takknemlig overfor Faren
sin (vår) for at klokskap
og forstand ikke klarer å
henge med på den dype
frelsesgleden og barnlige
tilliten til Den Allmektige
Gud, Pappaen vår. Legg
ellers merke til i dette verset
at han frydet seg ”i Den
Hellige Ånd”. Det er i Guds
Ånd at den ekte gleden har
sitt utspring. Tenk på at den
Ånden bor i vår ånd!
Dyrk Giveren og søk
gavene
Uansett hva vi føler, mener
og tenker, så er Grunnvollen
alltid den samme, og alle
skal en dag bøye kne for
ham og bekjenne at han er
Kongen. Men i mellomtiden
må vi slutte å abortere
gjerningene han gjør og
har kalt oss til å vandre i
sammen med ham – uansett
om vi ﬁnner et bibelvers vi
kan slå folk i hodet med for
å ”få dem ned på jorden”.
La oss jage framover
mot målet, jage etter
kjærligheten (som jo er
Jesus selv), brennende
begjære Åndens gaver og
ha blikket festet på troens
Opphavsmann og Fullender.

La oss brennende begjære
gavene! Det er ikke dette
de ”overkarismatiske”
kristne gjør feil. Det er ikke
begjæret etter de åndelige
gavene som er feil! Det
er den overdrevne gleden
over å fungere i gavene
– over ”milepæler” man
når innenfor kallet sitt (som
man egentlig ser på som
ambisjonene sine) – framfor
å glede seg over Herren
selv som grunnvollen,
over frelsen og over at
mennesker blir frelst og
utfridd av ham.
Søk Gud og hans fylde
Parafraserer vi 1Kor14 og
Luk10:20-21, kan vi si noe
sånt som:
”Ikke dvel ved ting dere
”oppnår”, heller ikke når det
er ferdiglagte gjerninger
jeg har gitt dere å gjøre i
min kraft. Men gjør like fullt
disse gjerningene, og befri
menneskebarn i mitt navn.
Jag framover mot fylden i
meg, og søk ivrig å fungere
i gavene jeg har gitt ved
min Hellige Ånd. Bare husk
å glemme det som ligger
bak, inkludert det dere kan
”si dere fornøyd med” og
”slå dere til ro med som en
bra ”trosprestasjon” – jag
altså etter gavene, men jag
ikke etter gleden dere kan
oppleve når dere fungerer

i dem. Ikke la fascinasjon
og forundring gi dere noen
glede dere prøver å bygge
liv, tjeneste og karakter på,
men la alltid gleden i meg,
og over å ha blitt frelst og
innskrevet i Lammets bok av
liv ved nåde, være det dere
gir dere selv anledning til å
glede dere og juble over!”
Jes61:10-11:
”Jeg vil glede meg stort i
Herren, min sjel skal fryde
seg i min Gud. For han
har kledd meg i frelsens
kledning, i rettferdighetens
kappe har han hyllet meg,
slik brudgommen pryder
sitt hode, som presten, slik
bruden smykker seg med
sine juveler. Slik jorden
lar sine spirer skyte fram,
som hagen lar sine vekster
spire, slik lar Herren Gud
rettferdighet og lovprisning
spire fram foran alle
folkeslagene.”
Frelsesverket og gleden
over det er god jordbunn for
disse spirene. Men å utøve
de åndelige gavene og sette
mennesker fri vil ytterligere
befeste rettferdigheten,
freden og gleden som
Guds rike består i, her på
jorden. La oss slippe gleden,
lovprisningen og gavene til å
glede dere og juble over!”
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PROFETISK NYTTÅR 2010
I anledning overgangen til året
2010 holdt Brølende lam en
konferanse der vi opplevde
sterkt fellesskap med Gud
og hverandre (deltakere
og møtedeltakende). Guds
nåde kom til uttrykk gjennom
pulserende liv mellom oss
som søsken – både gjennom
nærhet til hverandre i
”mellommenneskelige termer”
og gjennom Åndens gaver. Det
ble også spesielt for ﬂere ved at
de ﬁkk oppleve ”høyere” former
for åpenbaring fra, og av, Jesus.
Vi vil ikke her komme særskilt
inn på dette, men om man
kommer i snakk med noen som
var hos oss, kan man sikkert få
et lite innblikk …
Gud er god og viser det på
mange ulike måter, og vi er
takknemlige for dem alle.
To voksne venninner som
var takknemlige for turen og
oppholdet, får her dele enkelte
”stikkord” om forventninger,
også innfridde sådanne, hva
undervisningen kom inn på
og hvordan visjoner slo større
gnister for veien videre i 2010.
Den ene (Astrid) av de to har
skrevet til oss:
Nyttårstur av Astrid Valvik
To ”voksne” damer setter seg
helt klar, på toget, for å dra bort
fra folk og nyttårsfest – ja, til
hva? Hva søkte vi, hva ville vi
ha? … Tid med Gud! Mer av
Gud! Alt fra Gud vår Far! Sultne
på åndelig mat. Det å få være
sammen med andre mennesker
som søker det samme som vi,
å få være i bønn og tilbedelse,
ja en hel dag + en dag + en
dag, ja, mange timer. Bare
få lovsynge og be i tunger, la
lovsangen runge. Oi, hadde det
gått timer? Tiden forsvinner når
vi er sammen med Gud.
Ordlegging …
Ja, damene var altså klare,
praten gikk på toget, spente på
hva vi ﬁkk høre, hva Gud ville
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si til oss om det nye året. Litt
fnising over hva vi hadde fortalt
dem vi kjente som vi reiste ifra.
Jo, det med å si nyttårsleir,
det gikk bra. Brølende lam
– oi, det hørtes rart ut. Jo, vi
hadde noen på vårt lag, men
til andre måtte vi forsiktig si at
vi var to i lag som ville ha en
annerledes nyttårsdag. Men
at vi søkte å være sammen
med ”ekstremkristne”, skikkelig
hellige, åndelige, som virkelig
tilba? Ja, det er ikke så lett å
få forklart. Merker bekymrede
blikk, men tenk så er det hele så
enkelt: Vi vil bare bruke tid med
vår Gud og Far!
Ankomst
Vinteren tok imot oss, og det
rev i kinnene. Det fantastiske
vinterlandet møtte oss på Per
Ivar sin gård – diamanter på
trær og på bakken – dette er det
bare Gud som kan lage så ﬂott!
Selv om vi hadde fått ord fra
Gud før vi dro om at han var
klar – at Gud gjør alt klart for
sitt komme, at tiden er i hans
lomme – ﬁkk vi dele ord og
bilder, profetier og bibelord hele
helgen. Sammen med Valentina
sin gode mat. Vi merker at
Gud er her på dette sted, hans
Hellige Ånd fyller alle rom, og
hans engler står vakt. 2010 er
tid for gjennombrudd!! Det er et
ord som går igjen. Det skal bryte
igjennom i familier og dem som
ligger på hjertet vårt som vi ber
for. Vi blir fylt av forventning og
glede over hva Gud har gjort
klart. Samtidig er beskjeden
klar: Vi har ikke tid til å koble
oss av Guds nærhet; bruk tiden
sammen med Gud. Vær på hele
tiden, det bryter igjennom.
Flere stikkord
”Den apostoliske tjenesten
kommer”, ”ikke skjul at du elsker
Jesus, gå ut med det,” ”vær
ærlig”, ”bønnens/nådens år”,
”dyrebar og Gud-gitt hensikt
med denne tid” og ”Esekiel”
(der det står om de tørre ben i

dalen). Alt blir bekreftet av det
vi ﬁkk før vi dro, og det vi får
høre når vi kommer hjem igjen.
Gud har en plan, og vi skal
være med! Vi trenger en hard
panne, men et mykt hjerte; Gud
arbeider i det dype. Nå er det
gjennombrudd og forløsning.
Det er tid for å ta tilbake
– Jes42:22: ”Men dette er et folk
som er ranet og plyndret. Alle
sammen er de fanget i huler, de
er gjemt bort i fangehus. De er
blitt til bytte, og det er ingen som
frir dem ut, de er overgitt til å
plyndres, og ingen sier: ”Gi det
tilbake!””
Så er vi fylt opp av åndelig mat
og Valentinas gode mat – tid for
å dra hjem. Tilbake til verden ute
av den beskyttende ”boblen” der
vi bare var i Guds nærhet. Men
på toget satt vi og gjorde oss
klare.
Forbønn, faste, fellesskap
I Afrika hadde de fått fra Gud:
”Gå i forbønn og faste for
Norge,” og i Kina hadde de
også hørt fra Gud. Hei, det er
vårt land Gud minner de kristne
om, ja, også i Amerika. Vi må jo
være med. Greta åpnet huset
i to timer hver dag til bønn og
faste for Norge. Må Gud høre
vår bønn om nåde over landet
vårt. La det skje, det som han
har planer for. Ja, la vekkelsen
komme over hele vårt land …
Tenk at vi fortsatt kan sitte i lag
med allslags mennesker på
tvers av menigheter og be for
vårt land. Våre statsmenn, og
prester og høye herrer i ledende
stillinger. Må Gud komme med
sannheten, må det virkelig bryte
fram.. La din vilje skje, vår Herre
og Gud og Far, vi ber!! (Amen.)
Lim dere fast til Gud. La oss
bli forent i Gud. La oss bli ett
folk, ett legeme, én samla ﬂokk
– Guds ﬂokk, ja, hans hær!! Det
er din tid, kall på ditt folk; bare
du, Gud, kan samle din tropp!

Brolende
Lam
på kryss og tvers
???

Profetisk bønnehelg på
Kjepso, Hardanger
I slutten av mai, nærmere
bestemt 27-30 mai, kommer
vi til å ha en profetisk
bønnehelg hvor vi fokuserer
på å be for landet, tjenesten
og for hver enkelt deltager
for gjennombrudd og
forløsning. Dette blir en
fantastisk tur opp til ”der
noen ikke trodde noen kunne
bo.” Vi er allerede over 30
stykker som har meldt seg

på til denne spektakulære
profetiske bønneeksplosjons
langhelgen. Vi vil også
fokusere på et varmt og
intimt fellesskap og benytte
anledningen til å gå turer i
fjellet. Mange reiser samlet
opp i fra menighetslokalet
i Hokksund, mens andre
velger å reise alene.
Deltageravgift er kr 1.000
mens opphold og losji er kr
800 i tillegg pr. person.

Befrielse og indre
helbredelse, samt Guds
farskjærlighet skole
Etter at vi har stått i en
profetisk tjeneste i mange år
møter vi mange forskjellige
mennesker hvor noen har
dype sår og faktisk står
fast i saker og ting. Ved
ﬂere anledninger har vi sett
manifestasjoner av demoner
i ﬂere av disse mennesker.
Vi står her overfor helt andre
utfordringer som ikke bare
kan løses ved et profetisk
ord. Kanskje profetisk
betjening er en døråpner, og
manifestasjonene kommer
på grunn av salvelsen
men her trenger personen
virkelig befrielse. I Kristi
kropp generelt har det vært
lite undervisning om dette
temaet og mange står litt
hjelpeløs for hvordan man
betjener mennesker som
trenger befrielse. Vi ser
også behovet for indre
helbredelse og forløsning
av Guds farskjærlighet. Vi
har derfor følt at det er tid
for å utvide vårt tilbud fra
profetiske seminarer til også
å dekke disse områdene.
Vi har derfor satt opp to
nye ukekurser i august og
september som dekker disse
temaer.

5-11 september Guds
farskjærlighet skole med Ian
Ross, Unni og Olav
Profetskolen våren 2010
Vi er allerede gått i gang
med nytt semester på
profetskolen. Denne gangen
har vi 20 elever på modul I
og 20 elever på modul 24/7
Extended version. Der er
oppmuntrende å se hvordan
elevene tar utfordringene
med å vekke opp gavene og
bruke disse både på skolen
og på teamreiser. Nye kurs
starter til høsten og vi har
første opptak 15. juni 2010.
Distriktsseminarer høsten
2010
Vi har hatt en periode hvor
vi har fokusert på å holde
kursene og seminarene her
på profetsenteret i Øvre
Eiker. Vi føler nå at tiden er
inne for et nytt konsept med
distriktsseminarer. Vi tenker
i første rekke å holde slike
på Jæren, Oslo, Ålesund,
Bergen, Tromsø, Trondheim
og Kristiansand. Hvis du
kjenner at du vil være med
å hjelpe oss i å arrangere et
slik distriktsseminar ønsker
vi at du skal ta kontakt med
oss.

2-7 august 2010 Befrielse og
indre helbredelse skole med
Chris og Alec Lavery, Eva og
Per Erling Bråthen

29

ProfetiskTV.no
Som dere sikkert kjenner til
har vi i en årrekke sendt våre
TV programmer (Brølende
lam) via satellitt på TV
Visjon Norge. Selv om det
er repriseprogrammer som
har gått de siste årene, har vi
fått mange tilbakemeldinger
om at TV seere har fått
direkte profetiske tiltaler og
blitt velsignet. Flere vitner
også om sterke opplevelser
med Gud og at de har blitt
helbredet for sykdommer og
forløst i sine sjeler.
Vi har savnet å gjøre nye TV
programmer, men tidspresset
rundt tjenesten og at det har
vært svært ressurskrevende
har gjort at vi har holdt det på
hold i en tid. Gjennom disse
årene i tjeneste har vi vokst
i kraft, visdom og med ny
autoritet i tjenesten ønsker
vi virkelig å nå ut i nasjonen
med det friske profetiske
ordet.
24/7 ProfetiskTV, via Web
Nå får vi altså mulighet til å
kjøre 24/7 (hele døgnet og
alle dager i uka) profetisk
TV. Vi kommer til å sende
direktesendinger ﬂere
ganger i uka, samt en miks
med gamle Brølende lam
programmer og opptak fra
seminarer og reportasjer
fra teamturer. Etter hvert
vil vi også komme til å
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sende direkte fra seminarer,
konferanser og møter.
På direktesendingene vil
vi fokusere på profetisk
undervisning, forkynnelse og
profetiske ord for nasjonen.
Vi kommer også til å betjene
personlig de personer som
ønsker profetisk forbønn,
som står med som WEB
partner eller Brølende lam
partnere.
Man sender da inn en e-post
i forkant av de direkte WEB
sendingene og så ber vi og
betjener profetisk ved fornavn
hver enkelt direkte på de
TV sendte programmene.
Vi vil formidle både det som
man har fått på profetskolen
i forbønnsteamene og det
som kommer opp der og da i
den profetiske forbønnen på
direktesendingene.
Programtider for de direkte
TV programmer
Som sagt vil vi kjøre
sendinger døgnet rundt og
vil bryte inn med direkte
programmer når vi kjenner
for det. Imidlertid vil det
være faste tider for de
direkte undervisnings og
forbønnsprogrammer og det
vil være:
Tirsdag kl 22:30
Onsdag kl 17:30
Søndag kl 10:30

Oppstart av kanalen vil være
27. april, men med noen
prøvesendinger i forkant.
Hele ukeprogrammet vil bli
satt opp senere.
Bli en profetiskTV partner
For at dette skal kunne bli en
viktig kanal for det profetiske
i Norge, trenger vi at du står
med oss i bønn og som en
månedlig partner. Vi har
behov for mellom kr 80.000
til 100.000 for investering
av server, software,
kamera, lyssetting, oppsett
av studio og kostnader
med igangsettingen av
den nye hjemmesiden for
TV programmene www.
profetiskTV.no
Selve studiosettingen vil vi
også benytte som stand når
vi etter hvert skal delta på
forskjellige alternative messer
for å nå ut med evangeliet til
de søkende i Norge. Stå med
oss ﬁnansielt og støtt oss
med et engangsbeløp eller
som en fast månedlig partner.
Ring oss på 32 75 79 85
eller send oss en e-post til
info@brolendelam.no
Kontonummeret du benytter
er: 9235.25.62094
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Oversikt

Oversikt

B-ECONOMIQUE

over seminarer/kurs og profetskole for

Returadresse: BL Media AS
Flessebergveien 1, 3300 HOKKSUND
Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes
tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

2010
?

27 - 30 mai - Profetisk bønnehelg Kjepso, Hardanger
Dette blir en fantastisk tur opp til ”der noen ikke trodde noen kunne bo.” Vi er allerede over 25 stykker som har meldt seg på til denne spektakulære profetiske
bønneeksplosjons langhelgen. Mange reiser samlet opp i fra menighetslokalet,
mens andre velger å reise alene. Deltageravgift er kr 1.000 mens opphold og
losji er kr 800 i tillegg pr. person.

?

Seminarhelger og konferanser på Flesseberg Gård - Øvre Eiker
2-7 august 2010 Befrielse og indre helbredelse skole
med Chris og Alec Lavery, Eva og Per Erling Bråthen
5-11 september Guds farskjærlighet skole med Ian Ross,
Unni og Olav Slåtten 6-10 oktober ”Etablering av de
femfoldige tjenestene i team for gjennombrudd for vekkelse”
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Ring for mer informasjon, telefon: 32 75 79 85

