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det handler om at herren får være 
den første, den ene og vårt alt.

Det gjør inntrykk å se Gud gjøre store 
mirakler! Under en helbredelseskonferanse 
i Redding, Calefornia nylig fikk jeg med 
egne øyne se mirakler som overgår alle mine 
tidligere erfaringer. Jeg har for eksempel aldri 
sett så mange døve får hørsel. Og jeg har 
heller ikke opplevd at skruer og metallskinner 
i ryggen på mennesker bare kan forsvinne 
og bli til beinsubstans slik at lidende og 
bevegelseshemmede mennesker plutselig har en 
mykhet og smidighet som selv ikke min friske 
kropp når opp til.

En kvinne, med ødelagte lunger og 
surstoffslanger i nesa, rev av seg utstyret og 
sprang salen opp og ned, danset og jublet i 
glede over en berøring fra Herren - og det holdt. 
Flere som var blinde på det ene øyet fikk synet, 
den ene var født med et blindt øye. Så mange 
mennesker ble satt fri fra sine plager, at vi veldig 
fort mistet oversikten. 

Likevel, det som gjør sterkest inntrykk er ikke 
bare at mirakler skjer, men den enkle måten 
det skjer på. Det er ikke storkanoner og kjente 
predikanter som salvet av Gud legger hendene 
på folk. Her er det grasrota av de troende som 
er i virksomhet, en bønn eller en liten berøring 
fra de som sitter i nærheten. Eller rett og slett 
at helbredelser forløses ved enkle kunnskapsord 
fra en stor flokk av unge mennesker. De har en 
stor tørst etter mer fra Gud gjør og tar seg tid 

til å søke Herren og lytte til den Hellige Ånd.

Min lengsel er å se den samme enkle responsen 
til det Gud sier og gjør i våre norske menigheter. 
Jeg måtte rope til Gud selv over min egen 
respons. Respons til vitnesbyrd, til Guds Ord, 
til retning fra Gud, til ting Gud gjør. Respons 
av takksigelse, av bønn, av oppmuntring til 
hverandre, av villighet til å bruke tid med Gud 
og til å ta steg i tro uten frykt for å gjøre feil. 
 
Når vi reiser slik til andre steder, ser vi ikke 
bare hva andre har hatt gjennombrudd i, men 
vi ser også hva Gud har gitt oss. Og jeg ser at 
Gud har forberedt oss for stor ting og tider med 
gjennombrudd. Det er like om hjørnet. Det er 
tid for å søke Herren, bruke tid i Hans nærvær, 
be for mennesker og oss selv, lytte til Ånden og 
gå sammen med Ham. Nøkkelen har alltid vært 
bare å gjøre det Den Hellige Ånd sier. Vi må la 
tørsten føre oss til Gud. Det handler ikke om 
personer, steder eller teknikker. Det handler 
om at Herren får være den første, den ene og 
vårt alt. Når vi bruker tid med Herren, lytter 
og handler, vil Gud bruke oss sterkt. Jeg er 
overbevist om at vi står foran et gjennombrudd 
i det overnaturlige.
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