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Velkommen til ett nytt
gammelt magasin
Velkommen til et nytt nummer av
Den profetiske røst. Vi er glade for
at vi har fått overtatt ansvaret, med å
utgi dette magasinet. Vi tror at vi skal
kunne videreføre og utvikle tidsskriftet
både med innhold og profil, til leserens
interesse og glede.
Vi ønsker å gjøre Den profetiske røst
mer tilgjengelig for våre lesere. Vi vil
satse videre på undervisende artikler
om de femfoldige tjenestene og
nådegavene. Vi vil fortsatt fokusere på
det profetiske ord for i dag, for vekkelse
og reformasjon, i vår tid.
Vi kommer også til å sette lys på de
kreative gavene som kunst, dans og
musikk. Disse gavene tror vi at Herren
vil ha fram, med kraft, for å berøre
mennesker ute på markedsplassen.
Vi vil også ha intervjuer med tjenester
og kommer til å dekke noe av det
tjenesten Brølende lam er involvert i.
Vi håper at dere lesere vil sette pris
på videreføringen av Den profetiske
røst og vi inviterer dere til å bidra
med materiale, for å gjøre bladet mer
tilgjengelig og vise en bredde for det
profetiske i våre nasjoner.
Vi er glade for at vi har fått nye

abonnenter og vi ønsker at alle tidligere
abonnenter, også vil følge opp med å
fornye abonnementet. Vi er avhengig
av dette, skal vi lykkes med vårt mål og
visjon for tidsskriftet.
Vi oppmuntrer dere lesere til å ta del i
arbeidet med å bygge opp et fundament
for det profetiske og kreative, ved å
verve nye abonnenter og sende oss
tilbakemeldinger, som vitnesbyrd,
profetier, drømmer, poesi, spørsmål om
det profetiske etc.
Takk til alle dere som allerede er
betalende abonnenter og for dere
som har sendt oss en gave, i tillegg til
abonnementsprisen på kr 280,00.
Vi gleder oss også over at vi har
abonnenter i fra både:
Norge, Sverige, Danmark og Finland
Takk for at dere står sammen med oss
for det profetiske for de nordiske land!
Per Ivar Winnæss
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Herren brøler fra Sion, og fra
Jerusalem lar Han Sin røst runge

Hvem er vi?

Det er mange som lurer på hvem vi
er og hvorfor vi kaller vår tjeneste for
Brølende lam.
Han sa: Herren brøler fra Sion, og
fra Jerusalem lar Han Sin røst runge.
(Amos1:2)
For Herren Gud gjør ingenting uten at
Han åpenbarer Sitt hemmelige råd for
Sine tjenere, profetene. Løven brøler!
Hvem må ikke da frykte? Herren Gud
taler! Hvem må ikke da profetere?
(Amos3:7-8)
Det er jo ikke akkurat det mest
tilgjengelige navnet vi har valgt
og vi har fått flere reaksjoner på
navnebruken. Bakgrunnen for navnet
ligger i en åpen visjon, jeg fikk fra
Herren i 1998. Jeg skal komme tilbake
til denne i slutten av artikkelen, men
vil først dele mål og visjon med vår
tjeneste, siden vi for mange av våre
lesere er nye for dere.
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Brølende lam har som mål å bygge
opp et profetisk, kreativt senter i
Norden, for vekkelse og reformasjon.
Vi ønsker å bygge opp troverdigheten
for den profetiske tjenesten og forløse
de troende til å bruke nådegavene og
uttrykke det kreative.
Videre ønsker vi å oppmuntre de
kristne til å frigjøre det liv som er på
innsiden, i den nye skapningen. Vi vil
peke på den troendes utrustning, som
blant annet gjelder tungetale, profeti
og forløse et intimt, sterkt bønn og
tilbedelsesliv for de troende. Dette har
vi i dåpen, i Den Hellige Ånd, noe som
er for hver enkelt troende. (Joh.7:38,
Joel 3:1-2 og Apg. 2:1-4)
Dette gjør vi ved at vi produserer det
profetiske TV-programmet Brølende
lam i vårt nye BL TV-studio, som vi
sender på TV-Visjon Norge. Dette er et
halv times program, hvor vi underviser

og samtaler med gjester om vekkelse,
det kreative og nådegavene.
Vi har utviklet vår egen webressurs
for det profetiske og kreative,
www.brolendelam.no. Her har vi
undervisnende artikler, web-TV, webShop og presentasjon av vårt arbeid.
Vi ønsker også i større grad å komme i
en dialog med våre brukere, gjennom
forbønn, forum og presentere det som
dere har fått i det kreative og profetiske.
Videre har vi etablert en profetskole,
hvor vi trener og forløser troende
inn i både å profetere og til tjeneste.
Brølende lam arrangerer også
profetiske/kreative seminarer og
konferanser. Vi reiser også med team
til forskjellige menigheter, som ønsker
forløsning av det profetiske.
Brølende lam produserer også egne
profetiske musikk CD og DVD,

som har som mål å oppmuntre den
troende til bønn, tilbedelse og komme i
funksjon for Herren.
Ved overtagelsen av magasinet
Den profetiske røst, vil vi gjøre
det profetiske mer tilgjengelig for
menigheten og vi ønsker en bredde
innenfor denne tjenesten.
Vi har også forbønnstjeneste,
både gjennom Brølende lam TVprogrammer, gjennom web og via
forbønnstelefon 32 75 79 85.
Vi tror at Herren er i ferd med å reise
opp en kjempe, gjennom sitt folk, de
som ”ikke har et navn” eller har en
kjent tjeneste i dag. De reises opp, for
innhøstning og for den siste vekkelse,
før Herren kommer tilbake. Mange
kommer til å bli forundret over denne
mektige armeen, en navnløs arme, som
er helliget og overgitt Herren og som

reproduserer seg selv.
Den femfoldige tjenesten er satt i
menigheten, for å utruste de hellige, til
tjenestes gjerning. (Ef. 4:11-15) I dag
ser vi dessverre alt for ofte at vi mangler
viktige tjenester, som profeter og
apostler. Vi ser også at tjenestegavene
ikke forløser og reproduserer seg selv,
men heller bygger opp om sine egne
visjoner og sin tjeneste.
I dag mistenkeliggjøres apostlene og
profetene og de slipper som regel ikke
til, da det ofte er evangelisten eller
hyrden som leder menigheten, eller et
lederskap som kanskje mangler visjon
og åpenbaring.
Apostlene og profetene virker truende
på det bestående og de blir ofte
foraktet, neglisjert, eller sett ned på.
Imidlertid, ser vi at det er først og
fremst apostelen og profeten, som er

satt i menigheten for visjon, ledelse
og framdrift. Gud har satt disse i
menigheten, for det første; apostler, for
det andre; profeter, for det tredje; lærere,
deretter undergjerninger, så nådegaver
til å utføre helbredelser, så nådegaver til
å hjelpe, videre nådegaver til å styre, så
nådegaver til å tale i forskjellige tunger.
(1. Kor. 12:28)
Dere er bygd opp på apostlenes og
profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus Selv
er hoved-hjørnesteinen. (Ef. 2:20)
Vi vil oppmuntre den profetiske
tjenesten, til å komme fram fra sine
gjemmesteder og at menigheten
får forståelse for at disse tjenestene
må finnes der, for sunnhet og
menighetsvekst.
Vi tror på den lokale menighet og på de
femfoldige tjenestene og har respekt for
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Brølende lam TV programmer på
TV Visjon Norge
Hvem er vi?
alle som arbeider i Guds rike, som gjør
sitt beste. Vi oppmuntrer den lokale
menighet, pastorer, menighetsledere
og har respekt for disse, som er innsatt
av Gud. Men vi ser også at fienden
har svekket mange av oss og gjort våre
menigheter kraftløse, gjennom å holde
den apostoliske og profetiske tjenesten
nede. Visjonen som ble meg gitt er
en billedlig/visuell forklaring på den
åndelige situasjonen for vårt land og

må ikke tas bokstavelig. Den forklarer
også meningen bak vårt valg av navn,
selv om det virker kontroversielt.

Lam og løve – brølende lam
Lam og prester
Vi, som Guds folk, har identifisert oss
som lam og vi har sett Jesus Kristus
som den gode hyrde, som tar seg av
saueflokken. Vi har alle hørt om det
ene fåret som kommer i vanskeligheter,
som den gode hyrden leter etter og
hjelper tilbake til flokken. Dette er et
herlig og godt bilde på hvordan Herren
tar seg av oss.
Innfor Gud er vi prester og lam som
tilber Ham i Ånd og i sannhet og vi
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mottar Hans betingelseløse kjærlighet.
Jesus er vår sjels hyrde og Han metter
vår sjel med det som godt er.
Løve og konger
Hvis vi bare identifiserer oss som lam
som hele tiden kommer i trøbbel, blir
offer for ville dyr og blir såret og drept,
slik at vi trenger hjelp i fra Herren hele
tiden, blir det ubalanse i Kristi kropp.
Jesus har nemlig kallet oss til disipler,
som Han har gitt makt og autoritet,
over makter og myndigheter. Vi har
kraft til å forkynne og øve innflytelse,
der vi er på markedsplassen. Løven av
Juda bor på innsiden av hver enkelt
kristen.
Vi er ikke offeret, resignerte og
defensive, men vi er de som inntar
nye områder for Herren. Vi er de som
tar tilbake det fienden har stjålet i fra
våre liv. Vi tar tilbake det djevelen har
okkupert i denne verden. Vi aksepterer
ikke ugudelighet og synd og at de
moralske grensene viskes ut. Vi sitter
ikke og ser på at mennesker går fortapt,
men vi er den generasjon som reiser seg
for å bringe Kongen tilbake.
Ropet og brølet er på innsiden av deg
og skal frigjøres, atter en gang. For du
har tidd og latt omstendighetene styre
ditt liv, men nå skal du rope, ja skrike
høyt mot dine fiender. For dine dager
er ikke omme. Jeg skal på ny forfriske
deg og gi deg styrken tilbake, sier
Herren, når du reiser deg i den kraft og
den styrke som du har i Meg.
Innfor Meg er dere som prester og lam,

men i denne verden er dere konger og
løven av Juda bor i dere, sier Herren!

Brølende lam!
Jeg så lam som var stengt inne i
en innhegning. Ingen kunne gå ut
og ingen nye kunne komme inn.
Lammene var svært utilfredse, var
magre og så herjet ut. De var ikke til
nytte for noen. De var resignerte,
desillusjonerte, isolerte, deprimerte og
kraftløse.
På hvert av de fire hjørner av
innhegningen så jeg noen religiøse
demoner, som kontrollerte og voktet
lammene, slik at ingen av lammene
kunne gå ut på de frie marker, hvor det
var grønne enger med friskt gress.
Hver av de fire demonene, som
voktet innhegningen hadde forskjellig
utseende. Den ene så ut som en
pastor og den andre så ut som et
lederskap, den tredje så ut som en
menighet og den fjerde så ut som en av
tjenestegavene. (Jeg vil presisere at de så
ut som en disse gavene og at dette er et
generelt profetisk bilde av den åndelige
situasjonen i menigheten).
Ingen lam kunne gå ut, og ingen nye
kunne komme inn. Etter hvert, så jeg
at noen av lammene endret innstilling,
holdning og til sist utseende. Først
forandret de innstilling. Fra å være
maktesløse, resignerte og uten mål og
visjoner, begynte de å bli desperate,
målbevisste og aktive i handling. Jeg så

Følg med på våre profetiske TV programmer Brølende Lam og reportasjer
Hver søndag kl 17:00, sender Brølende lam sitt halvtimes
TV program på Visjon Norge

Hver lørdag og søndag kl 13:30, sender Brølende lam en
halvtimes reportasje

repriser:
Mandag kl 23:10
Onsdag kl 01:30
Torsdag kl 00:10
Søndag kl 07:00

Hver lørdag kl 13.30
reprise:
søndag kl 13:30

at deres øyne forandret seg til løveøyne
og deres munn ble til et løve- gap. Hele
hodet til lammene forandret seg til et
løvehode.
"Løvelammene" begynte å brøle
ut i ånden. I det de brølte ut, ble
innhegningen ødelagt. De begynte
å gå ut av den gamle innhegningen.
"Løvelammene" gikk først og da de
andre lammene begynte å gå ut av
innhegningen, ble de også forandret til
"løvelam".
"Løvelammene" gikk ut i fritt land
og på nye beitemarker og de fikk i
seg friskt gress. I det de gikk videre
åpenbarte Jesus seg som deres Hyrde
og som løven av Juda, gjennom de
femfoldige tjenestegavene. I det
"løvelammene" fulgte etter løven av
Juda, begynte de religiøse demonene
å skyte med piler i mot dem. Mange
ble såret, men ingen brøt ut av rekkene
eller trengte hverandre til side. De falt
heller ikke for pilene, selv om mange

fikk dødelige sår. De gikk bare videre
og fulgte løven av Juda, målbevisste og
med handling.
Langt der framme i horisonten, skimtes
jeg en stor by, med en voldsom
uinntagelig mur, omkring byen. På
vegen mot byen møttes hjorden av
"løvelam" en ny fiendtlig hær av
religiøse demoner, med spyd, piler og
sverd. Og disse såret mange "løvelam",
men heller ikke disse våpnene ble deres
bane. De gikk bare videre og brøt ikke
ut av rekkene og trengte ikke hverandre
til siden.
Da de kom fram til muren, kløv noen
over og andre brøt seg igjennom
muren. Dette gjorde de, enda det ikke
fysisk var mulig å bryte seg igjennom
eller klyve over den tykke og høye
muren.
Da de kom inn i byen, var det mange
hus der, hvor alle dører og vinduer var
lukket. Dørene og vinduene var stengt

med bommer og gitter av jern. Hvert
"løvelam" fant allikevel en veg inn, i
det de fant en åpen luke i taket eller at
de bare brøt seg inn i husene.
Inne i husene var det mange
menneskebarn, som alle var bundet
med mange forskjellige lenker. Det var
lenker av blant annet synd, stolthet,
bitterhet, utilgivelse, likegyldighet,
forkastelse, sykdom, kontroll og
manipulasjon.
"Løvelammene" begynte igjen å brøle
ut i ånden og lenker ble brutt i stykker
og ble ødelagt. Menneskebarna ble frie
og fulgte etter "løvelammene" ut av
byen. I det de fulgte etter ble de også
forandret til "løvelam".
De er på veg til å innta neste by…
Per Ivar Winnæss
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av Lars Enarson

Gjenopprettelsen

“Husk på loven til Moses, min tjener, den som jeg bød ham på Horeb for hele Israel, med lover
og dommer. Se, jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag
kommer". Mal 4:45
Og disiplene hans spurte ham og sa:
"Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia
først må komme?" Jesus svarte og
sa til dem: "Sannelig, Elia kommer
først, og han skal gjenopprette alle
ting."(Mat 17:10-11). Vi lever i de
tider av gjenopprettelse som vil skje
før Herrens dag. Bibelen forutsier klart
disse tider av gjenopprettelse. Jesjua
lovte at Elia skulle komme å opprette
ALT, før Han selv skulle åpenbares for
hele verden i Sin herlighet, ved Sin
gjenkomst. Jesjua visste på forhånd at
det skulle bli et frafall og en avsporing
i menigheten; hvorfor skulle det ellers
være nødvendig med en gjenopprettelse
før Hans gjenkomst? Apostlene talte
klart og tydelig om det frafallet som
skulle komme direkte etter deres livstid.
"For dette vet jeg: Etter min bortgang
skal glupske ulver komme inn blant
dere, og de vil ikke spare flokken. Også
blant dere selv skal det stå frem menn
som fører falsk tale for å dra disiplene
etter seg selv." (Apg 20:29-30).
Å gjenopprette betyr:
• å gi tilbake noe til dets rette eier eller
sted
• å tilbakeføre noe til en tidligere og
bedre tilstand
• å gi noen ny styrke eller helse
• å gjeninnsette noen i et tidligere
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embete eller stilling
• å gjenopprette eller tilbakeføre noe
som var tidligere, men ikke er nå.
Alt dette kommer til å skje i
menigheten i de siste dager, i
denne tiden med gjenopprettelse.
Menigheten kommer til å bli ført
tilbake til sin rette eier og til sin
tidligere og bedre tilstand, som vi
leser om i Apostelgjerningene. Den
kommer til å få samme styrke, vigør,
autoritet og embete til å binde, løse
og forandre verden. Denne lovede
tid med gjenopprettelse, indikerer at
ting kommer til å FORANDRES,
en hel del i menigheten i disse, siste
dager. Forandringen har noe å gjøre
med Moses. Elia og Moses hører
alltid sammen.
En av de største teologene i kirkens
historie, Augustin, skrev i sin klassiske
bok "The City of God": "Troen på at
den store, vidunderlige profeten Elia
skal forklare loven for jødene i den
siste tiden før dommen, og at jødene
er forutbestemt til å komme til tro på
vår Kristus ved hans tjeneste, er et svært
vanlig samtaleemne blant de troende
og en tanke som ofte kommer opp i
deres hjerter. Denne forventning om
at han [Elia] skal komme før Frelserens

gjenkomst ved dommen, er så visst ikke
ubegrunnet." At Augustin ikke nevnte
at jødene skulle komme til tro på sin
Messias, i stedet for på "vår Kristus",
er naturligvis tragisk. Men bortsett fra
det, er det interessant at troen på Elias
komme, var allmenn blant de kristne
i de dager. Det var ikke bare Augustin
som trodde det. Man forstod videre
at hans opprettelsestjeneste hadde
noe å gjøre med Moseloven og at det
skulle føre til Israels frelse. Det hadde
vært ønskelig at kristne av i dag hadde
en like stor åpenbaring! Moseloven
(de fem Mosebøkene) heter Torah på
hebraisk. Dette ordet betyr instruksjon
eller undervisning, fremfor ’lov’. Torah
er et ganske kontroversielt tema i dag,
spesielt i den messianske bevegelsen.
Hvis gjenopprettelsen av alt har noe
å gjøre med Moses, kan vi forvente at
denne striden ikke kommer til å avta,
men heller øke i de kommende dager.
Men fremfor alt kan vi forvente at
det vil komme en mektig åpenbaring
om de fem første bøkene i bibelen i
den ytterste tiden, at det kommer til å
forandre menigheten drastisk og føre
til dens fulle gjenopprettelse, så vel
som til Israels frelse. Den Hellige Ånd
kommer til å fjerne sløret som ligger
over Torahen og åpenbare Skriftene på
en mektig måte i kommende dager.

av alle ting

Hvis gjenopprettelsen henger sammen
med å vende tilbake til Moses, betyr
det at frafallet også må ha noe å gjøre
med Moses, noe som nettopp Det Nye
Testamente sier. Lovløshet betyr at
man bryter Guds lover. Jeshua advarte
mot at lovløsheten skulle øke i de siste
dager (Matt 24:12). Antikrist kalles
"lovløshetens menneske" eller "den
lovløse" (2 Tess 2:3-9). Man kan også
kalle ham "mannen uten Moses". I 2
Tess 2:3 skrev Paulus: "La ingen forføre
dere på noen måte! For den dagen
kommer ikke uten at frafallet først er
kommet og lovløshetens menneske er
blitt åpenbart, fortapelsens sønn."
Legg merke til at ordet frafall er
skrevet i bestemt form. Paulus taler
om Frafallet. Det er med andre ord et
spesielt frafall, han tenker på. Det er
bare ett annet sted i Det nye testamente
der dette greske ordet apostasia er
brukt, nemlig i Apg 21:20-21 "Og da
de hørte det, æret de Herren. Og de
sa til Paulus: Du ser, bror, hvor mange
titusener av jøder som er kommet til
tro, og de er alle nidkjære for loven.
Men de har fått høre om deg at du
lærer alle jødene som er ute blant
hedningene, at de skal forlate
(eller: falle fra – apostasian) Moses, og
at du sier de ikke skal omskjære sine
barn, eller leve etter skikkene."

Med andre ord, de troende i Jerusalem
anklagde Paulus for å være antikrist,
som ledet et frafall fra Moses. I bl.a.
Daniels bok hadde de alle lest at det var
det som anti-messias skulle gjøre, og
alle speidet etter dette frafallet, slik som
kristne i dag speider etter antikrist.
Apostelen Johannes gir oss mer
informasjon om dette opprøret, eller
frafallet og hvordan vi skal kjenne det
igjen: "Elskede! Tro ikke enhver ånd,
men prøv åndene om de er av Gud.
For mange falske profeter er gått ut
i verden. På dette kjenner dere Guds
Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus
Kristus er kommet i kjød, er av Gud.
Og hver ånd som ikke bekjenner at
Jesus Kristus er kommet i kjød, er ikke
av Gud. Og dette er antikristens ånd,
som dere har hørt skal komme, og som
allerede nå er i verden." (1 Joh 4:1-3).
Jesjua er ikke bare Guds Sønn.
Han er også menneske. Han har
kommet i kjød. "For det er én Gud
og én mellommann mellom Gud og
mennesker, mennesket Kristus Jesus."
(1 Tim 2:5). Legg merke til at det er
den menneskelige siden av Jesjua som
antikrists ånd har problem med! I
Rom 1:1-4 viser Paulus til det viktigste
kjennetegnet på hvordan Messias
har kommet i kjødet: "Paulus, Jesu

Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt
til Guds evangelium; det evangelium
han på forhånd lovte ved profetene
sine i de hellige Skrifter, om sin
Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som er
kommet av Davids ætt etter kjødet,
han som ble stadfestet å være Guds
veldige Sønn i kraft etter hellighets
Ånd, ved oppstandelsen fra de døde,
Jesus Kristus, vår Herre." Når Paulus
presenterer evangeliet, påpeker han
først hvordan Jesjua har kommet i
kjødet før han nevner at han også er
Guds Sønn. Antikrists ånd vil ikke
bekjenne at Jesjua har kommet i kjødet
som en etterkommer av David, for
det betyr at den inkarnerte Gud er ’en
jøde’. Antikrists ånd vil ikke akseptere
det. Slik ser vi at antikrists ånd er
lovløshetens ånd, en ånd i opprør
mot Moses og også en ånd av jødehat.
Opprør mot Moses og jødehat hører
sammen.
Kjære venner, denne antikristne ånd
har influert kristen tro og teologi i
nesten 1900 år. Hvis du vil være fri fra
antikrists ånd må du akseptere Jesjua
som jøde, med hele ditt hjerte! Be
Gud om å tilgi deg alle anti-jødiske
følelser og alt opprør mot Moseloven,
og be om at Jesjua skal åpenbare seg
for deg i sin fylde, også som jøde. Be
til du er fullstendig fri fra jødehatets
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forbannelse, i ditt hjerte. I alle
økumeniske trosbekjennelser av den
kristne tro, står det bare at ’Han ble
født av jomfru Maria’, uten å nevne
at Jesjua er av Davids sæd, slik Paulus
gjorde. Når det gjelder den guddomlige
siden av Jesjua er det viktig å nevne,
at han ble født av en jomfru. Men det
bibelske vitnesbyrdet om hvordan han
kom som menneske, at han ble født
av Davids sæd og kom som en jøde, er
helt utelatt i alle trosbekjennelser.
Marias rette navn er det hebraiske
navnet Mirjam, ikke Maria. (Til og
med koranen bruker hennes rette
navn.) Hvilken tilknytning har "jomfru
Maria" til det jødiske folket i dag,
i menneskenes tanker? Viser det at
Jesjua er Israels lovede Messias? Nei,
det finnes ingen tilknytning! Det
betyr at Jesjuas menneskelige identitet
fornektes. Dette er forårsaket av en
religiøs åndsmakt, av antikrists ånd.
Når jøder i dag åpner et nytestamente
og ser at evangeliefortellingene
starter med Jesjuas slektsregister, som
begynner med Abraham og fortsetter
med Juda og kong David, blir de
aldeles forskrekket. Det har de ingen
anelse om! Det avgjørende punktet som
kirkefedrene la vekt på når det gjelder
den kristne troen, var at Jesjua var
Gud. Samtidig gikk de i den fellen at
de fornektet Hans sanne menneskelige
side, at Han kom i kjødet som en jøde,
som det jødiske folkets lovede Messias.
Den Jesus som forkynnes i kirkene i
dag, kan ikke lenger gjenkjennes, som
jøde. Verden tror på Jasser Arafats
påstand om at Jesus var den første
palestinske frihetskjemperen! Da Arafat
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sa det i Betlehem for noen år siden,
vet vi ikke om en eneste kirkeleder
i hele verden som protesterte! Dette
er antikrists ånd! I sin siste hilsen i
Bibelen sier Jesjua: "Jeg er Davids
rotskudd og ætling, den strålende
morgenstjernen." (Åp 22:16).
Tiden er kommet for en dyp, radikal
reformasjon i menigheten. Bibelen
har profetert om denne reformasjonen
som kalles "fornyelsens tider" (Apg 3:
19). Gud har spesielle tider og stunder
der han plutselig begynner å handle,
og det skjer mye på veldig kort tid.
Hovedparten av døperen Johannes
tjeneste, han som kom i Elias ånd og
kraft etter 400 års profetisk taushet,
varte bare i omkring seks måneder.
"…for Herren skal snart avslutte verket
på jorden." (Rom 9:28). "Jeg holdt meg
i ro fra evighet av, jeg tidde og holdt
meg tilbake. Men nå vil jeg skrike som
en fødende kvinne, jeg vil stønne og
gispe på samme tid." (Jes 42:14). Vi
lever i fødselsveenes tid. Vanlige kristne
i dag blir undervist om at Jesjua kom
for å ta bort loven. De får det i seg
med "morsmelken". Det er grunnlaget
i den kristne læren og har vært det i
nesten to tusen år. Det som Jesjua selv
lærte da han begynte sin tjeneste er
følgende: "Tro ikke at jeg er kommet
for å oppheve loven eller profetene. Jeg
er ikke kommet for å oppheve, men
for å oppfylle. For sannelig sier jeg
dere: Før himmel og jord forgår, skal
ikke den minste bokstav eller en eneste
tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt.
Den som bryter et av de minste av disse
bud og lærer menneskene det samme,

skal kalles den minste i himlenes
rike. Men den som gjør etter dem
og lærer andre dem, han skal kalles
stor i himlenes rike." (Mat 5:17-19).
Siden, mot slutten, befalte han sine
disipler følgende: "Og Jesus stod frem
og talte til dem og sa: Meg er gitt all
makt i himmel og på jord. Gå derfor
ut og gjør alle folkeslag til disipler,
i det dere døper dem til Faderens,
Sønnens og Den Hellige Ånds navn
*), og lærer dem å holde alt det jeg har
befalt dere. Og se, jeg er med dere alle
dager inntil verdens ende." (Mat 28:
18-20). (*) De tidligste håndskriftene
i den teksten har bare "i mitt navn",
noe som harmonerer med alle andre
tekster om dåpen. Med andre ord kom
ikke Jesjua for å avskaffe loven, og han
bad heller ikke sine disipler om å gjøre
det. I stedet befalte han dem å gå ut
og lære alle folkeslag å lyde nøyaktig
det han hadde lært dem. Det er dette
apostoliske, jødiske evangeliet som vil
bli gjenopprettet i de siste dager og som
kommer til å gjøre alle folk til disipler.
Vi kan ikke bli frelst ved loven, men
loven underviser oss om hvordan vi skal
leve et hellig liv. Vi kommer ikke inn i
himmelriket ved loven, men vi blir store
i himmelriket ved å lyde Guds påbud.
Det er bare ved den Hellige Ånds hjelp
vi kan holde loven. Uten Den Hellige
Ånd havner vi i loviskhet. Det er den
Hellige Ånd som kan tolke loven for
oss korrekt og hjelpe oss til å holde
den. Rom 8:4: "for at lovens rettferdige
krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke
vandrer etter kjødet, men lever etter
Ånden."

Et eksempel: Loven
sier: "Bryt ikke
ekteskapet." Bare
Den Hellige Ånd kan
hjelpe oss å oppfylle
dette bud, så en mann
ikke engang ser med
lyst på en annen
kvinne. Hvorfor er
djevelen så redd for
loven? Hovedgrunnen
er følgende: Bibelen
sier i Rom 4:15: "for
det er jo slik at loven
fremkaller vrede. Men
der det ikke er noen
lov, der er det heller
ingen overtredelse."
Djevelen vil holde
mennesker i synd
og fangenskap. Der
det ikke finnes noen
lov, eksponeres ikke
synden, og derfor
finnes det heller ingen
omvendelse og derfor ingen vekkelse
og ingen hellighet. Ingen lov = ingen
synd = ingen vekkelse = ingen disipler
= ingen hellighet! Vi må begynne å
forkynne Guds hellige, rettferdige lov
for å føre mennesker til omvendelse
og rettferdighet, så det kan vokse
frem et hellig folk, beredt for Herrens
gjenkomst (men vi må forkynne
rett, ikke med en pekefinger, men i
kjærlighet). I Åpenbaringen beskrives
endetidens seierrike menighet som
"dem som holder Guds bud og har Jesu
Kristi vitnesbyrd." (Åp 12:17).
Herren holder på å reise opp en mektig

og se deg omkring:
De samler seg alle
sammen; de kommer
til deg. Dine sønner
skal komme langt
borte fra, og dine
døtre skal hvile på
hoften." (Jes 60:2-3).
"Fjerne kyster venter
på hans lov [Torah
- undervisning]." (Jes
42:4).
"Og skriv til engelen
for menigheten i
Filadelfia: Dette sier
Den Hellige, Den
Sannferdige, han som
har Davids nøkkel,
han som åpner opp
og ingen lukker igjen,
og lukker igjen og
ingen åpner opp: Jeg
”My Savior is a Jew” - bly-tegnet av Krassimir Kolev
vet om gjerningene
dine. Se, jeg har satt
foran deg en åpnet dør, og ingen kan
messiansk bevegelse. Det kommer til
lukke den igjen. For du har liten styrke,
å bli en profetisk, apostolisk bevegelse,
og du har holdt fast på mitt ord, og
bygd på Torahen, med tegn og
du har ikke fornektet mitt navn."(Åp
under, en bevegelse som verken blir
’oppkjøpt’ av Rom eller av noen annen. 3:7-8). Hemmeligheten bak denne
Den kommer ikke til å være for spesielt bevegelsen kommer ikke å være de rette
kontaktene, menneskers godkjennelse,
utvalgte, men kommer til å oppfylle
verdensvid tilslutning, moderne
misjonsbefalingen og føre nasjonene
teknologi eller smart markedsføring.
til omvendelse og disippelskap i Den
Hemmeligheten til endetidens
Hellige Ånds kraft. "For se, mørket
apostoliske bevegelse er en hellig ild,
dekker jorden, og dypt mørke er over
respekt for Guds Ord og en frimodig
folkene. Men Herren stiger opp over
bekjennelse av Jesjuas navn.
deg, Hans herlighet åpenbares over
deg. Hedningfolkene skal komme til
ditt lys, og konger til glansen som er
steget opp over deg. Løft dine øyne
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Paavo Ruotsalainen
(1777-1852)

Paavo Ruotsalainen var en sterk og
uredd predikant fra Finland. Han
var en ivrig sjelevinner, som fikk
føre mange mennesker til Gud. Hans
forkynnelse var enkel og klar.
Paavo Ruotsalainen ble født 9. juli
1777 i nordre Savolax i Finland. Før
han var 16 år gammel, hadde han lest
Bibelen tre ganger. Det var smeden
Jakob Høgman, som ledet Paavo
til Jesus. Han hadde fått beskjed av
Høgman om å «ta seg av sjeler i nød»,
og føre dem fram til den trange port.
Allerede på hjemreisen fikk Paavo vinne
sitt første menneske for Gud. Det var
en gammel mann på et sted som han
overnattet. Gjennom dette så forsto
han at dette skulle bli hans livsoppgave.
I 1796 ble det vekkelse i Savolx.
Lederen for vekkelsen ble Johan
Martikainen. Mange ble frelst. Etter
en stund kom vekkelsen under ledelse
av Johan Lustig. Men etter en stund
hjalp ikke Lustings prekener lengre.
Han levde heller ikke et liv som
stemte overens med det han prekte.
I 1809 gikk Lusting av som leder.
Paavo Ruotsalainen gikk nå fram og
sa offentlig: «Hvis det snart ikke skjer
en omvendelse til Herren, vil læren til
Lusting føre oss i helvete». Han ble nå
leder for vekkelsen i Nord-Savolax, han

ble kalt "ødemarkens profet".
Paavo bygde seg en tømmerhytte langt
inne i skogen. Den hadde bare et rom.
Her bodde Paavo sammen med sin
kone og 6 barn. Det var dårlige tider og
familien måtte ofte spise barkbrød. Hit
kom det mange mennesker som ønsket
fred med Gud. Paavo viste dem veien,
slik at da de forlot tømmerhytta var
syndebyrden borte. Hans forkynnelse
var bibelsk, enkel og klar. Han la
spesielt vekt på at det var viktig at vi
kristne tok tid til å være sammen med
Herren hver dag.
Den vekkelsesbevegelsen som Paavo
ledet, kom snart i kontakt med en
annen vekkelsesbevegelse som kalte seg
«bederne». Denne ble ledet av presten
Henrik Renqvist (1789-1866). Paavo
ble vitne til at de knelte ved bønn. Alle
gjorde det. Renqvist selv oppfordret
til det, minst fem ganger om dagen.
Det fortelles at Paavo kom over en
flokk som lå med ansiktet i støvet.
«Hva slags skuespill driver dere på med
her?» skal han ha spurt. Paavo holdt en
kraftig tale mot gjerningshellighet. Kun

rettferdiggjørelse ved troen alene, uten
lovgjerninger.
Men Paavo møtte også sterk motstand.
Etter hvert som vekkelsen vokste, vakte
den også mer oppmerksomhet. Det
var en lov i Finland på den tiden som
forbød lekmenn å tale Guds ord. Paavo
ble derfor anklaget for at han talte i
offentlige sammenkomster. Han ble
utsatt for onde rykter og grov sjikane.
Det verste skjedde likevel vinteren
1830. Onde naboer slo i hjel Paavos
eneste sønn. Det gikk hardt innpå
Paavo. Morderen ble aldri tatt. Men
Paavo viste hvem han var. På tross av
sterk motstand, kom det flere vekkelser
i slutten av 1820 årene. Et viktig trekk
ved vekkelsens løp, var inngangen blant
studenter i Helsingfors. Tre ganger dro
Paavo på reise til sine studenter der
(1839, 1840 og 1843).
I årene 1838-1839 ble lederne for
vekkelsen stilt for herredsretten i
Kalajoki. Det var Paavo, Lagus og
Malmberg. Alle slags private møter
var ved konventikkelplakaten forbudt.

De ble dømt til å betale bøter på
flere hundre daler. De ble truet med
straff og fengsel. Under rettsaken
samlet de troende seg. Rundt omkring
tingplassen sang de Luthers kampsang
«Vår Gud han er så fast en borg».
Denne vekkelsen har satt sitt preg på
den finsk lutherske kirken.
Den pietistiske vekkelsesbevegelsen er
en av de største kirkelige bevegelser
i Finland. Før Paavo Ruotsalainen
døde, sa han: «Alt er klart. Nå får jeg
gå hjem.» Han døde 27. januar 1852.
Rommet han bodde i står den dag i
dag, som det var da han levde. Der
finnes hans Bibel med hans navn og
denne tekst:»Paavali Ruotsalainen fra
Takkmæki i Nilsia sogn, er den rette
eier til denne bok. I den boken står
hele hemmeligheten og viktigheten av
å vite veien til livet. Og denne dyrebare
hemmelighet kan ingen annen kjenne
til, enn den som har fått sine øyne
åpnet til å se sin egen elendighet, ikke
de gode og heller ikke de vise».

Illustrasjon: Krassimir Kolev
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Kristne verden
Sju av ti europeere tror på Gud
71 prosent av europeere tror på
Gud, ifølge en ny undersøkelse.
Men de geografiske variasjonene er
svært store.
Hele 97 prosent av polakkene sier
de tror på Gud. Men i Tsjekkia
regner bare 37 prosent seg som
troende.
Etter Polen kommer Russland, med
87 prosent. Så følger Østerrike (84)
og Spania (80).
Undersøkelsen, som blir publisert
i en kommende utgave av Reader’s
Digest, er utført i 14 europeiske
land. Norge er ikke med.

Bibelen på MP3
En liten teknisk innretning kalt
GodPod skal gjøre Gud kjent for de
som ikke kan lese.
En GodPod er en solcelledrevet
snakkende bibel, en MP3-spiller.
Den inneholder 160 timer med
digitale lydfiler og finnes på flere
språk. GodPoden vant for noen
uker siden en pris på en messe i

Belfast, der formålet var å gjøre et
tradisjonelt kristent budskap tilgjengelig for en ny generasjon.
– En tredel av verdens befolkning
kan ikke lese. Våre unge vil ikke lese
Bibelen, og det er det lite sannsynlig
at en ikke-kristen vil gjøre også.
Dette er en effektiv og billig måte å
spre ordet på og få budskapet vårt
ut, sier Brad Turkington fra distributøren MegaVoice, i følge Vårt
Land.

Muslimer i Iran konverterer til
kristendom
På 90-tallet meldte kristne ledere i
Iran at det var en økende interesse
for evangeliet hos muslimer i landet. Nå viser det seg at muslimene
ikke bare leser bibelen, men at de
også vender om til den kristne tro.
En av årsakene er at mange misliker
det svært strenge muslimske styret
i landet.
Administrasjonsleder i
Åpne Dører, Per Birkeli,
opplyser at det har
vært åpenhet for
evangeliet i Iran
lenge, og at
det nå er en

eksplosiv vekst blant muslimer som
konverterer. Avisen Dagen skriver
dette:
Mange kristne forlot landet etter
Khomeinis revolusjon, men det viser seg nå at det stadig kommer nye
kristne til. Disse driver vennskapsevangelisering. Man regner med
rundt hundre tusen kristne i det
strengt muslimske landet. Sentrale
myndigheter har flere ganger sagt at
de er kritisk til utviklingen. Derfor
gjør myndighetene forsøk på å få de
kristne til å vende tilbake til islam.
– Vekkelsen i Iran har gått jevnt
og trutt siden 1979. Allerede for ti
år siden sa kristne ledere i Iran at
Khomeini hadde gjort mer for kristendommens sak, enn det mange
misjonærer kunne utrette. Da det
ble så ekstremt strengt, fikk folk se
islams sanne ansikt. Det var en side
de ikke likte, sier Per Birkeli.
Sakset fra Magazinet.no

Brølende Lam musikk CD
KR 450,00 + porto (Du sparer kr 117,00 )
3 annerledes
profetiske musikk
CD-er fra Brølende
Lam
Nå kan du få
hjelp til å forløse
profetisk forbønn,
tungetale eller
bare sitte ned å la
Den Hellige Ånd få
inspirere deg med
tre unike musikk
CD-er

Ring og bestill 32 75 79 85
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Profetene i det gamle
Israel - hvem var de?

Gjennom hele den perioden som det Gamle Testamentet omhandler, ser vi
at Israel, med sine profeter, stiller seg i en særklasse. Ingen andre nasjoner,
i Midtøsten, kunne den gang vise til mennesker med denne formen for
kunnskap og innsikt. Disse personenes betydning for Israelfolkets religiøse
tilstand, kan derfor vanskelig bli overvurdert. Men til tross for dette, finnes
det, opp i gjennom historien, flere eksempler på Israelfolkets frafall fra Gud
og Lovboken, enkelte perioder var frafallet betydelig. Det kan derfor være
interessant å reflektere over hvordan dette frafallet ville ha utartet seg,
dersom disse profeter ikke hadde trått frem - det ville sannsynligvis ha vært
langt mer omfangsrikt.
De mest kjente i denne gruppen av
profeter, er de såkalte skriftprofetene,
som utgjør en sentral del av vårt GT. I
den hebraiske Bibelen ble en av kanons
tre deler1 bl.a. kalt for Profetene. Disse
profetbøkene ble i den jødiske kanon
igjen fordelt på fire profetruller: Jesaia,
Jeremia, Esekiel og 12-profetboka.
Etter Septuaginta,2 og dens inndeling,
har også vår oversettelse av det Gamle
Testamentet tatt med to bøker til blant
Profetene, men som opprinnelig ikke
regnes dit i den hebraiske Bibelen,
eller etter jødisk inndeling. Den ene er
Klagesangen, som i Septuaginta og i
vår Bibel umiddelbart er blitt plassert
etter Jeremia, fordi tradisjonen regner
han som forfatter av denne. Den andre
er Daniels bok som pga. sitt innhold
regnes som et profetisk skrift.
Man bør heller ikke glemme at det
også fantes andre profeter i Israel, enn
de såkalte skriftprofetene, både før og
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samtidig som disse, og som man bl.a.
finner omtalt i Gammeltestamentes
øvrige historieverk og lovbøker. De
tidligste skriftprofetene lokaliserer vi
på midten av 700-tallet f. Kr., men
lenge før disse finner vi profeter som
Moses, Samuel, Natan, Elias, Elisja
og mange flere med dem. Enkelte
ganger har disse og deres betydning
som profeter nesten blitt glemt
innen den Gammeltestamentlige
forskningstradisjonen, og kommet i
skyggen av de store skriftprofetene.
Men Gud har helt fra begynnelsen av
Israels historie kalt menn og kvinner3
til å være profeter i Israel, og de tidlige
profetene spilte en like avgjørende og
sentral rolle i Israels historie, som de
senere skriftprofetene.
Det er vanlig å dele disse profetene inn
i ulike perioder. Den første gruppen
av profeter er de som opptrådte før
kongetiden, hvor interessen i stor grad

var knyttet til å holde folket borte fra
kanaaneerenes religiøse avguderi. Den
andre gruppen er de som opptrådte
i kongetiden, men som aldri skrev
noen profetbøker, og hvor interessen
i hovedsak dreide seg om å være i
kontakt med enkeltmennesker. Den
tredje gruppen er skriftprofetene og
deres tjeneste, som i større grad var
rettet imot nasjonen og imot folks synd
i alminnelighet.
Profetenes eiendommelige kall
Israels profeter har, som tidligere
hevdet, en enestående plass i Israels
historie, og i datidens Midtøsten. Men,
gjennom sine skrifter har disse også fått
være med å prege vår historie. De var
modige kvinner og menn som ledet
folk og enkeltindivider til Jahve, og
bort fra synd og urenhet.
En av grunnene til profetenes storhet,
var at de på en helt spesiell måte var
kalt av Gud til å tale Herrens ord til
folket. De hadde ikke arvet sin tjeneste
fra sin far eller mor, og de var heller
ikke blitt født inn i en spesiell profetisk
familie. Hver profet ble individuelt
utvalgt av Gud og kalt til tjeneste for
han. Slik skiller profetene seg fra både
konger og prester i Israel, som også var
salvet og kalt til tjeneste. Prestene ble
på sin side født inn i tjenesten og arvet

den. Dersom en person nedstammet
fra Jakobs sønn Levi, så var han
konstituert levitt, og dermed kalt til
prestelig hjelpetjeneste. Dersom han
i tillegg nedstammet fra Aaron så var
han født inn i en prestelig tjeneste..
Han trengte ikke å velge om han ville
bli levitt eller prest, avstamningen
avgjorde hva man var. Profetene
var i motsetning utvalgte menn og
kvinner, håndplukket fra alle ulike
stammer og samfunnslag i Israel. Dette
satte profettjenesten i en særstilling i
forholdt til det øvrige embetsverket i
Israel. Man måtte med andre ord være
spesielt kalt av Gud, skulle man være
profet. Kallet gav også profeten den
nødvendige autoritet for sitt arbeid.
Falske profeter var falske ganske enkelt
fordi de ikke var kalt eller sendt av
Jahve. Gud sa til Jeremia vedrørende
slike profeter, ” Disse profetene spår
løgn i mitt navn. Jeg har ikke sendt
dem eller gitt dem noe påbud og har
ikke talt til dem. Falske syner, gagnløse
spådommer og svikefulle påfunn er det
de bærer fram for dere.” (14:14). Og til
den falske profeten Hananja sa Jeremia,
” ”Hør, Hananja, du er ikke sendt av
Herren. Og du har fått dette folket til å
stole på løgn.” (28:25).
Vedrørende Jeremias eget kall kan vi
lese at, ”Før jeg formet deg i mors
liv, kjente jeg deg, og før du ble født,

helliget jeg deg; til profet for folkene
satte jeg deg.” (Jer. 1:5). Hos profeten
Amos finner vi det på liknende måte,
”Jeg er ikke profet og hører ikke til
noe profetlag. Jeg er gjeter og dyrker
morbærfiken. Men Herren tok meg
bort fra saueflokken, og Herren sa
til meg: ”Gå og vær profet for Israel,
mitt folk!” (7:14;15). Moses ble kalt
til tjeneste gjennom den mirakuløse
hendelsen med den brennende
tornebusken (2 Mos 3:4). Jesaia ble
kalt gjennom en visjon hvor han så
Den Allmektige Herren Sebaot sitte
på en høy og mektig trone i all sin
hellighet (Jes 6); Esekiel ble kalt til
tjeneste mens han satt ved Kebar-elven
i Babylonia (Esekiel 1:1; 2:2; 3).
Det kan være verdt å legge merke til
at det profetiske kall ofte ble gitt i
sammenheng med en påfallende sterk
personlig erfaring, som hjalp profeten
til å forstå kallets troverdighet og
betydning. Moses så den brennende
busken. Han ville aldri komme til å
glemme sin spesielle opplevelse, noe
som også gav han styrke i sitt kall,
og i møte med Farao og hans menn.
Opplevelsen var med å underbygge
realiteten i kallet. Jesaia hadde sin
åpenbaring av Gud i tempelet når han
mottok sitt kall. Esekiel ble befalt til
å spise av de hellige skriftrullene da
han ble tilkalt av Herren og kalt til
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å være profet, midt iblant et trassig
folk. Da han hadde spist bokrullen
står det skrevet at ”den smakte søtt
som honning” (Esek. 3:3). Disse
guddommelige opplevelsene gav kjøtt
og substans til profetenes kall, og
økte deres trygghet og frimodighet i
tjenesten.
Det profetiske kallet involverte ofte
også enkelte forberedende aspekter
i forbindelse med tjenesten. Moses
ble utrustet med mirakuløse evner (2
Mos 4:1-9), og Aron skulle være hans
talsmann. Jesaias lepper ble renset
med en glødende globit fra alteret, og
Esekiel ble på symbolsk vis, fylt med
Guds eget kraftfulle ord, da han spiste
bokrullen.
Profetenes anerkjennelse i Loven
Loven ble gitt til Moses på Sinaifjellet.
Dette var Guds lov til Israels folk, som
de skulle legge vinn på å etterleve.
Loven skulle regulere og danne
grunnlaget for all religiøs aktivitet,
og folkets sosiale relasjoner. Loven
konstituerte på mange måter Israel
som nasjon. Her finner vi forskrifter
som blant annet regulerte presteskapet
og deres tjeneste. På samme måte
som deres identitet er foreskrevet her,
finner vi også hva deres oppgaver
består i, hva slags hellige klær de skulle
bære, og hvordan den gudstjenestelige
aktivitet skulle feires og tilrettelegges
av prestene. Alt var nøye beskrevet.
Det samme var ikke tilfelle når det
gjaldt profetene. Verken deres rolle eller
deres oppgaver er beskrevet i lovverket.
Heller ikke deres eksistensgrunnlag blir
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etablert på noe plan. Men allikevel har
de sin anerkjennelse i loven.
Denne anerkjennelsen finner vi bl.a.
i 5 Mosebok 18:9-22. De første åtte
versene handler om Levittene, deres
arvelodd og rettigheter, men fra og
med vers 9 finner vi en dreining imot
den profetiske anerkjennelse. Moses
sier at når folket kommer til det
landet Herren Gud har gitt dem, så
skulle de ikke forsøke å kommunisere
med Gud gjennom åndemanere eller
spåmenn, etter mønster fra de andre
nasjonene, - for slikt har ”Herren
avsky for.” Helhjertet skulle forholdet
til Herren deres Gud være. I stedet
for å lytte til tegntydere og spåmenn,
ville Herren sende sin profet og
tale til folket. Profet benyttes her i
singularum, og henspeiler i første
omgang på Kristus, men det er allmenn
enighet om at dette i neste omgang
også refererer til profetenes tjeneste i
alminnelighet. Gud sier med andre ord
i dette avsnittet at folket skulle se til
Herrens egne profeter, og lytte til deres
åpenbaringer, og ikke til noen form
for spådomsevne hos fremmede folk.
Dette var med å gi profetens tjeneste
en guddommelig anerkjennelse, selv
om det her ikke fremkommer noen
lovfestet forskrift som regulerer deres
tjenester, annet enn at de skulle tale på
Herrens vegne og i Hans navn.
Profetenes djervhet og deres
personlighet
En grunn til at den profetiske tjeneste
ikke kunne gå i arv fra far til sønn,
slik tilfelle var for prestene, var at

profetene måtte være helstøpte og
spesielt ”sammenskrudde” individer.
Ikke hvem som helst egnet seg til
den profetiske tjenesten. For prestene
krevdes det ikke noen stor frimodighet
og djervhet. En veik og usikker person
kunne uten vanskeligheter gå inn og
tjenestegjøre i tempelet - det meste
av arbeidet her var rutinepreget. Man
kan derfor anslå at det fantes en del
middelmådige prester, som gjorde sin
jobb av ren rutine, og fordi de hadde
arvet denne tjenesten av sin far.
Profeten handlet ikke etter et slikt
mønster. Han måtte ofte trekke opp
nye grenser, og gjøre ulike ting fra gang
til gang. Ingen arbeidsdag var lik. Selv
om Gud gav ham instruksjoner og
viste profeten hvor han skulle gå, og
hva han skulle si, så bar tjenesten som
oftest med seg store utfordringer og
belastninger. Profeten måtte kanskje
salve kongen til tjeneste; for senere å
gi samme person er reprimande. Han
kunne komme med gledesbud, men
også bringe smerte og bedrøvelse.
Han måtte være forberedt på lidelse,
forfølgelse og urett, så vel som
bekvemmelighet og bifall fra folket.
Han skulle ikke være en øyentjener, og
måtte alltid være uavhengig, snarrådig
og modig. Det fantes ingen rom for
middelmådighet hos profeten. Han
måtte være berett til å flytte på seg og
gå Guds ærend, enten det var trivelig
eller ubehagelig.
Det første Samuel måtte gjøre
som nybakt profet, var å gå til
øverstepresten Eli, og fortelle han at
Gud ville felle dom over hans ætt for
den missgjerning han hadde gjort ved

å ikke tale sine sønner til rette, da de
hadde forbannet Gud (1 Sam 4:418). Senere fikk han i oppgave å salve
Saul til Israels første konge (1 Sam 9:
15-21; 10:1-8), deretter måtte han,
etter en stund, fortelle Saul at Gud
hadde forkastet ham, og at han hadde
søkt seg ut en annen mann etter sitt
hjerte (1 Sam 13:11-14). Profeten
Nathan fikk i oppgave å konfrontere
kong David angående sin synd med
Batseba (2 Sam 12:1-12). Det måtte
selvfølgelig være en stor utfordring for
profeten å tre fram for den respekterte
og folkekjære kongen, og tale han
til rette, men Nathan gjorde som
Herren hadde bedt ham om. Noen
år senere stod profeten Gad fram for
den samme kongen, og bad han om å
velge mellom tre straffeutmålinger pga.
folketellingen, som kong David hadde
gjennomført, imot Guds vilje (2 Sam
24:10-17). Profeten Akia var den første
som profeterte kongerikets splittelse
for kong Jeroboam (1 Kong 11:29-39).
Senere måtte Akia fortelle Jeroboam
at Gud nå ville føre ulykke over hans
hus og utrydde alle mannfolk i hans
ætt i Israel, både store og små, fordi
han hadde gått bort og laget seg andre
guder og vendt Herren ryggen (1 Sam
14:6-16). Elia advarte mot hungersnød
og samlet baalsprofetene til tevling på
Karmel (1 Kong. 17:1; 18:25-38). Jona
måtte motvillig reise til et fremmed
land, og den fryktede byen Ninive for
å forkynne omvendelse (Jona 1:2; 3:
1-2). Etter kong Josias død og frem til
Jerusalems fall finner vi Jeremia som
en mye omstridt person i politikken.
Han var kritisk til kong Jojakim og

proklamerte både rikets undergang
(19:1-13), samtidig som han også
forutsier tempelets undergang (7; 21:
1-6). Som et resultat av dette kastes
han i fengsel, men unngår dødsstraff
pga. gode venner ved hoffet. Han ble
betraktet som landsforræder og måtte
tåle alvorlige lidelser (Jer 32).
Alt dette tilsier at profeten måtte
være en usedvanlig godt egnet person,
dersom han skulle kunne gå inn i
profetisk tjeneste. Det var ikke alle
gitt å være profeter. Profetene måtte
være mennesker med usedvanlige
karakterdrag og djervhet, utenom
det vanlige. Utover sin naturlige
utrustning, måtte de også være overgitt
til Herren. Gjennom det de gjorde for
Israels folk, fremstod disse menn og
kvinner som ragende skikkelser i Israels
historie, - de formet opinionen og var
folkets klare talsmenn og ledere i de
mørkeste og tyngste dager. Blant Israels
naboer fantes det heller ikke maken til
Israels profeter.
Profetenes oppgave og kall
Det finnes flere betegnelser i det gamle
testamentet som er betydningsfulle,
og som kaster lys over forståelsen av
profetens virke i det gamle Israel.
Vi skal ikke her jobbe oss dypt inn i
etymologien, men bare nevne noen av
termene i korte trekk. Den mest kjente
betegnelsen er nãbi’, som vanligvis blir
oversatt med profet i vår bibel, og som
betyr ”talsmann, profet og taler”, og
peker på at profeten har et budskap
som skal annonseres - noe han ikke
kan holde tilbake. Denne termen blir

benyttet nærmere tre hundre ganger
i GT i sin substantivstiske form. Like
mange ganger finner vi verbet nabba’
som betyr ”å profetere i en eller annen
ekstatisk form, med eller uten sang
og musikk.” To andre benevnelser
benyttes mindre, og blir begge oversatt
med ”seer”. Det ene er ro’he, fra verbet
ra’ah, ”å se”, og det andre er hozeb,
fra roten hazab, som også betyr ”å se”.
En fjerde og mer sjelden form er (’ish
elohim) som oversettes med gudsmann,
og viser til at profeten har blitt utvalgt
og sendt av Gud. Den oppgaven som i
hovedsak betegner disse termene består
i vårt gamle testamente hovedsakelig
av to deler. Det ene knytter seg til å
motta et budskap fra Gud gjennom
overnaturlig åpenbaring, og det
andre er knyttet til å tale frem dette
budskapet til den det måtte gjelde.
Det kan kanskje være interessant og
se at også prestene hadde en todelt
oppgave - om ikke litt annerledes.
Deres første ansvar lå i det å bringe
frem offer på vegne av folket, og deres
andre oppgave var å bringe Guds
budskap og Loven ut. 5 Mos 33:
8-10 gir en gammel sammenfatning
av levittenes funksjoner, de gir orakel
gjennom urim og tummim (et slags
lotteri), de gir undervisning om Jahves
lov (hebr. Tõrã, som betyr veiledning),
og de bærer fram offer på vegne av
folket fremfor Jahve. Prestenes måte å
bære budskapet frem for folket, var på
mange måter ulikt profetenes. Prestenes
oppgave lå i det å undervise Israels folk
ut fra Skriftene, med utgangspunkt i
Loven som ble gitt på Sinai. Profetene,
på sin side, formante folket til å lyde
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Profetier

2005, et år i det ekstreme!
Loven. Prestene adresserte seg til folkets
fornuft, og fortalte dem hva de skulle
gjøre og ikke gjøre. Profetene adresserte
sitt budskap til folkets følelser og vilje,
idet de i Jahves navn sterkt anmodet
og oppmuntret folk til å gjøre hva de
hadde lært.
Ser vi på innholdet i profetenes
forkynnelse, må vi medgi at vi ikke
vet så mye om den eldre profetismen.
Men hos en profet som Elia, kan vi
finne to hovedtanker som også er
typiske for skriftprofetene: det sosiale
rettferdighetskravet og kampen mot
synkretistisk religionsblanding. I første
omgang vender disse profetene seg
til sin egen samtid, og deres budskap
dreier seg i prinsippet om konkrete
forhold i deres nærmeste omverden.
Felles for de alle, var at de hadde en
sterk bevissthet om sitt kall (Amos 7:
15; Jes 6:8), de talte Jahves ord med
frimodighet og djervhet. De var
overgitte menn og kvinner som var
villig til å gjøre hva Gud beordret dem,
uansett hvilke konsekvenser dette ville
få. I sin forkynnelse, enten den var
til dom eller frelse, anvendte Guds
profeter den såkalte budbærerformelen
- ”Så sier Herren”. Det var ikke sine
egne ord de bar frem, men de ord som
Herren Gud hadde lagt i deres munn.
Opplevelsen av indre tvang var også
typisk hos profetene ”Når Herren Jahve
taler, hvem skulle ikke da profetere?”
(Amos 3:8).
Som vi har sett, så lå profetenes

viktigste oppgave i det å motta budskap
direkte fra Gud. Dette kunne skje
på mange ulike måter, som gjennom
visjoner, drømmer og åpenbaringer.
Prestene kunne også motta informasjon
fra Gud. Dette gjaldt ikke alle
prestene, men den ypperste av dem,
nemlig øverstepresten. Han hadde
blitt gitt en anordning som de kalte
for Urim og Tummim. Man vet i dag
lite om hvordan denne anordningen
fungerte, men den var relatert til
yppersteprestens bekledning (efod).
Gjennom disse var han i stand til å
motta åpenbaringer fra Gud. Profetene
på sin side hadde ingen metoder for
hvordan de kunne motta åpenbaring.
Det var bare å vente til det øyeblikket
hvor Gud ville meddele sitt budskap og
åpenbarte seg.
Guds profeter hadde høy aktelse i
befolkningen og var således dypt
respektert. Et bevis på det finner
vi bl.a. kort tid etter at unge
Saul, sammen med en av sin fars
tjenestegutter besøkte Samuel (1
Sam 9:1-10:16). Sammen hadde
de kommet til Samuel fordi en av
eselhoppene til Sauls far hadde blitt
borte i fjellheimen. Møte med Samuel
skulle komme til å forandre hans liv.
Her gjør profeten Samuel kjent for
Saul, at eselhoppene er kommet til
rette, men også at Herren hadde kalt
han til å styre Israels folk. Samuel
salver Saul til fyrste og forteller han
nøyaktig hva som kommer til å skje,

og hvem han vil møte på sin vei, etter
at han forlater profeten. På sin vei til
Gibea møter han bl.a. profetflokken,
som Samuel først hadde fortalt han
om. Her kom Guds Ånd over ham, og
han kom i profetisk henrykkelse. Etter
sitt møte med profetlauget møtte han
sin onkel på offerhaugen, som lurte på
hvor han hadde vært. Saul fortalte om
eselhoppene som hadde blitt borte,
men ingenting om det som hadde
hendt ham og om at Samuel hadde
salvet han til å styre Israels folk, men
antydet at han hadde vært hos Samuel.
Onkelens umiddelbare reaksjon er
ikke vanskelig å tyde - ”Fortell meg
hva Samuel fortalte dere” (1 Sam 10:
15). Hans nysgjerrighet kunne ikke
ha stått i sammenheng med at Saul
skulle bli konge i Israel og at Samuel
siden skulle kunngjøre dette for folket,
siden han ikke visste noe om dette.
Hans interesse var alene knyttet til
hvem Saul faktisk hadde møtt, nemlig
Samuel. Dersom Sauls onkel kunne
være så interessert i hva Samuel hadde
sagt, er det heller ikke vanskelig å se
for seg at andre mennesker også kunne
være det, og hvis Samuel var så viktig
i folks bevissthet, så er det heller ikke
usannsynlig at andre profeter også bar
den samme heder og anerkjennelse i
befolkningen.

Den kanoniske skriftsamling består av tre deler: Loven (hebr. Tõrã) som utgjør de fem mosebøkene (Pentatauken), Profetene (Jes., Jer.,
Esek., og 12-profetboken), og Skriftene som utgjør resten av gammeltestamentets bøker.
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Den greske oversettelsen av den hebraiske bibel som vokste frem i andre og tredje århundre før Kristus.

Så sier, Herren; I løpet av 2005
kommer nye “ekstreme" tjenester til å
komme fram!
Gud holder på å føre menigheten ut i
en ny posisjon av det "ekstreme".
Åndens vind kommer til å blåse oss ut
av bekvemlighetssonen og tar oss over
til den "ekstreme" sonen.
Dere kommer til å få se tjenester
komme til et nivå i Ånden, hvor de
aldri har vært tidligere.
Så sier Herren; Dere kommer til å gå
over fra en tidssone til en annen.
Bølger av ild og energi har vært i bevegelse
i Guds folks hjerter, i en lang tid.

Så sier Herren; Det finnes en
vulkanisk bevegelse, som holder på
å velle fram fra mitt folks indre, i en
demonstrasjon av kraft, som verden
aldri har sett tidligere.
2005 kommer til å fremstå som et år,
hvor menigheten kommer til å vende
opp og ned på byer, for Guds Rike.
Det kommer til å bli det året, hvor
tjenester kommer til å se Guds kraft bli
forløst.
Så sier Herren; Mange sier at det er
dragens år, men jeg sier til dere, dette er
Løven av Juda stammes år.
Så sier Herren; Mange har stillet

spørsmålet, "hvor blir det av Herrens
gjenkomst?"
2005 kommer til å føre fram store og
underfulle løfter, som har vært skjult
for Guds folk under år.
Dere kommer til å se tjenester utvikle
seg til et nivå av ekstrem apostolisk
salvelse. Menigheten kommer til å ta en
ny posisjon, fra å være lærergutt, til å
bli hode. Dette er året av guddommelig
favør, for Menigheten.
Profeti, gitt av Jeremy Lopez

2005, et skifte er på gang!
Det er et skifte på gang i det åndelige,
sier Herren. Jeg er i ferd med å ryste
det som rystes skal, for at det som er
født av Meg skal bli stående. 2005 er
et år for innvielse og renselse av min
menighet. Kom høyere opp i ånden
med Meg, sier Herren! Jeg vil velsigne
de som helhjertet søker meg, for dette
er året for innhøstning og avkastning.
Dette blir et år hvor skillelinjene blir
satt mellom de som helhjertet vil
gå med Meg, de som har sin glede i
Mitt Ord og Mine veier og de som
kompromisser og har sin egen agenda.
Invester tid med Meg og Jeg skal

lønne deg, for min salvelse og mine
rikdommer vil jeg øse utover de som
er helhjertet med meg. Jeg vil forløse
bønnens ånd over Mitt folk, sier
Herren. Dette er året for forøkelse
på mange områder og saker og ting
kommer til å intensiveres. Ikke la dere
skremme over politiske begivenheter,
ulykker og store naturkatastrofer. For
alt dette må skje, før Mitt komme.

og forøke styrken i de femfoldige
tjenestene og den troendes tjeneste
kommer fram med kraft. Som en
mektig stormvind skal mitt folk fare
fram og ta tilbake det fienden har
okkupert.

Om begivenheter intensiveres på den
politiske arena, ulykker og med natur
katastrofer, så vil også min Ånd utgytes
i større grad over de som søker meg,
med et helt hjerte. Jeg vil velsigne

Profeti, gitt av Per Ivar Winnæss

Dette er året for forøkelse,
gjennombrudd og ny styrke for de som
helhjertet følger Meg, sier Herren!

Vi finner også flere kvinnelige profeter i vårt GT som for eksempel Mirjam, Debora og Hulda (2 Mos 15:20; Dom 4:4; 2 Kong 22:14)
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Det beste året i ditt liv

av Rick Joyner

I det vi begynner dette året med vårt studium av de bibelske profetier om de
siste dager, har vi bevis på deres oppfyllelse på hver nyhetsstasjon. Herren
sa i Markus 13:8 “For folkeslag skal reise seg mot folkeslag og rike mot
rike. Og det skal være jordskjelv mange forskjellige steder, og det skal være
hungersnød og kaos. Dette er begynnelsen til fødselsveene.” Med sikkerhet
ser vi at folkeslag reiser seg mot hverandre, og også jordskjelv, hungersnød
og katastrofer. Dette er allikevel ikke enden, men heller “begynnelsen til
fødselsveene.”
Enhver mor vet at ettersom fødselen
nærmer seg, vil sammentrekningene
eller fødselsveene bli både mer intense
og mer hyppige. Derfor kan vi forvente
at disse tingene skal øke i omfang,
ettersom vi stadig nærmer oss enden på
denne tidsalder.
Vi blir fortalt i Heb.12:26-29, Hans
røst rystet jorden den gang. Men nå
har Han lovt og sagt: Enda en gang
ryster Jeg ikke bare jorden, men også
himmelen. Dette “enda en gang” gjør
det klart at de ting som blir rystet skal
bli borte fordi de er laget, for at de ting
som ikke kan rystes, alltid skal bestå.
Derfor, siden vi får et rike som ikke kan
rokkes, så la oss ta vare på nåden. Ved
den kan vi stå i en velbehagelig tjeneste
for Gud, med ærbødighet og gudsfrykt.
For vår Gud er en fortærende ild.
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I det vi skrider fram mot avslutningen
på denne tidsalder, kan vi forvente at
rystelsen skal intensiveres inntil alt
som kan bli rystet blir rystet, og til
alt som kan bli fjernet, fjernes. Men
vi har et rike som ikke kan rokkes, og
det er derfor vi tar tid i dette studiet til
å evaluere med hver profeti, hva som
bør være vår forberedelse, slik at våre
liv er grunnfestet på dette Riket. Vi
vil derfor overveie lærdommen fra det
nylige jordskjelvet og tsunamien, som
er sammensatte og skjebnesvangre for
vår tider. Vi kan også begynne å se et
mønster i dem som kan hjelpe oss å
forstå timingen på det som kommer.
Stressnivået i verden steg flere grader i
2004. Det vil fortsette å stige, men for
dem som bygger livene sine på Riket
som “ikke er av denne verden,” vil

Illustrasjon: Krassimir Kolev

fredsnivået øke tilsvarende. I stedet for
frykt, kommer de kristne til å oppleve
mer tro, håp og kjærlighet. Dette er
året for Herrens glede.
Hvordan kan vi føle glede når det er
så mye strid og lidelse rundt oss? Det
kan vi om våre liv er mer i Kristus og i
de himmelske boliger, enn på jorden.
Herren sitter ikke i himmelen og

tvinner tommeltotter og engster Seg
om det som kommer, og det gjør ikke
de som forblir i Ham. Mer og mer
kommer sanne kristne til å skille seg ut,
som folk med en annen ånd, enn alle
andre på jorden.

fall og atskillelse fra Gud. Det
eneste botemiddel for lidelsen er
menneskehetens omvendelse og
forsoning med Gud. Det er derfor vi
er her – for å hjelpe verden med å bli
forsonet med Gud.

Dette betyr ikke at vi er harde
overfor lidelse. Men all lidelse på
jorden er resultat av menneskehetens

Vi skulle være takknemlige for de
land som kommer til unnsetning for
tsunamiofrene. Dette er den rette og

edle ting å gjøre. Men vi kommer til
den tid da intet omfang av menneskelig
hjelp vil være i stand til å handskes
med det som skjer. Dette er fordi vi
nærmer oss tiden da hele skapningen
kommer til å lære, at vi ikke kan leve,
om vi ikke er i harmoni med Gud. Det
som kommer vil være langt bortenfor
menneskelig lindring, men Gud vil
komme og frelse oss. Dette er ikke

23

av Rick Joyner
slutten – det er begynnelsen! En ny
begynnelse for hele jorden!
Hver fødsel er smertefull og ”grisete.”
Men når barnet er født, er gleden så
stor at smerten raskt blir glemt. Kong
David oppfattet Nådens tidsalder tusen
år før den kom og levde i den da, og ble
med det en profeti på det som skulle
komme. Vi også er kalt til å leve i den
kommende tidsalder, nå!
Vi er kalt til å leve ved kreftene fra
den kommende tidsalder og vokse i
dem. Dette må være det vi arbeider
for, dag etter dag. Det må være vårt
mål å være mye nærmere Herren ved
slutten av året, enn vi er nå. Vi må
vokse i tro, kjærlighet, glede, fred og
tålmodighet. Vi må også vokse i kraften
til å demonstrere dette, til en verden
som i økende grad vil være desperate
etter det.
Dette året kommer til å være et år

for den raskeste åndelige vekst, som
menigheten har opplevd, siden sin
unnfangelse. Vi så mange store mirakler
sist år akkurat slik vi ble lovt, men vi
kommer til å se mange flere og større
mirakler dette året. Men grunnen for
at vi ser disse miraklene, er fordi vi
trenger dem. Det vil bli verdt det, å
komme nærmere Herren og se Hans
Rike komme. Glem aldri at når vi ser
disse ting komme, er det på tide å se
opp og fryde seg fordi vår forløsning
stunder til!
”Av David. La ikke din harme
opptennes over dem som gjør ondt, og
bli ikke misunnelig på dem som gjør
urett! For de skal snart visne bort som
gresset, og tørke inn som de grønne
vekster.
Stol på Herren og gjør godt! Bo i landet
og lev av Hans trofasthet! Og gled
deg stort i Herren, så skal Han gi deg

etter ditt hjertes ønsker. Velt din vei på
Herren og stol på Ham, Han skal gjøre
det.
Han skal føre din rettferdighet fram
som lyset, og din rett som høylys dag.
Vær stille for Herren, og vent med
lengsel på Ham! La ikke din harme
opptennes over den som har framgang
på sin vei, den mann som setter onde
planer i verk. Avstå fra vrede, og la
harmen fare! Bli ikke opprørt, så du
ikke gjør det onde. For de som gjør
ondt, skal utryddes. Men de som venter
på Herren, de skal arve landet.
Det er bare en liten stund, så er ikke
den ugudelige der mer. Sannelig, du
skal se nøye etter stedet hans, men det
finnes ikke mer. Men de ydmyke skal
arve landet, og de skal glede seg stort i
rik ferd” (Salme 37:1-11).

Brølende lam profetskole 2005
•
•
•

legge et Bibelsk grunnlag om nådegavene, spesielt profetiens gave og den profetiske
tjenesten, slik at eleven med frimodighet kan flyte i dem
oppmuntre og forløse gjennom bønn og profeti, det som Herren har for eleven
bygge profetiske team, hvor elevene kan praktisere

Høsten 2004 etablerte vi
Brølende lam profetskole og
i desember avsluttet vi første
modul.
Modulen ble riktignok noe
annerledes, enn det vi hadde
planlagt. Det ble mer enn
profetisk bønnekrigsskole, enn
en aktiviseringskole for det
profetiske.
Den 23. mars 2005 starter vi
opp igjen, med en ny modul,
som varer fram til 8. juni.
Modulens fokus blir aktivisering
for det profetiske og noe
undervisning i bønn.

BL profetskole, hver onsdag kl
17:30-19:00 i Brølende lam sine
lokaler i Øvre Eiker
17:30 Bønn/forbønn/lovprisning
17:45 Undervisning/praktisering
19:00 Åpent profetisk møte
I pensum finner du tema som:
* profetisk forberedelse
* profetiens mange ansikter
* profetisk kallelse
* hvordan bedømme profetier
* utvikle din profetiske gave
* utvikle deg til å høre Gud
stemme
* drømmer og visjoner

* hvordan skjelne ånder
* hvordan tyde drømmer og
visjoner
* profetiske bilder og uttrykk
* fallgruver for profetene/ falske
profetier
* suksessfaktorer
Søknad sendes, innen 15. mars
og skal inneholde litt om deg
selv og dine mål med å gå skolen:
Brølende lam, Flessebergveien 1,
3300 Hokksund eller på E-post:
info@brolendelam.no
Skolen er basert på frivillige
gaver fra hver enkelt elev.

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

Bli oppdatert og oppbygget med hva Herren har for vår tid!

24
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Teddy bjørnene
og imperialisthæren
av Hans M Steen

Dette er en drøm jeg hadde 25.06.02.
Jeg var på toppen av en høyde. Jeg
stod sammen med Jesus. Nede på
sletta under oss kom en hær med
kanoner og våpen. Denne hæren var
stor, og ut fra hva jeg kunne se hadde
de typer våpen, uniformer og utstyr,
som de europeiske kolonimaktene på
1800-tallet. Kanoner med kjerrehjul,
gevær med bajonetter, noen med
sabler ved siden, høye hatter og lange
støvler til knærne. De hadde en stolt
og nonchalant mine, som gav utrykk
for at de trodde de visste hva alt
dreide seg om og at de med andre
meninger måtte utdannes, til å forstå
det ”rette” imperialistiske tankesettet.
Dette var vår fiende og vi så dem
marsjere på sletten, under oss.
Vi var del av en annen hær, men
vi var færre i antall. Jesus var vår
general og stod midt i blant oss, så
alle kunne se Ham. Vi var en hær av
bamser og teddybjørner. Jeg kunne se
teddybjørner med forskjellige fasonger
og størrelser, noen store, noen små,
noen grønne, andre rosa, gule og
hvite. Vi var ikke redde og visste at
vi skulle kjempe dette slaget og at
vi hadde gode sjanser for å vinne.
Herren var med oss, og vi hadde en
styrke og et edruelig, konsentrert

krigsalvor i vårt indre, som bare
Herren kunne ha lagt der.
Det var mørkt rundt oss, for det
var natt og jeg forstod at vi var de
edruelige jomfruene som hadde
våket og bedt (Matt 25:1-14). Vi var
forbederne som ikke ville legge bort
våre våpen, men lot Ånden drive oss
ut i ødemarken, hvor det bare var oss
og Gud (Matt 14:23). Vi var byen
på toppen av fjellet, lyset og saltet
i verdens smakløse mørke, for vi
adlød Hans Ånd og vitnet om Han.
Herren var vår Herre og vi var Hans
teddybjørner. Uten Hans ånd var vi
døde og livløse, men i Hans Ånd, ja
i Sønnens kjærlighet, var vi levende
og sterke til å overvinne enhver hær
av åndsmakter i himmelrommet (Ef
6:12). Selv om verden og de med
et verdslig tankesett så på oss som
ingenting, var våre våpen mektige til
å rive ned alt stort og stolt, som reiser
seg mot kunnskapen om Gud (2 Kor
10:4-6).
Teddybjørner sies å være verdens mest
populære leke over tid. I år 2002 fylte
teddybjørnen 100 år. I 1902 ble den
første teddybjørnen designet av den
tyske Richard Steiff og ble lansert i
USA, ett år senere. Den fikk sitt navn

etter den gangs, dagens president
Theodore (Teddy) Roosevelt, etter at
en tegneserie skribent i Washington
post gjorde et stort nummer ut
av at Roosevelt nektet å skyte en
bjørneunge i en jakt. Etter dette har
ikke så helt få teddybjørner funnet
sin vei ut til barn i hele verden.
Teddybjørner er assosiert med
trygghet og trøst, og selv om den har
liten betydning i de voksnes verden, er
det umulig å fatte dens verdi for barn
i nød og ensomhet, som den har hatt i
over ett hundre år over hele planeten.
Teddybjørnen er et tegn fra Gud om
en tjeneste som mangler i verden,
og i menigheten. En tjeneste vi ofte
undervurderer og bagatelliserer,
slik som de voksne bagatelliserer
teddybjørnen, men som allikevel har
en uvurderlig viktighet, langt over hva
vi kan tenke oss. Tjenesten til å trøste
Guds barn.
Et to år gammelt barn ble utsatt for
en vond skilsmisse da mamma dro
fra pappa og tok barnet med seg.
Pappaen til gutten, en god venn
av meg, fortalte meg om det triste,
bedrøvede ansiktet han så hver gang
han måtte gå ifra sin sønn. Det var
som om gutten ropte inne i seg: ”Ikke

gå pappa!”. Men nylig ble pappa klar
over noe som bekymret han enda
mer. Når han måtte gå var det som
om gutten gikk over til å skru av
følelsene og forsvinne bort, inn i en
verden der kjærligheten til pappa og
den vonde atskillelsen fra pappa ikke
fantes. Han merket hvordan de mistet
hjertekontakten og hvordan gutten
fikk et tomt, flakkende, likegyldig
blikk, istedenfor sorgen over at pappa
måtte gå. Mens vi pratet om dette
viste Gud oss hvordan dette skjedde
fordi gutten ikke fikk trøst, men ble
opplært av mammaen til ikke å gråte.
Gutten ville dermed skru av gråte
mekanismen, som er uhyre viktig
for å bearbeide sorg og forbli ekte i
hjerterelasjoner.
La meg først bryte ned utingen,
som vi ofte finner i vår kultur. Den

uskrevne reglen ”Du skal ikke gråte”.
En av de første tingene Jesus sier er
”Salige er de som sørger, for de skal
trøstes (Matt 5:4)”. Det står også
”Herren er nær hos dem som har et
sønderbrutt hjerte, og den som har en
sønderknust ånd, frelser Han (Salme
34:19)”. Den korteste setningen i
bibelen er ”Jesus gråt (Joh 11:35)”.
Vi har lov til å gråte, det er bibelsk
å gråte, det er riktig å gråte. Når
vi gråter er vi sårbare, derfor er det
lettere for oss å la være. Dette er fordi
vi har stolthet og menneskefrykt i oss:
Vi er redde for hva mennesker vil si,
tenke, mene, derfor må vi være sterke
og ikke gråte, for å ikke vise dem vår
sårbarhet. Hva vil de si? Hva vil de
tro om meg? Jeg må være sterk for å
vise dem. Så av frykt for ”Dem” eller
”De” tør vi ikke. Menneskefrykt fører
i snare (Ordspr 29:25). Gud står den

stolte imot (1.Pet 5:5). Det er løfter
knyttet til sorg, og de er store: Vi skal
få trøst av Gud, (Matt 5:4), og den
forakt mennesker viser overfor gråt
vil Gud ikke vise (Sal 51:19). Derfor
lot ikke Jesus seg stoppe fra å gråte,
offentlig, når tiden var rett for det.
(Joh 11:35).
Hvis vi som Guds barn ikke forstår
at vi kan gråte, og at vi vil finne
trøst hos Gud, vil vi som gutten til
vennen min, skru av ikke bare evnen
til å gråte, men også evnen til å forbli
oppriktig og ekte i hjerterelasjonen
med Faderen.
Fra grunnteksten står det at Den
Hellige Ånd er vår trøster, og er sendt
til oss for at vi ikke skal være etterlatt
som foreldreløse (Joh 14:16-18, 15:
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av Hans M Steen
26-27, 16:7-14). Et foreldreløst
barn har ingen til å trøste seg. Det
kan bli oppdratt med alle de riktige
reglene på barnehjemmet, og kan
kanskje, med disiplin, gjøre alle de
rette tingene, men det vil ikke forstå
intimitet og kjærlighet. De rette
tingene kan kanskje bli gjort, men
ut fra et grunnlag hvor ignorerte og
fortrengte følelser vil være drivkraft i
sinne, hardhet, uriktig selvdisiplin og
kontroll. (1 Kor 13)
Et barn som har en god far vil få
trøst og trygghet til å være liten. Det
vil få evnen til å lære og takle både
følelser og kunnskap. Når smerte får
rett utløp blir hjertet leget, og barnet
lærer å bruke hjertet. Kunnskapen vil
få den rette dimensjonen av følelser,
i pappaens trygge nærvær, og bli satt
sammen med ekte sannhet i hjertet.
Kjærlighet, trygghet og fred er følelser
som lager en sunn omgivelse, der
kunnskap kan bli mottatt med tillit og
tro, og bli et sikkert, ekte og helhjertet
fundament i barnet.
Den Hellige Ånds tjeneste på jorden,
for alle som ønsker det, er å være nær
oss, elske oss, gi oss trygghet og fred.
Han er vår Far og Pappas nærvær på
jorden for oss hver dag. Når vi lærer,
forstår, vet vi at Han vil trøste oss og
ikke forakte vår gråt. Når verden blir
liten fordi Han blir stor, da tør vi å
gråte. Han er vår venn. I samfunn
med Han vil vi få Åndens frukter:
kjærlighet, glede, fred, langmodighet,
mildhet, godhet, trofasthet,
saktmodighet og avholdenhet (Gal 5:22).
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Når vi ikke finner trøst og tør gråte,
og ikke er ærlige med vår sorg blir
menigheten sakte men sikkert full av
anspente, harde mennesker. Da er vi
uten evne til å gi kjærlighet og takle
intimitet med mennesker og Gud. Vi
blir forvandlet til en stor institusjon
av et barnehjem.
Mekanismen jeg fortalte om tidligere,
hvor barnet taklet smerten som kom,
ved å forsvinne inn i en tilstand der
følelsene for pappaen ikke eksisterte.
Hvor gutten ble apatisk og likegyldig,
og faren merket at han mistet
hjertekontakten med sønnen sin, slik
vil også vi bli, dersom vi ikke kommer
til Gud for å finne forståelse og trøst.
Vi velger å gå inn i mange
forskjellige tilstander, hvor vi ikke
har noe hjertekontakt med vår Far
i himmelen. Noen av oss har små
lommer av ”Gud vakuum” tid, hvor
vi går på en liten avstikker inn i en
tilværelse, hvor vi finner en form for
trøst og komfort i noe annet enn
Han. Andre kan få en smerte som er
så stor, at løsningen blir å gå over i
en total ”Gud vakuum” tid. De blir
frafalne og likegyldige, fordi de aldri
lærte at Den Hellige Ånd er her for å
elske å trøste dem, eller fordi de aldri
forstod at de hadde lov til å gråte og
være ærlige innfor Gud, slik at deres
hjerte kunne leges. Kanskje de som
Gud sendte for å trøste og oppmuntre
dem i Den Hellige Ånd, aldri gav dem
forståelse og brydde seg.
Vi mennesker er simpelthen

avhengige av å ha Gud som en reell
Pappa og Far, om vi i det hele tatt skal
klare å være sane. Vi kan klare å holde
fast på sannheter og kristne normer
en stund. Vi kan klare å gå et stykke.
Vi kan være sterke en tid. Men alt det
negative i verden, vil før eller siden,
skape reaksjoner i oss. Vi kan bli
likegyldige, eller vi kan bli harde, sinte
og dømmende. Vi kan prøve å begrave
smerten i aktiviteter og religiøsitet,
eller vi kan la Han være vår pappa,
som Han virkelig er og tørre å la
Han bry seg om oss og gi trøst. Vi
må bli som barn igjen, om vi skal
komme inn i Guds rike og få Guds
trøst (Matt 18:3). Vi må ydmyke oss,
ha tillit til Han, ikke være bundet av
menneskefrykt, og ikke være stolte.
Hvordan kan Gud som er kjærlighet
forkaste noen som kommer til Han
som barn. Nei, salige er de som sørger
for de skal trøstes.
Ikke bare er Den Hellige Ånd kalt
til å være en som bringer trygghet
og trøster. Vi er også kalt til å gjøre
dette. Dette er den viktige tjenesten
som teddybjørnene i drømmen
symboliserte. En tjeneste som ofte
blir betraktet som lite og ubetydelig.
Vi er kalt til å være noen som på en
ydmyk, lun og bløt måte, kan være
der når Guds barn trenger noen å
finne trygghet og trøst hos. Noen som
er der når tårene presser på, noen som
stille og uten fordømmelse bringer
trygghet og kjærlighet, for at Guds
barn kan få gråte og bli legt. Dette
trenger vi mer enn noensinne, for

falt over ende og ble kastet hit og
dit. Deres våpen gikk i stykker, men
ingen kunne se hvor angrepet kom
fra. Som de tumlet rundt i angrepet
slo det meg hvor slappe, likegyldige
og lunkne de var i forhold til hva som
skjedde midt i krigsalvoret. Det ble
tynnet ut i deres rekker, og soldater
lå strødd, men de hadde fortsatt sine
likegyldige smil. Dette var virkelig
en hær av lunkenhet, men vi vant en
herlig seier.

lunkenheten vokser. Den vokser fordi
folk ikke finner trøst.
I drømmen var vi på toppen av en
åsside/fjellrygg, ute i ødemarken. Vi
kikket ned på den imperialistiske
hæren under oss. Teddybjørnhæren
var fokuserte og konsentrerte på
Herren Jesus, som var vår general.
Krigsalvoret lå over oss, og da vi så på
hverandre, var alle klar over at dette
ikke var noen lek. Med ett, ropte vi
ut av høy røst mot himmelen. Helt
samstemt, grepet av Guds Ånd,
uten frykt for fienden. Under oss
eksploderte Guds kraft ut av våre
hjerter og som helhjertede intense,
bønnerop, fulle av overgivelse til
Herren og styrke fra Hans Ånd. Det
var herlig og Herren selv ledet an. Jeg
forstod at det var dette Herren selv
gjorde, da han førte krig mot mørkets
makter i bønn mens Han vandret på
jorden. (Matt 14:23 Mark 1:35 Luk
6:12.)
Da hørte jeg hvordan lederen for
den store hæren talte i sinnet mitt.
Jeg forstod at han hadde makt til å
tale til sinnene til menneskene. Han
sa: ”Dette kan dere ikke gjøre! Dette
er uanstendig! Dette er ekstremt!
Dere anstrenger dere for mye! Vær
normale! Vær borgelige! Ta det med
ro og kos dere! Dere trenger ikke å
be slik, for alt er i orden! Ingen ting
er galt! Slå på TV-en! Nyt livet! Nyt
godene! Vær fornøyd!” Dette var
fiendens motangrep, og med ordene
hans merket jeg en ånd av feighet,
falsk anstendighet, lunkenhet og

borgelighet, som ville passivisere,
blinde og forgifte oss. Jeg forstod at
dersom vi gav etter for dette, ville det
hindre oss ifra å be helhjertet slik som
Ånden drev oss til, og til å komme
med profetiske ytringer. Det ville
passivisere oss i en falsk intetsigende
fred og lunkenhet. Hvis vi gav etter
for dette, ville vi verken være kalde
eller varme, og vi ville få et tankesett
av middelmådighet, i forhold til Guds
rike, og være forført til å tro at alt var
i skjønneste orden, selv om det slett
ikke var det. Jeg tenkte på hvordan
den rike menigheten i Laodikea hadde
gitt etter for dette (Joh Åp 3:15-19)
og forstod at det kunne få oss til å bli
som de uforstandige jomfruene, som
ikke forble aktivt edruelige i ånden
(Matt 25:1-14).
Vi fortsatte å rope ut i bønn, og gav
ikke etter for fiendens løgn, og med
ett var det som den imperialistiske
hæren nede på sletten ble truffet av
usynlige kanonkuler og bomber. De

Vi kikket ned på hæren som var i kaos
etter å ha blitt truffet av de usynlige
kanonkulene og bombene, som hadde
kommet fordi vi hadde ropt ut i
bønn. Vi hadde vunnet seier, men vi
visste at hæren fortsatt var større enn
vår.
Men vi kastet ikke bort tiden, vi
fant ut at vi kunne infiltrere fiendens
hær. En liten hvit og rosa bamse
gikk ned til imperialisthæren og
latet som om den var en desertør.
Vi andre syntes dette var veldig bra,
og vi så at bamsen lykkes og klarte
å lure øverstkommanderende. Den
lille rosa og hvite bamsen hadde på
seg et avansert avlyttningssystem,
og vi kunne nå finne ut hva fienden
hadde tenkt å gjøre. Vi hørte
øverstkommanderende si til bamsen:
”Nå har du vært snill, og jeg som
trodde Jesus var den snilleste.”
Soldatene lo på en litt hånlig måte.
En måte som virket akseptabel fordi
den ikke var ekstrem, men derimot
fullstendig lunken.
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Ny profetisk musikk CD fra

Brølende lam

av Hans M Steen
Dette avslørte deres neste plan. De
ville pasifisere troen på Jesus. De ville
framstille Jesus som bare snill og ta
bort alt som hadde med synd, og
menneskets behov for omvendelse å
gjøre. I stedet for at Jesus skulle være
Herre i folks liv, ville Jesus bli redusert
til en tjener og en klovn. Det var en
forvrengings taktikk og kristne som
gav etter for dette, ville uten å være
klar over det, bli tatt til fange. De ville
så bli innlemmet i imperialisthæren
og ville leve sine liv under en tåke av
egoistiske kjødelige behov og nytelse.
Som Napoleon marsjerte over hele
Europa vil denne hæren av lunkenhet
marsjere. I ly av den franske
revolusjon ble mange ”nye” tanker og
ideer lansert, som gjorde mennesket
til den nye guden. Det ble populært
å bryte og underminere bibelske
verdier, og fremme nytelse som et
underliggende svar på hvor mennesket
skulle finne sin trøst. Det å se til
underholderne - forfatterne, dikterne,
kunstnerne og komponistene og
tilbe dem som guder, ble snart en
trend som spredte seg i Europa.
Den dyrkelsen, tilbedelsen og æren
som Gud skulle hatt, ble byttet ut
med forfattere, diktere, kunstnere
og komponister, fordi mennesket
igjen skulle hevde seg som gud selv.
Menneskelig underholdning fra store
opphøyede mennesker, ble det som
skulle fylle hverdagen og sinnene
til menneskene. De som før kunne
ha brukt tiden til bønn og intimitet
med Gud og familien. Dette vokste
og utberedte seg som rikdommen
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vokste og underholdning ble lettere
tilgjengelig.
Når Jesus gikk inn i tempelet og
rev pengevekslernes bord over ende,
var dette en sterk handling med et
viktig budskap. Vi er Guds templer
og når vi bruker vår tid og fyller oss
med bilder og inntrykk fra verden,
så kjøper og selger vi verdens varer,
akkurat som pengevekslerne kjøpte
og solgte verdens varer midt i Guds
tempel. Herren forstod hvordan dette
ville fylle oss til den grad at vi kunne
bli ødelagt av lunkenhet. Derfor var
Han ute av seg, av en nidkjærhet, som
fortærte Han da Han stormet inn i
tempelet (Joh 2:14). Han sa så om
tempelet /oss, mitt hus skal være et
bønnenes hus for alle nasjoner (Mark
11:15). All den tid vi bruker på å nyte
underholdning og drive byttehandel
med verdens varer i våre hjerter,
ønsker Herren at vi bruker med Han,
i relasjon og bønn, og ber Hans hjerte
med Han, for alle nasjoner.

I Jak. 4:3 står det noe som er til stor
hjelp for oss. i forhold til bønn og
hva vi fyller hjertene med. Noe som
er en motgift mot den bedøvelsen
av lunkenhet som imperialisthæren
prøver å sprøyte inn i oss. Dere ber
men får ikke, fordi dere ber galt, for at
dere skal sløse det bort i deres lyster.
Dere horkarer og horkvinner! Vet
dere ikke at vennskap med verden er
fiendskap med Gud? Hver den som
vil være venn med verden, gjør seg
selv til Guds fiende. Eller mener dere
at Skriften taler tomme ord når den
sier: Den ånd som bor i oss, søker
etter nidkjærhet? Men Han gir enda
mer nåde. Derfor sier Han: ”Gud står
den stolte imot, men de ydmyke gir
han nåde”.
Drømmen sluttet så. Men det lå en
usikkerhet og et spørsmål i luften.
Det var som om Herren sa at det var
opp til oss. Ville vi la oss bli beseiret
av denne imperialisthæren, eller
ville vi være edruelige og nidkjære
i bønn og beseire den? Ville vi la
lunkenhet sige inn over oss, eller ville
vi reise oss og søke Han, mens Han
ennå var å finne? Ville vi komme til
Han for å få trøst, eller ville vi takle
problemer på andre måter? Ville vi
finne trøst i andre ting enn Han idet
vi tilfredsstilte kjødet eller ville vi være
opptatt av det som hører Hans Ånd
til?

Dette er en inspirerende CD som du bare må ha, som inspirasjon til ditt bønneliv,
for å forløse en profetisk salvelse i ditt liv, eller kanskje du trenger
at Herren skal møte deg på nytt.
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av Per Ivar Winnæss

Du må gå hele veien

Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så
lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss, mens vi ser på Jesus, troens
opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet ikke
på skammen og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Hebr. 12:1-2
Vet dere ikke at alle de som deltar i et kappløp, er med og løper, men bare én får seiersprisen? Løp da
slik at dere kan få den. Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet. De gjør det for å oppnå
en forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig krans. Derfor løper jeg, ikke i usikkerhet.
Jeg kjemper ikke som en som slår ut i løse luften. Men jeg legger tvang på mitt legeme og holder det i
trelldom, slik at jeg som har forkynt for andre, ikke selv skal bli forkastet. 1. Kor. 9:24-27
Det er mange som har begynt sin
vandring i Gud, eller har startet med
å realisere sine visjoner og mål i Gud.
Imidlertid er det ikke alle som har
fullført sitt løp. Flere har lidd troens
skipbrudd underveis, eller har blitt
fanget av synd og urenhet og har mistet
fokus på visjonen, de fikk fra Herren.
Det er ikke vanskelig å begynne et løp,
men det skal større styrke til å fullføre
løpet.
Det er mange grunner til at vi kan ha
stoppet vårt løp i Gud. Vi finner flere
av årsakene gjennom svik, forkastelse,
baktalelse, løgn, misunnelse,
maktbegjær, kontroll, manipulasjon,
urenhet, religiøsitet, for å nevne noe.
Mange har blitt såret i sitt løp med
Gud og vi har sett at flere av de som
har falt under striden løp, ikke har fått
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nåde og gjenopprettelse, men heller
har blitt tråkket videre ned i sølen,
gjennom isolasjon og forkastelse.
Jeg opplever, at Herrens hjerte strekker
seg ut til Sitt folk i de Nordiske
nasjoner, for å vekke oss opp av en
åndelig søvn og resignasjon. Vi lever
på et lavt nivå i Gud og Herren
oppmuntrer oss til å søke Ham og
komme høyere opp i ånden. Han vil
lege de sårede og er en Gud for en
ny sjanse. Han har ikke forandret seg
og Hans ord og Jesu lære står fast.
Gjør ditt kall og din utvelgelse fast,
slik Paulus oppmuntrer Timoteus.
Under løpet kan vi alle snuble og falle,
men reis deg og gå videre. Ikke se
deg tilbake, men se på Han som har
forsonet seg med denne verden. Det
er vi som skal la oss rense og helliges

Herren, gjennom Jesu Kristi blod og
forsoningen. Hans hjerte strekker seg
ut til deg, for å lege og styrke deg,
for at du skal være forberedt på de
kommende ting og fullføre ditt kall og
din utvelgelse.
Det er et skifte i det åndelige over
våre nasjoner og det kommer mange
rystelser i den kommende tid. Herren
er i ferd med å gjøre Sine utskiftninger
i Guds hus og det som kan rystes skal
sannelig rystes. Herren vil også rense
og hellige Sin menighet, gjennom sin
ild. Mange skal se det og sette sin lit til
Herren, men det er også de som faller
fra, både i lære og liv, når rystelsene og
skiftet skjer. Det kommer en sterkere
polarisering i Guds folk, mellom de

Illustrasjon: Krassimir Kolev
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av Per Ivar Winnæss
som vil helhjertet gå med Ham og de
som kompromisser og vanner ut Ordet.
Det skal styrke til, i Gud, for å ikke bli
forført i et passivt gudsliv og livsførsel.
Vi har gjennomlevd en ny
naturkatastrofe, hvor over 300.000
omkom, gjennom tsunamien. Vi har
sett et engasjement, giverglede, sorg
og en delaktighet fra verden, som aldri
før. Det er godt at vi engasjerer oss og
hjelper til, når mennesker er i nød.
Vi takker alle som viser medfølelse og
omtanke for de som er rammet og til
de etterlatte. Samtidig vil jeg peke på at
dette er bare begynnelsen på en tid med
ulykker og naturkatastrofer. Derfor
trenger vi å være våkne og forberedt
på det som kommer, så vi ikke blir
motløse og kraftløse, når rekken av
ulykker i verden intensiveres, før Jesus
Kristi andre komme.
Som Jesus sa, først må alt dette skje.
Jesus svarte og sa til dem: "Se til at
ingen forfører dere! For mange skal
komme i Mitt navn og si: "Jeg er
Kristus." Og de skal forføre mange. Og
dere skal høre om kriger og rykter om
kriger. Se da til at dere ikke blir skremt!
For alt dette må skje, men enden er
ikke ennå.
For folkeslag skal reise seg mot
folkeslag, og rike mot rike. Og det
skal bli hungersnød, pest og jordskjelv
på forskjellige steder. Men alt dette er
bare begynnelsen til veene. Da skal de
utsettes for trengsel og drepe dere, og
dere skal bli hatet av alle folkeslag for
Mitt navn skyld. Og da skal mange
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ta anstøt, og de skal angi hverandre
og hate hverandre. Mange profeter
skal da stå fram og forføre mange. Og
fordi lovløsheten tar overhånd, skal
kjærligheten bli kald hos mange. Men
den som holder ut til enden, skal bli
frelst. Matt. 24:4-13
Det er tid for oss å våkne opp fra
en humanistisk måte å ta del i alle
verdens begivenheter. Vi trenger å være
forberedt i ånden, være våkne og be.
Vi skal ikke bli motløse eller få frykt
og angst, ved det nyhetsbilde som
blir tegnet fra media. Det er tid for
oss troende, å søke Herren helhjertet
og komme opp i ånden. Dette er en
viktig tid, hvor et skifte er på gang.
Herren søker de som er helt i sitt hjerte
og ønsker å befrukte deg med Hans
visjoner og tanker.
Dette er en tid, hvor vi skal reise oss fra
passivitet, resignasjon, vantro og et lavt
nivå i ånden. Gud vil igjen fornye deg,
lege det som leges skal, forfriske deg
og leske deg. Omvend deg, der du falt
i fra. Søk Herren på nytt. For Han vil
la seg finne, bare du ikke gir opp. Vær
utholdene og fullfør du ditt løp.
Gå hele vegen med Herren. Vær
forberedt på strid og kamp, våkn opp!
Det krever svette, smerte, og tårer for å
fullføre løpet. Gå allikevel hele vegen,
så du kan vinne seierskransen, den er
din!

Progressivt!

Profetisk tiltale i musikalsk drakt
Dette er et forløsende redskap
for den som har kjørt seg fast
i tjenesten og bønnelivet.

Per Ivar Winnæss sitt ærlige uttrykk,
gjør at et ellers så ALVORLIG
BUDSKAP smyger seg inn i hjerte,
uten at man føler seg mislykket eller
fordømt av Gud.
Gjennom sitt virke oppfordrer han
oss blant annet til lek i ånden, det å ta
tilbake den spontane kreativiteten man
mister, hvis man bærer “sin tjeneste”
med en misforstått alvorlig mine. Hva
sang i ånden angår, er det her alt fra ren
improvisasjon til budskap å hente, slik
som på alle hans plater.
Undertegnede vil trekke fram
“jazztungene” på forrige plate, som
et godt eksempel. Dette må være en
plate for min generasjon, hvor ånden
og bruden sier “Kom!” Og Han som
gir dette vitnesbyrdet, sier “ Ja, Jeg
kommer snart”.
Rent musikalsk sett har jeg ofte med
skuffelse sagt at” Intet nytt under solen
er hendt i Norge”, siden Prudence på
syttitallet. Ja vel, det var gledelig med
Bel Canto på åttitallet og Farmers
Market på nittitallet, men det har
gjenstått å se noe eksperimentelt bra
på kristenfronten i alle disse år. Men
takk Gud for at han har reist opp
en mann som uredd bærer fram det
profetiske, ved Winnæss sitt budskap/

keyboardspill, gjennom sin helstøpte
musikalitet og produksjon.
Denne musikken vil jeg definitivt
kalle progressiv; fremadskridende,
jevnt voksende og stadig stigene, som
jo også er betegnelsen på bruden, i
forberedelsen for sin brudgom. – Fram
og opp.
Så la deg løftes av Guds ørnevinger, så
høyt opp at smerten ikke lenger når
tak i deg. Da ser du alt ovenfra, fra
ørneøyne; Guds perspektiv, og da kan
du med letthet si at prøvelsene ikke var
forgjeves.
La deg så rive med av den dynamiske,
pulserende musikken og kjenn at
budskapet pumper opp de åndelige
muskler i en – og det helt av seg selv!
Slik er det ved den som lar seg rense i
Jesu blod og overgitt sitt liv i Herrens
hender.
Det holder, det bærer og Han bringer
deg fram og opp.
Pia Rundmo
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av Krassimir Kolev

Abstrakt kunst,
som tungetale
Det er så spennende for meg, som kunstner, å oppdage hvordan bibelske prinsipper fungerer på
alle mulige områder, selv innen mitt kreative arbeid. Jeg husker at da jeg ble døpt i Den Hellige
Ånd, var det så spennende å oppdage dypet av denne herlige gaven, tungetalen. Jeg kom inn i
et helt nytt utrykksett, som jeg ikke kjente til tidligere. Plutselig var jeg ikke lenger avhengig av
min egen forstand i mitt bønneliv og heller ikke av min egen evne til å sette ord på mine tanker.
Bønnen i ånden, var så mye dypere og mer befriende. Jeg oppdaget også, at da jeg ville sette
ord på min bønn, kunne jeg gjøre det. Da ordene tok slutt, tok ikke min kommunikasjon med Gud
slutt, den bare fortsatte videre og dypere
Jeg vil be i ånden, men jeg vil også be
med forstanden. Jeg vil synge i ånden,
men jeg vil også synge med forstanden.
1Kor 14:15
Hva taler Paulus egentlig om, her?
Han taler om to ulike uttrykkssett,
ett gjennom ånden og ett gjennom
forstanden. Først, er det vår ånd som
taler hemmeligheter til Gud, og så er
det vår forstand som setter ”forståelige”
ord på det som våre hjerter er fylt
med. Der har vi ofte et problem, hvor
vår forstand strider mot ånden. Vår
forstands oppgave er å forstå og forklare
alt, men tungetalen har en annen
dimensjon, som er uforståelig for vår

36

forstand. Det er åndens dimensjon,
som vår forstand ikke har tilgang til.
Som en venn av meg sier, ”Om du
vil tale i tunger, da må du mobbe din
hjerne, ditt intellekt”.
”Ok” sier du, ”hva har det med abstrakt
kunst og kreativitet å gjøre?” Det er
slik at Guds prinsipper gjelder på
alle områder i livet. Jeg taler om to
forskjellige måter å uttrykke seg på.
Det første er gjennom bilder, som er
lett å forstå. Vi kan peke på maleriet
å si, ”det der er et tre”, ”der er et
eple” og ”der er en blomst”... På den
andre siden, om vi ser på et abstrakt
bilde og tenker: hva forestiller det her

egentlig? Der finnes det ingen konkrete
formål, bare ”merkelige” former og
fargesammensetninger.
På samme måte som jeg ikke kan forstå
alt i mitt bønneliv, behøver jeg ikke å
forstå alt det jeg skaper heller. Jeg kan
skape det gjennom ånden, eller jeg kan
oppleve det gjennom ånden.
Jeg har selv, som kunstner, tatt Paulus
sine ord bokstavelig og skaper begge
måter av kunst, den som jeg vil
uttrykke gjennom min ånd og den
som jeg vil uttrykke gjennom min
forstand. Det er akkurat som i mitt
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”Uten tittel” - digital grafikk av Krassimir Kolev

av Krassimir Kolev
bønneliv, noen ganger er jeg fylt med
ord som jeg bare vil tale til Herren,
men andre ganger bobler det i mitt
indre og ord rekker ikke til. Den eneste
måten som jeg da kan uttrykke meg
på, blir gjennom min tungetale, som
ved gjennom hundrevis og tusenvis
tungetaleord, løfter jeg mitt hjerte til
Gud. Som kunstner søker jeg ikke å
underholde mitt publikum. Det eneste
som er viktig for meg er å tale mitt
hjertes språk. Jesus sier, ”det ditt hjerte
er fylt med, taler din munn”. Som
kunstner har jeg forstått at det mitt

hjerte er fylt med, taler jeg gjennom
min kunst. Noen ganger blir det
konkrete bilder som du, som betrakter,
lett kan forstå. Men andre ganger er
de som ett rop fra mitt indre, bilder
som jeg selv ikke kan sette navn på. Da
arbeider jeg med former, som på sett
og vis er ubegripelig for meg, abstrakte
former, former som er noe annet enn
bare trekanter, firkanter, blomster,
bygninger eller mennesker. Det er
former og fargesammensetninger som
kommer fra mitt indre, født i en ild av
kreativitet, en flod fra min ånd, som

mitt sinn ikke kan forstå.
Så kom jeg til et punkt der jeg sluttet
å spørre meg selv: hva forestiller
bildet? Eller hva skal maleriet hete?
Eller hvilken stil har jeg malt dette
maleriet i? Jeg behøver ikke forklare
det uforklarlige. Jeg kan skape det, eller
oppleve det gjennom min ånd, ikke
bare gjennom min forstand.

”Uten tittel” - digital grafikk av Krassimir Kolev
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”Innfor himmelen” - digital grafikk av Krassimir Kolev

”Matilda danser” - Akvarell av Krassimir Kolev
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”Matilda leker” - Akvarell av Krassimir Kolev

”Storm” - digital grafikk av Krassimir Kolev
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Poesi
Når

Bølgen

Når
livets brenninger
slår mot deg

Forskremt
løper menneskebarna
hit og dit

har du
valget

På flukt fra mørke, kulde og
juletradisjoner
mon tro om vi finner paradis på
jord
er tanken uten ord

mellom

Brølende lam møter
Hver onsdag kl 19:00
Inviterer vi deg som lengter etter å få
mer ut av ditt kristne liv til å ta del
i vårt fellesskap. Vi vektlegger det å
søke Herren sammen og forløse hver
enkelt i det å komme i funksjon med
nådegaver og i tjeneste.
Med folket til Jesus i et innbydende,
utrustende og engasjerende
tjenestefellesskap,
slik at Kristus blir kjent, trodd, elsket
og helhjertet etterfulgt
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Adresse: Flessebergveien 1, 3300 Hokksund
Gå inn på www.brolendelam.no for vegbeskrivelse

Send oss dine dikt, historier eller skildringer

å drukne
i bitterhet
eller
å vende blikket
mot din
trofaste Himmelske Far
ingen krefter
er lenger å finne i deg
- eller rundt deg
kjenner du
men Guds kilde
er evig full
for menneskebarna
vet du
Sarah Judith Hovelstad, 2005

Så kom kjempebølgen
og skylte bort livet
som på Noah’s tid
Den rike verden tier
mens de innfødte taler om Guds
straff
henter de rike sine kjære hjem i
stillhet
Noen viker slapp unna bølgen
der ligger de bikinikledde
ennå med lukkede øyne i solen
Mens norske skolebarn baker
rundstykker
og samler inn penger til Røde
Kors
møter regjeringen oss med
alvorsblikk
Et nytt år

ettertenksomhet slukkes igjen
av individualismen
Gud taler – men vi vil ikke høre
Sarah Judith Hovelstad, 2005

Vil du ikke skrive, min due
Fly opp - fly høyt.
Se åket som bandt deg
kan aldri mer binde deg
Du er fri!
Kan du ikke løpe, min hjort
Spring hurtig opp på fjellet
Se tankene som holdt deg fast
har sluppet deg.
Se der oppe
hvor solen glitrer
Spring hastig opp.
Fangevokterens tid er forbi
Turtelduens røst lar seg
høre i vårt Land.
Beate Muldal, Tønsberg , 2004

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

av Per Ivar Winnæss

Reproduksjon og disippelgjøring

Vi er i ferd med å se en ny vekkelse og
utgytelse av Guds Ånd over Norden.
Det er de navnløse, de som i dag ikke
er i funksjon i Guds rike, eller som
ikke har sin egen plattform, men som
Herren selv har trent i det skjulte, som
skal ut i tjeneste for Herren.
I dag er det få som våger å bruke
nådegavene i menigheten, fordi vi ikke
aksepterer feil, eller at gavene er
umodne i våre liv.
Vi vil se, helt nye typer menigheter
reise seg. Menigheter som fungerer etter
hva vi ser i Ef. 4:11, hvor menigheten
er bygget på den femfoldige tjenesten,
som fungerer i team. Tjenestegavene er
satt til å utruste de hellige, slik at det
er de troende som går ut i tjeneste og
bruker nådegavene. De har aktivert,
praktisert og gjort bruk av nådegavene
og de åndelige våpen, i trygge
omgivelser i menigheten, hvor de
femfoldige tjenestene forløser, foredler
og rettleder de troende.
Vi sender ikke våre soldater ut i krig,
uten at de på forhånd har blitt trent
opp, i trygge omgivelser. Det er heller
ikke laglederen eller treneren som er
ute på fotballbanen og spiller kampene.
Skal man vinne kamper, er det treneren
og støtteapparatet som legger opp
strategien og står på sidelinjen og heier
på spillerne, mens det er de friske unge
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spillerne, som er ute og kjemper om
seieren. Det ligger mange treningstimer
bak hver kamp som de spiller. Hebr. 5:
14
Gjennom at Guds folk har fått
erfaringskunnskap om nådegavene og
de åndelige våpen, begynner de troende
å virke med frimodighet og gjøre Jesu
sine gjerninger. Joh. 14:12
I mange av våre menigheter slipper vi
ikke medlemmene til med praktisering
og bruk av gavene. Vi lar de heller ikke
bruke eller bli kjent med de åndelige
våpen, som Herren har gitt hver enkelt
troende. Det er ingen disippeltrening
av menighetens medlemmer, verken i
bønn eller bruk av gavene.
Vi kommer til å se at et nytt lederskap
reiser seg i menighetene, som forstår
hemmeligheten med å produsere og
reprodusere gavene og tjenestene. De
slipper til menighetens medlemmer til
å bruke gavene og har større glede å
se de andre i aksjon, enn selv å besitte
talerstolen og plattformen. Lk. 9:1-2,
Lk, 10:1-3 og Mk. 16:15
I dag er det mange pastorer og
lederskap som sliter. Det er blant annet
gjenstridigheter, kamp om posisjoner,
lunkenhet, mangel på mål, visjoner og
åndelig ledelse. Vi ser også at lederskap
styrer pastoren og

hindrer friske krefter med nye Gudgitte
strategier og visjoner. Videre er det en
stor mangel på arbeidere i Guds rike,
kanskje fordi man ikke blir betrodd
oppgaver annet enn praktiske oppgaver.
Hos. 4:6
Herren er i ferd med å fornye ledere
og tjenester. Herren kommer til å sette
sine ordninger inn i menigheten. De
som ikke er villige til å fornye seg eller
omvende seg, kommer til å flyttes og
miste sin strategiske posisjon, eller falle
fra. Dette gjelder både enkeltpersoner
og hele menigheter. Men som Samson
tok ut honning av løvekadaveret, vil
Herren bringe liv ut av det som er
dødt. Dom 14:8-9
Hvis vi ydmyker oss for Herren og
omvender oss fra død religion, vil
Herren reise oss opp til en ny vekkelse
for våre land. Jos. 3:5
Vi vil se et profetisk folk som reiser seg,
som taler liv og forløser det som Herren
har lagt på innsiden av hver enkelt
troende. De lever i en profetisk salvelse
og øver innflytelse der hvor de befinner
seg. Joel 3:1 og Ordsp.18:20-21

Noen bibelreferanser:
Og Han gav noen til å være apostler, noen til
profeter, noen til evangelister, noen til hyrder
og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet

til tjenestes arbeid, til oppbyggelse av Kristi
legeme, inntil vi alle når fram til troens enhet
og til kunnskapen om Guds Sønn, til manns
modenhet, til det mål av vekst som rommer
Kristi fylde.
Ef. 4:11-13

og to til hver by og hvert sted hvor Han selv
skulle komme. Så sa Han til dem: "Høsten er
i sannhet stor, men arbeiderne er få. Be derfor
høstenes Herre at Han vil drive arbeidere ut
til sin høst! Gå av sted! Se, Jeg sender dere ut
som lam midt i blant ulver. Lk. 10:1-3

Men fast føde er for dem som er fullvoksne,
det vil si dem som gjennom bruk har trent
opp sansene sine til å skjelne mellom godt og
vondt. Hebr. 5:14

Og Han sa til dem: Gå ut i all verden og
forkynn evangeliet for hele skapningen. Den
som tror og blir døpt, skal bli frelst, med dem
som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn
skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de
drive ut demoner, de skal tale med nye tunger,
de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe
dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal
legge hendene på syke, og de skal bli friske.
Mk. 16:15

Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror
på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg
gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse,
for Jeg går til min Far. Joh. 14:12
Så kalte Han sammen de tolv disiplene Sine,
og gav dem makt og myndighet over alle
demoner, og til å helbrede sykdommer. Han
sendte dem ut for å forkynne Guds rike og
helbrede de syke. Lk. 9:1-2
Videre, etter dette utpekte Herren også sytti
andre, og Han sendte dem foran Sitt åsyn to

Og Jesus stod fram og talte til dem og sa: "Meg
er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor
ut og gjør disipler, i det dere døper dem til
Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn,
og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt
dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil
verdens ende. Mt. 28:18-20

Mitt folk går til grunne fordi det mangler
kunnskap. Hos 4:6
Og se, det var en bisverm og honning
i kadaveret av løven. Han tok noe av
honningen i hånden og spiste mens han gikk
videre. Dom 14:8-9
Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre
underfulle gjerninger blant dere. Jos 3:5
Deretter skal det skje at Jeg skal utøse Min
Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres
døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha
drømmer, og deres unge menn skal ha syner.
Joel 3:1
En manns mage blir mettet av frukten av
hans munn. Med grøden fra hans lepper blir
han mettet. Død og liv er i tungens makt, og
de som elsker den, skal ete frukten av den.
Ordsp. 18: 20-21

Nå kan du ringe oss for forbønn og veiledning!

RING 32 75 79 85
eller send e-post
via vår webside
www.brolendelam.no
Send oss din e-post adresse og få de siste nyheter om tjenesten

43

Brølende Lam! Vi sender nyheter ca. hver 10 ende dag via e-post.

B-BLAD

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

Brølende Lam
• produserer TV programmer
• utvikler Web ressurs
• utgir det profetiske magasinet
Den profetiske Røst
• produserer profetiske musikk
CD og DVD
• bygger opp profetskole
• reiser i team til menigheter
med det profetiske ord
og undervisning

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

Bli en Brølende Lam

partner!

