
Profetier og tiden vi lever i 

Er profetier relevant i dag?  

I den tiden vi lever i føler jeg at profetier på mange måter har mistet litt av sin autoritet, jeg vil si 
den er blitt misbrukt i en del sammenheng. Dette har ført til at mennesker har mistet troen på det 
profetiske. 

Vi kan ha hørt profetier som bringer frykt eller kontroll, som i forbindelse med de siste tider eller til 
og med i politikk. 

Over de siste årene har det vært flere profetier og profeter som bruker sin autoritet til å kontrollere, 
og det er også mange som blindt følger dem, eller til og forsvarer dem når de tar feil. 

Jeg har sett dette spesielt når det kommer til politikk (kanskje spesielt amerikansk), de siste tider, 
konspirasjonsteorier, pandemi og vaksiner (ofte henger disse sammen også).


Det har også vært profetier om mange store vekkelser som vi har sett lite til. Vi kan alltids skylle 
på at hvis «de andre kristen» hadde bare bedt og fastet mer (som selvfølgelig jeg har gjort) så ville 
det ha skjedd, men er det riktig å fraskrive oss ansvar på denne måten? Det er lett å tenke at alle 
andre burde vært mer åndelige, og det er deres feil. Personlig er jeg ikke så sikker på om hvis flere 
hadde bedt ville vi sett flere vekkelser. Det er kanskje oss selv som trengs å vekkes opp først og 
fremst. 


På grunn av mange slike opplevelser, profetier og utsagn er det mange som ønsker å forkaste 
profetier, men jeg ønsker ikke det! Jeg vet hva det profetiske har betydd i mitt liv, og det er 
vanskelig å bortforklare, men jeg tror vi også vi trenger noen retningslinjer å gå etter. 

Bibelen er selvfølgelig vår rettesnor, men de som profetert helt på jordet sier også at de følger 
den, så er Bibelen en rettesnor da? Jeg tror fremdeles det, men det er veldig viktig å lese den i sin 
sammenheng, og ikke bare ta ut det som passer oss best, og alt må prøves. 

En ting, uansett hva det er, alt vi sier og gjør må være basert på kjærligheten, se 1Kor 13, dette 
kan ikke bortforklares.


Hva handler profeti egentlig om? 
Hva handler profet embetet om i den tiden vi lever i, egentlig? Eller la meg heller si det slik: Hva 
handler profet embetet om etter at Jesus døde og stod opp og i det det nye testamentet? 
Forsvant den helt, ble den forandret eller er det det samme i dag? 

Jeg vil gi deg mitt svar her nå:


I Det nye testamentet finner vi lite om profet embetet. Bortsett fra døperen Johannessen, kan jeg 
ikke konkret finne noen som hadde profet embetet i NT, slik vi ser det i Gamle testamentet. 

Jeg sier ikke at profetier forsvant med Jesus, på ingen måte, men jeg tror det nå handler mer om 
en gave til tjeneste (tjenestegave). Dette vil også si at det er en gave som alle kristne kan motta, 
den er ikke kun for spesielt utvalgte personer. Så svaret på mitt spørsmål over er: Det skjedde en 
forandring etter Jesus sin død og oppstandelse. Profetier er for alle som tro, det er ikke bare for 
noen få utvalgte salvede personer. 


Dette er viktig å vite dette i den tiden vi lever i, for mange ser på GT og tenker at Gud har spesielt 
utvalgt dem eller kun noen få veldig salvede personer til å komme med veiledende (eller 
villedende) profetier, som er direkte fra Gud, og skal og må ikke settes spørsmålstegn ved, for da 
går du imot Herrens salvede og bringer forbannelse over deg. 

Jeg finner ikke dette i NT, men derimot at vi skal prøve profetier, og at det er en gave vi alle kan be 
om og å søke etter. 


I GT så var profeter personer Gud talte til og igjennom, alle andre kunne ikke høre fra Gud direkte.

Hva skjedde da Jesus kom? Er det kun profeter som kan høre fra Gud? Vi kan se flere steder i NT 
at ikke dette er tilfelle, blant annet dette skriftstedet: 
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Heb 1:1-2

1 Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene, 
2 Han har i disse siste dager talt til oss ved Sønnen, som Han har innsatt som arving til alle ting. 
Ved Ham har Han også skapt hele verden. 
La meg også stille deg dette spørsmålet: Hvor bor sønnen nå? 

Galaterbrevet  2:20 sier: Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. 
Hvis han har tatt bolig i meg kan jeg prate med Gud, og Gud med meg? Svaret er selvfølgelig ja. 

Men var det slik med alle i GT? Svaret er nei, og det er en stor forskjell! De fleste hadde ikke en 
dirkete kontakt med Gud, og de trengte profeter og utvalgte personer til dette. 


Før talte Gud til mennesker ved profetene, men nå i disse dager taler han til oss gjennom sønnen. 

Vi har alle adgang til Gud nå, på grunn av Jesus. Vi trenger ingen mellommenn for å høre fra Gud.


Er det noen gaver som er større? 
Det er heller ikke gaver som gjør deg mer viktig, eller at du har mer av Guds Ånd enn andre. For 
Ånden er den samme, og den samme Gud som virker i alle: 

1 Kor 12:4-6 
4 Det er mange forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. 
5 Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. 
6 Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. 

Du er heller ikke større og viktigere enn andre om du har profet gaven, selv om den er en av de 
viktigste gavene.  

Under forberedelsene til denne undervisningen, følte jeg for å ta med en litt eldre undervisning jeg 
har, den er i en serie om Den Hellige Ånd. Den handler om gaven til å tale profetisk.

Jeg har skrevet den om litt og lagt til en del nytt innhold.
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Gaven til å tale profetisk: 
Å profetere er å formidle hva Den Hellige Ånd ønsker å si til enkelt personer eller grupper og 
menighet.  
Hensikten med profeti er oppbyggelse, formaning og trøst. Paulus sier om denne gaven at det er den 
vi skal søke mest etter å operere i, fordi den var ment til å være oppmuntrende og veiledende.  

1 Kor 14:1 og 3-4. 
Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk! 
Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og 
trøst. 
Den som taler med tunger, oppbygger seg selv. Men den som taler profetisk, 
oppbygger menigheten. 

Å profeterte handler om å oppmuntre, formane og trøste! 

Jeg ønsker bare å ta med en ting før vi går videre.  
Ordet formaning har ofte et negativt klang på norsk. Vi forbinder det ofte med verbal straff eller 
negativ tilrettevisning og irettesettelse.  
I Lundes Bibelleksikon står det følgende:  
Formaning - møter oss særlig i NT og betegner oppmuntringer, påminninger og tilskyndelser som 
kan gi framgang i helliggjørelsen. De mest brukte greske ordene er parakaleín (subst. paráklesis), 
tilkalle, oppmuntre, trøste, bønnfalle, formane, 
Så formaning er noe som skal oppmuntre å hjelpe oss til framgang og vekst, ikke kraftig 
irettesettelse. 

Det å tale profetisk har vi ofte gjort til noe vanskelig. Vi tror at hvis jeg skal profetere må det være 
med veldig store ord, og jeg må si: ”Så sier HERREN”, men det trenger det ikke å være.  
Det å oppmuntre, formane og trøste er veldig ganske enkelt. Kun at du blir minnet på et skriftsted 
som du ønsker å gi til noen, eller dele på et møte, kan være profetisk, fordi det ble til en 
oppmuntring for noen inn i en situasjon de var oppe i. 
Vi vil at når vi sier noe, så skal det være hundre prosent fra Gud, men det vil stort sett ikke skje. Du 
vil treffe bedre og bedre, og du kan bli sikrere, men du er ikke ufeilbar.  

Vi er så redde for å feile, men skal vi gjøre noe for Gud må vi våge å feile.  
Du trenger heller ikke å begynne med de store profetiene som: ”Du skal til Afrika neste år!” . 
Begynn med det enkle, som for eksempel: Jesus sier at: "Jeg er glad i deg" eller: "Jeg har fremtid 
og håp for deg." Hvis disse profetiene var feil, så betydde det ikke så veldig mye, men hvis det traff 
og det var noen som virkelig tvilte på at Jesus var glad i dem og hadde en god fremtid for dem, så 
ble det til en veldig stor oppmuntring.  

Husk: Det gjør ikke så mye hvis du feiler når det kommer til å oppmuntre og trøste, det er få som 
tar skade av en oppmuntring. 
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Hvis det er større ting, kan du si dette: "Jeg er ikke helt sikker på om disse tankene er fra Gud, men 
du får prøve dem. Hvis det ikke stemmer, legg det på hylla.". 

Prøv profetier 
Profeti kan bli misbrukt slik som alle de andre gavene, derfor skal vi alltid prøve det som blir sagt. 
Ta i mot budskapet som helhet, og prøv det.  
Du bedømmer profetien på denne måten: Løfter det Jesu navn opp? Løfter det menigheten opp? 
Oppmuntrer det meg? Er det i overensstemmelse med Guds ord? Produserer det glede eller lenker, 
frykt eller frihet?  
En veldig viktig ting når det kommer til profetier er dette: Gir det meg frykt, føler jeg meg 
manipulert og ledet av frykt, gjennom den?  
Hvis du blir manipulert eller ledet av frykt, husk dette kommer ikke fra Gud, for Gud er kjærlighet 
og han leder deg ved kjærlighet, ikke ved frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykt ut. Siden 
Gud er kjærlighet og frykt ikke kan være sammen med kjærligheten, er ikke frykt fra Gud!  

Et annet godt råd når det gjelder å prøve profetier:  
Hvis du får en profeti over deg som ikke stemmer, legg den ”på hylla”. Hvis det skulle være Gud, la 
han minne deg på den igjen. 

• En profeti skal aldri tvinge deg eller få deg til å gjøre noe mot din vilje eller samvittighet.  

Profetier kan være med på å lede deg, men den skal i hovedsak være en bekreftelse på noe du 
allerede har hatt på, og vet, i ditt hjerte.  

For eksempel:  Hvis du føler Gud har gitt deg Asia på hjerte, og hver gang du hører om Asia så blir 
du interessert, men du er ikke sikker på om Gud vil sende deg ditt. En person får en profeti over deg 
på et møte og sier: Gud har gitt deg Asia på hjerte og Gud ønsker å send deg dit.  
Dette vil være en bekreftelse, oppmuntring og til glede for deg, og er ikke en manipulering.  

Derimot hvis noen profeter: Du skal dra til Afrikas jungel, og det kommer som et sjokk på deg, 
fordi du aldri har tenkt tanken. Legg denne profetien vekk, ikke la den skremme deg. Hvis det 
virkelig var Gud vil han også gi deg en fred og en glede til å dra.  
Hvis du bare følger en profeti, fordi det ble profetert, og ditt hjerte ikke er i det, kan det å følge den 
bli veldig vanskelig for livet ditt. 

Jeg jobber selv som misjonær i,Thailand og jeg har hørt personer si: Jeg er her i Thailand, og vært 
her i mange år, men bare fordi Gud sendte meg, jeg mistrives forferdelig, helt siden jeg kom ut hit. 
Jeg ville ha sagt til vedkommende: Dra hjem! Eller spurt ham: Hva ligger deg på hjerte, hvor ønsker 
du å dra hvis du kunne velge?  Jeg er ikke så sikker på at det var Gud som fortalte han å dra, for 
Gud gir oss en lyst og glede til det vi skal gjøre for ham. Det kan hende det må modnes litt, og frykt 
kan noen ganger stå i veien, men tenk over hva du ønsker i ditt hjerte.  

Jeg er, som sagt, selv misjonær i Thailand, og ting kan være vanskelig til tider her ute, men jeg har 
likevel et stort hjerte for folket jeg jobber med og for landet (både Thailand og Myanmar), og det er 
det som holder meg her ute. Hadde jeg ikke hatt dette hjerte, vil jeg ha dratt hjem for lenge siden. I 
skrivende stund har jeg vært misjonær i 19 år.  

Eksempler på profetier som er feil og manipulerende (og noen av dem er morsomme): 
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På et møte kommer en person med følgende profeti: ”Så sier Herren: Slik jeg var med Abraham og 
Israels folk ut av Egypt slik skal jeg være med dere!”. Etter en stund skjønner han at det var feil 
person han hadde sagt i profetien, og han reiser seg igjen og profetere: ”Så sier Herren: Jeg tok feil! 
Det var Moses og ikke Abraham.”  
Kan godt hende at budskapet i profetien var riktig, men vedkommende sa feil navn. Denne personen 
burde ha vært ærlig og sagt at det var jeg som sa feil navn, ikke Gud. Menneskelige svakheter kan 
snike seg inn i profetier, men det betyr ikke at ingen ting er fra Gud selv om det ikke er prefekt sagt. 

Det var like før Jul, og en mann reiser seg på et møte og sier: ”Så sier Herren: Jeg ønsker dere en 
riktig god Jul og et godt nytt år.” 

På en bibelskole var det en av elevene kom med en profet under en lovsangstund: ”Så sier Herren: 
Jeg setter stor pris på deres lovsanger det er godt for min helse.” 

En annen profeterte i et møte: ”Stor frykt kommer over landet Sier Herren, stor frykt som aldri før. 
Så stor frykt at til og med jeg, Herren deres Gud, er redd!”.  
Kan du se for deg Gud sitte i himmelen og skjelver av frykt?  

Det var også en jente en gang som var veldig interessert i en gutt. En dag gikk hun opp til ham og 
sa: "Gud har sagt at vi skal gifte oss". Gutten tenkte seg litt om før han svarte: "Det har ikke jeg 
hørt noe om”.  
Igjen: Profetier skal kun være en bekreftelse på noe du allerede vet, den skal ikke manipulerer deg 
til å ta et valg.  
Jeg har hørt mennesker som har latt seg manipulere av eksempelet over, og de er ikke gift i dag.  

Profetier kan absolutt bli misbrukt i menigheter også, og Bibelen oppfordrer oss til å prøve dem. 

I en menighet var det stor uenighet om en sak. Det var først en person som reiste seg opp og 
profeterte en ting over menigheten. Da han hadde satt seg, reise det seg en annen opp og profeterte: 
Så sier Herren: Dette har jeg aldri sagt!  

Noen av mine personlige opplevelser av profetier. 


En av den viktigste profetien over livet mitt skjedde 1. mai 1997. Denne profetien fikk jeg selv 
under en bibelskole der vi ble undervist om unådde folkeslag, og vi ble utfordret om å be Gud gi 
oss et unådd folkeslag.


Dette er konkret slik jeg skrev det ned 1. mai 1997 og juni 1997.

-

Ba den 1. mai (1997) om et unådd folkegruppe å be om, jeg så et navn foran meg, det stod 
SHAN.

En folkegruppe som kanskje eksisterer, og som Gud har lagt på mitt hjerte: Shan folket??


Juni 1997 - Shan folket finnes! Det er ca 20 millioner av dem. De er unådde og bor i Thailand, 
Burma (Myanmar) og Kina. 

-

(De offisielle tallene er rundt 6 millioner shan i Myanmar, men det finnes mange stammer innenfor 
folkegruppen og mange har immigrerte både til Kina, Thailand og Laos, så det kan være opp i mot 
20 milioner av dem) 
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I dag jobber jeg blant dem i Nord-Thailand og er gift med en shan kvinne. 


Jeg er ikke helt sikker på dato i den neste profetien, men ganske sikker i slutten av 1990 tallet 
eller begynnelsen av 2000. På denne tiden hadde jeg ikke vært så mye ute å reist, og jeg slet med 
å ordlegge meg på engelsk, og det å skulle lærer flere nye språk var nesten utelukket da denne 
profetien ble sagt: 


Jeg ser mange språk. Student av språk. Du vil være på et strategisk sted. Hvor herren skal 
plassere deg. Du skal ha adgang til mange stammer og språk. Det er nåde på deg til å gjøre det.


I dag snakker jeg både thai og shan, jeg kommuniserer i hovedsak på shan til min kone. Min kone 
igjen kan fem språk og vi har mulighet til å kommunisere på flere språk og nå ut til flere stammer 
(ikke bare shan). 


Åtte måneder før jeg traff min kone, sommeren 2014, var det en her ute i Thailand som gav meg 
denne profetien: 

Gud vil gi deg en god gave snart, men ikke akkurat nå. 


Jeg viste at en god gave betydde en kone, for jeg hadde bedt dette skriftstedet mange ganger, 
faktisk helt tilbake til 1995.

Den som har funnet en hustru, har funnet lykke, og har fått en god gave fra Herren. Ords 18:22. 

Jeg ble først litt skuffet for jeg hadde sett for meg at gaven skulle komme da jeg dro til Norge 
høsten 2014, men det gjorde den ikke. 

Men den 11. mars 2015 traff jeg for første gang min tilkommende kone, da hadde det gått tyve år 
siden jeg først begynte å be Ords 18:22, og jeg hadde funnet lykke og en god gave. 
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