KK
R
PROFETIS

MLA
E

BR Ø
LE
N

D

7.årgang

Kjempen
reiser seg
Hva er et menneske
verd?

Profetene i det
gamle Israel

En usedvanlig
profeti

Et frø fra Gud

N
JO

nr.2/2005 Pris NOK 70,00

VE

G RE F O
RM
SE O
EL
AS

Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid

T SENTER FOR

KK

Den Profetiske Røst

TIV
EA

Innhold
Leder Side 3
Profetrøsten, av Aida Seehuus
Flaaten Side 4 – 5

Ny tid - en profeti av Per Ivar
Winnæss Side 21

Identifikasjon, av Per Søertorp Side
32 – 35

Amerika i dag, av Arne Dag Johansen
Side 22 – 24

Et frø fra Gud, av AnnaKarin
Svensson Side 36 – 39

Hva er et menneske verd?, av Ivar
Vik Side 6 – 7

Brølende lam profetskole Side 25

Tn usedvanlig profeti, av Hal Lindsey
Side 8 – 10

Guds profetiske ord, av Hans
M. Steen Side 26 – 29

Kjempen reiser seg Side 12 – 14

En stor Guds mann, av Rick Joyner
Side 30 – 31

Leder

Kjære lesere!
menigheten. La oss kjøpe den rette tid
og ikke la denne unike muligheten gå
fra oss – invitasjonen fra Herren til å be
og stå i gapet for vår nasjon.

I denne utgaven har vi derfor flere
profetiske artikler om vekkelse og om
enhet i Kristi kropp. Vi strider ikke mot
hverandre, eller står mot andre tjenester
og menigheter. Vi er fokuserte på å
fullføre Jesu Kristi gjerninger og planer
for nasjonen. Vi ser ikke hverandre
som konkurrenter eller en trussel, men
gleder oss over andres gjennombrudd,
vekst og framgang. Da vil vi stå side om
side, med hele Kristi legeme og ingen
støter hverandre til siden, men alle er
opptatt med å fullføre hvert sitt løp.
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Faderen Side 40
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Det er med stor glede og respekt, vi
igjen kan utgi et nytt nummer av Den
profetiske røst. Vi tror denne utgaven
vil inspirere deg på mange måter. Vi
lever i en meget viktig tid, hvor Herren
er i ferd med å reise opp Sitt folk til
forbønn for nasjonen. Det er et skifte
på gang og vi opplever at ting tilspisser
seg i det åndelige, noe som igjen vil bli
synlig i det naturlige.
Vi tror, at det er et folk som vil riste
av seg støvet og reise seg i denne tiden.
Det er nå vi har mulighet til å forandre
nasjonens bestemmelse, eller for å si det
på en annen måte, gjenopprette Guds
hensikter og planer med nasjonen og

Vi, i den profetiske tjenesten Brølende
lam, er klar over at vi bare representerer
en liten del av det Herren gjør i Norge.
Vi er allikevel målrettet i vårt arbeid
og fokuserte på vårt kall og visjon.
Vi dekker bare en av de femfoldige
tjenestene, gjennom vårt arbeid. Vi
trenger de andre tjenestegavene og
respekterer og ærer dem. Vi vil velsigne
og tale vel om de andre tjenestene og
menighetene, med annen fokus og
visjon enn hva Herren har betrodd
oss. Det vil også være tid for å arbeide
sammen, på tvers av tidligere satte
religiøse grenser og sammen med
de andre femfoldige tjenestene med
gjensidig respekt og kjærlighet.

Sammen skal vi få se et forandret
Norge.

Og Han satte 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
Vi håper på at dere blir velsignet av
Den profetiske røst. Vi takker dere alle,
som allerede er betalende abonnenter
og de av dere, som har sendt inn en
gave, utover abonnementsprisen.
Uten deres respons, finnes det ikke
økonomisk grunnlag for å utgi et
magasin som dette.
Vi håper på at du får med deg nye
abonnenter i din vennekrets, for så
langt har vi for få abonnenter
Vi inviterer dere andre til å løfte i lag
sammen med oss og bli en betalende
abonnent.
Gud velsigne deg!

Per Ivar Winnæss
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Brølende lam

TV programmer på

TV Visjon Norge

av Aida Seehuus Flaaten

Profetrøsten
Hentet fra Profetrøsten 1949 “Vekkelsen kommer!” av Charles Price
Da jeg leste dette for en tid tilbake, var
det for meg, som om det var skrevet i
vår egen tid.
Et par skriftsteder kom til meg Jer. 6:
16 og Job 8: 8 -10. Måtte vi våkne opp
av søvnen, vende om til Gud, ydmyke
oss og søke Ham, mens det ennå er
tid! La oss oppmuntre hverandre med
disse ord og tro Gud for sann vekkelse
og reformasjon i denne tid! La oss ikke
bare snakke om det, men virkelig med
et hjerte og en sjel, rope til Ham som
Var, som Er og som KOMMER! I Jesus
Kristus er vi Ett. Gud velsigne deg.
Vekkelsen kommer!
Vil det komme en oppvåkning av
gamle tiders Gudsfrykt, før Jesus
kommer igjen?
Kan vi vente en Åndsutgytelse, før
himmelen åpner seg, og verdens Frelser
kommer tilbake for å hente Sine
gjenløste?
Jeg har en stadig økende overbevisning
om at vi er like på randen til en av de
største vekkelser i den nyere tid! (Jeg
er selvfølgelig klar over frafallet og
tilbakegangen, og at kirken de siste
årtier har mistet sitt tak på masser av
mennesker.)
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Jeg hører lyden av det kommende
livgivende regnet! Jeg fryder meg i
forventningen over hva som snart
vil skje. Jeg tror at Nasjoner, byer og
bygder vil skjelve under utgytelsen av
Den Hellige Ånds kraft!
Vekkelse midt i frafallet!
La oss huske dette; at alle vekkelser er
oppstått i de dypeste depresjonstider.
Når åndskraften har vært på det laveste
og hjertene tomme, fordi ingen føde
tilfredsstiller folket, da har en eller
annen Johannes døper stått fram og
forkynt: " JESUS KOMMER SNART! "
Da Johannes ble redskap til den første
store vekkelse, hadde Israel ikke hørt en
profetisk røst på 400 år.
De levde under et jernhardt regimente,
var underkuet av en hedensk
verdensmakt. De hadde vært igjennom
sorgens og lidelsens nattetider, men
ingen natt hadde vært så mørk som
denne. Og da - plutselig midt i dette
mørke, var det en røst som ropte i
ørkenen. Og det var i dette mørke de
korsfestet herlighetens Herre.
I de neste få generasjoner rystet ilden
fra pinsedag keiserdømmer, forandret
nasjoners retningslinjer og omformet
hele verdenskartet.

De åndsfylte sendebud plantet korset i
Rom. Ingen menneskelig makt kunne
stanse evangeliets framgang. Fra den
tid og like til i dag, har vekkelsene
kommet ut av nattetider. Det ser ut
som det ligger til menneskenes natur og
ikke søke Herren, før det er fortvilende
nødvendig. ( menneskene vil ofte ikke
spørre om veien hjem, før tingene går
så galt, at de må erkjenne at de har gått
seg vill.)
Det er ut av mørke som denne
sønderknuste, blødende verden raver
om i, at menigheten fylt av Guds Ånd,
vil få lov til å lede menneskeheten
tilbake til det solskinn som lyser på
Guds berg.
Reformasjonen ble født i de mørke
tiders fengsel. Det var fortapte
menneskers rop om frihet, de aldri
hadde kjent, som brakte en gjenfødelse
av troen og tente reformasjonens ild i
nasjonene! Da Martin Luther sprang
opp og ropte: "Den rettferdige skal leve
ved tro! ", tente han en gjenfødelsens
ild, som lyste i de mørke tiders natt.
Her var vekkelsen!

å tørke bort. Vi ville aldri håpe på
oppstandelse, hvis det ikke fantes en
grav. Vi ville aldri oppleve å bli født på
nytt, dersom vi ikke trengte det. Kun
når vi er hjelpeløse, vet vi hvordan vi
kan be om kraft!
Jeg tror av hele mitt hjerte at vår
nåværende sørgelige, åndelige tilstand
vil tvinge oss på kne, og at himmelens
svar, når det endelig kommer, vil være
som en lyd av et fremfarende veldig
vær, som høres over hele verden.
Mennesket begynte i edens hage, og i
edens hage vil det ende.
Begynnelsen var at Gud vandret og
talte med et syndfritt menneske, der,
hvor floden fløt, blomstene strålte og
hvor sorg, synd og død aldri hadde
vært! Det vil ende på samme måte.
Menigheten begynte med pinse og vil
avslutte med pinse.

Følg med på våre profetiske
TV programmer Brølende Lam
og reportasjer
Hver søndag kl 17:00, sender
Brølende lam sitt halvtimes TV
program på Visjon Norge
repriser:
Tirsdag kl 23:10
Onsdag kl 01:30
Torsdag kl 00:10
Søndag kl 07:00

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

Den begynte med en utgytelse av
åndens gaver og av Guddommelig
kraft, som all helvetes og jordens makt
ikke kunne stanse. I de siste dager
skal Ånden utgydes over alt kjød. De
begivenheter som ligger foran oss, er
langt større enn alt, hva vi hittil har
opplevd. Hva vi opplever i dag er rikere
enn i går, men jeg roper av fryd når jeg
tenker på, hva Gud vil gjøre i morgen!

Vi ville aldri lære Guds hånds ømme
strøk å kjenne, hvis det ikke var tårer
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av Ivar Vik

Hva er et menneske verd?

I alle samfunn fins en rekke indikasjoner på hvor høyt en setter menneskeverdet. Da kan en studere statistikken
over trafikkdrepte. Hvor mange omkommer i trafikken hvert år i forhold til de midler som settes inn for å stanse
denne døden. Hvor mange aborter er det hvert år? Hvilke lover gjelder for livet i randsonen osv.
Ved å studere tall og lovverk kan man
fort finne en nasjons temperatur når
det gjelder menneskeverd. En gruppe
medisinstudenter ble forelagt følgende
kasus i en forelesning om abort: “I
en familie har faren syfilis og moren
tuberkulose. Hun har født fire barn.
Den første er blind, den andre døde,
den tredje er døvstum og den fjerde
har tuberkulose. Nå er hun gravid igjen
med det femte barnet. Foreldrene er
villige til å akseptere abort. Hva for
et råd vil du gi dem?” Flertallet av
studentene var avgjort for abort i dette
tilfellet. Foreleseren svarer: “Gratulerer,
nå har dere prestert å ta livet av
Beethoven.” Ludvig van Beethovens
foreldre var virkelig i en slik vanskelig
livssituasjon, men de valgte altså å la
barnet få leve.
Når et menneske mister sin selvrespekt,
har det lidd et stort tap. Det blir
vanskelig å respektere andre om du
ikke først respekterer deg selv. Noen
føler seg som tapere i omgang med
andre og så gir man opp å være
menneske. Da slutter du å bry deg om
kroppen, klærne, avtaler, regninger og
dine eiendeler. Når en nasjon mister
respekten for menneskeverdet er det
en tragedie. Historien har altfor mange
eksempler på at det har skjedd. Men
det skjer ikke sånn uten videre. Det
kommer først signaler i tiden på at
en nasjon er underveis til avgrunnen.
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Ytre sett kan alt virke som å være i
skjønneste orden. Men hva hjelper det
om vårt livstog er aldri så fint og så
flott når neste stasjon er Helvete? Hvor
mange nasjoner har ikke gått til grunne
fordi man mistet respekten for de lover
og ordninger som må respekteres om en
nasjon skal fungere. Vi er ikke kommet
så langt i vår nasjon, men skal vi vente
til at det er for sent å snu? ”Men jeg
kan da ikke gjøre noe” sier du og tusen
andre er hjertens enige. Det du kan
gjøre er å la Guds Ord sette standarden
for ditt menneskeverd. ”Og Gud skapte
mennesket i sitt bilde, i Guds bilde
skapte han det…” (1.Mos.1:27) Dette
ene ordet gir mennesket en uendelig
verdi. Dette ene ordet har formet
nasjoners verdigrunnlag på en slik
måte at det har runget opp gjennom
historien.

Respekten for det hellige
Når du går inn i et gudshus fylles du av
ærbødighet og respekt. Derved gir du
Gud den ærbødighet og respekt Han
har krav på. Ikke desto mindre ser vi
at mange mangler denne respekten for
det hellige. Hva er det som går tapt
når så skjer? Når vi mister respekten
for det hellige, mister vi også respekten
for Gud. Av det følger at vi mister
respekten for de bud og ordninger
Gud har gitt oss. En naturlig følge blir
da mangel på respekt for skaperverket

og for menneskeverdet. Historien har
fullt ut vist oss hva som da kan skje. Vi
kan saktens undre oss: Hvorfor setter
ikke Gud seg i respekt i enda større
grad? Det spørsmålet kan vi rette til
oss selv, vi som er Hans legeme på
jorden i dag. Menigheten har et kall fra
Mesteren selv. ”Dere er jordens salt!”
(Matt.5:13) Om verden ikke skal gå
under i forråtnelse, må respekten for
Gud og det hellige gjenreises. Dette er
menighetens oppgave. Når så skjer vil
også respekten for hele Hans skaperverk
gjenopprettes. Vi skal allikevel ikke
undre oss over at det er slik vi ser rundt
oss. ”Du skal vite at i de siste dager skal
det komme vanskelige tider. For da vil
menneskene være... uten respekt for det
hellige.” (2.Tim.3:1-2) Her er det ditt
eksempel mer enn dine ord som gjør
inntrykk. Om du ved din væremåte gir
andre et inntrykk av respekt for alt som
hellig, så er det et budskap som blir lagt
merke til. Vi ber i den første bønnen i
Fadervår: ”La Ditt navn holdes hellig.”
(Matt.6:9) Denne bønnen er selve
nøkkelen. For når Guds navn blir holdt
hellig, blir det naturlig å helligholde alt
det som Gud erklærer for hellig.
Jakob har noen tankevekkende ord i sitt
andre kapittel: ”Sett at det kommer to
menn inn i menigheten - den ene i fine
klær og med gullring på fingeren, den
andre fattig og i skitne klær. Så sier dere
til ham som er pent kledd: ”Vær så god,

her er en god plass”, men til den fattige:
”Du kan stå der” eller: ”Sett deg her på
gulvet ved føttene mine””. (Jak.2:2-3)
Takk og pris, vi behandler ikke folk på
den måten. Det får da være grenser.
Men la oss ikke bli så fort ferdige med
dette ordet likevel. Har du selv noen
gang vært tilstede og opplevd at du ble
behandlet som luft? Eller har du selv
behandlet folk i din nærhet som om de
ganske enkelt ikke var til stede? Det du
da gjorde var med hele din væremåte å
si: ”Sett deg her på gulvet ved føttene
mine”. Det fins mange måter å si det
på. Å oppføre seg nedlatende overfor
mennesker som har krav på din
oppmerksomhet og kjærlighet er å støte
bort. Men Jesus sa: ”Den som kommer
til meg vil jeg så visst ikke støte bort.”
(Joh.6:37) En nyankommet inn i en
menighet, familie eller arbeidsplass er
særlig følsom. Er du i en lederposisjon
bør du være ekstra på vakt. Vær opptatt
av å løfte opp, ikke å trykke ned. Tenk
med hjertet så vil vedkommende føle
seg inkludert og elsket fra første stund.
Gud gjør ikke forskjell på folk. Da skal
heller ikke vi gjøre det.

Hva gjorde mesteren?
Jesus levde slik at han tiltrakk seg
mennesker som en magnet. Ikke
minst gjaldt dette mennesker som
andre foraktet. Tollere, som arbeidet
for okkupasjonsmakten, skjøgene og
sosialt aparte mennesker følte seg vel
i Jesu nærhet. I Jesu nærhet opplevde
de ikke det de var så vant til fra
andre sammenhenger: fordømmelse.

En kvinne i England opplevde det
enestående at hun to kvelder på rad
fikk sitte til bords med to av landets
fremste menn, nemlig Gladstone den
ene kvelden og Disraeli den andre.
Etterpå ble hun naturligvis spurt
hvordan det føltes. ”Den ene kvelden
hadde jeg en bestemt følelse av å være
sammen med en av Englands mest
betydningsfulle menn” svarte hun.
”Den andre kvelden hadde jeg en
følelse av selv å være en av Englands
mest betydningsfulle kvinner.” Gir
du mennesker som er i din nærhet en
følelse av å være betydningsfulle? Er det
bare de vellykkede som tiltrekkes av din
nærhet eller også de utstøtte? Det er
de sistnevnte det er vanskeligst å gi en
følelse av verdi. Men det var det Jesus
gjorde. Han tiltrakk seg mennesker på
grunn av det han var og gjorde. Det
er et ord som kan hjelpe oss i denne
sammenheng: ”Du skal elske din neste
som deg selv.” (Matt.22:39) Det kan
da ikke være tilfeldig at Jesus omtaler
dette budet som det største av alle bud?
Det handler altså i vår sammenheng
om å gi andre den opplevelsen av
verdi som du selv ønsker å oppleve i
møte med andre. Si meg; er ikke et av
dine høyeste ønsker å være elsket og
akseptert? Veien dit er selv å elske og å
akseptere andre.

Det fins ingen B-mennesker
Ja, det er stor forskjell på mennesker.
Ikke to av oss er like. Det er sant at
noen når langt her i livet mens andre
blir stående på stedet hvil. Spennet

i yteevne og funksjonsdyktighet er
kolossalt. Og hvem kan nekte for at
noen er bedre utrustet enn andre?
Likevel er vi alle like mye verdt. Din
verdi er altså ikke knyttet til hva du
kan prestere men at du er skapt av
Gud til et menneske. Dermed fins det
ingen B-mennesker. ”For Gud gjør ikke
forskjell på folk.” (Gal.2:6) ”Du gjorde
ham lite ringere enn Gud.” (Sal.8:
6) En ting er å erkjenne at dette er en
bibelsk sannhet. Men det blir ingen
sannhet for deg før du slutter å akte
andre mennesker som B-mennesker.
Også denne sannheten trenger å synke
fra ditt hode til ditt hjerte og så ut i
dine lemmer. Lett er det ikke, for det
er jo slike åpenbare forskjeller på oss.
Ja, men la deg ikke forlede av tidens
ånd til å tro at det er en forskjell i verdi.
En prøvestein på ethvert samfunn er
hvordan det akter menneskeverdet.
Det første som går tapt når en kultur
forfaller er menneskeverdet. Hvor høyt
er menneskets verd? Det lar seg ikke
måle. ”Ja, hvert hår dere har på hodet,
er telt. Frykt derfor ikke! Dere er mer
verd enn mange spurver.” (Matt.10:
30-31) La deg fylle av Guds tanker om
menneskets verd så vil det prege deg
i din omgang med andre mennesker.
Dette gjelder ikke minst i møte med ett
menneske, nemlig deg selv. Du har så
lett for å måle og veie deg selv ut fra det
du gjør. Se heller hen til hva Gud gjør.
Gud dør for deg. Da er alt sagt om ditt
verd.
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av Hal Lindsey

En usedvanlig
profeti

Pave Johannes Paulus II sin død, har ført til den mest usedvanlige utgytelse av følelser for en
internasjonal leder i historien. Nasjonale ledere fra nesten hver nasjon, religiøse ledere fra alle
trosretninger, unge så vel som gamle mennesker, fra alle verdenshjørner – alle uttrykket de en
eller annen form for følelser, ved bortgangen av denne store kirkeleder. Mesteparten av verden
lovet ham, som en av de sterkeste krefter for fred i historien.

Når jeg nå har studert de mange
profetier om de siste dager i Bibelen,
har jeg også funnet en høyst usedvanlig
profeti utenom Bibelen, som kom
fra en irsk katolsk biskop i det 12.
århundre. Hans navn er St. Malachy.
I følge hans biograf, St. Bernard av
Clairvaux, i hans bok "Life of Saint
Malachy", så var St. Malachy kjent for
å ha profetisk nådegave og han forutsa
til og med sin egen død, med nøyaktig
dag og tid på dagen. St. Malachy ble
kanonisert i 1190 av pave Clement III.
I følge hans biograf, besøkte St.
Malachy Roma i 1139, da han kom i
henrykkelse og mottok en åpenbaring.
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Malachy skrev ned denne usedvanlige
åpenbaringen, der han påberoper
seg å ha forutsett alle pavene, fra
pave Innocent II sin død, til kirkens
undergang og Kristi gjenkomst. Han
navngir nøyaktig 112 paver fra den tid
til enden.

var: "De Medietate Lunae", hvilket
betyr "Halvmånen". Johannes Paulus
I ble født i Belluno (vakker måne)
bispedømme og ble døpt til navnet
Albino Luciani (hvitt lys). Han ble pave
da det var halvmåne (26. august 1978).
Han døde en måned senere, rett etter
en måneformørkelse.

St. Malachy skrev noen profetiske
beskrivende ord på latin om hver enkelt
av pavene. Så gav han manuskriptet til
pave Innocent II, og det ble plassert
i Vatikanets arkiver, for så å bli glemt
i århundrer. Deretter i 1590 ble det
gjenoppdaget og offentliggjort.
Det er interessant å se hvordan de lærde
har forenet de 110 korte beskrivelsene
med hver av de 110 pavene og
antipavene, som har vært siden pave
Innocent II. Selv om de har vært litt
uklare, så har de passet til de generelle
egenskapene til hver enkelt av pavene.
Disse er på ingen måte av det
samme slag som forutsigelsene vi
finner i Bibelen, men de har en viss

Illustrasjon: Krassimir Kolev

Moderne kommunikasjonsteknologi
har ført til at pavens bortgang er
blitt til en hendelse uten sidestykke.
Bokstavelig talt, hele verden har
kommet sammen for å beundre
denne ene mannen. Jeg tror at i
mange henseende vil det bli viktige
og klimatiske konsekvenser av denne
pavens bortgang.

anvendelighet.
Her er noen eksempler:

Florum", hvilket betyr "Blomstenes
Blomst". Paulus den VI’s våpenskjold
hadde tre fleurs-de-lis (Isis blomster).

Pave nr. 108 Paulus VI (1968-78):
Profetien til den 108. paven var: "Flos

Pave nr. 109 Johannes Paulus I
(1978): Profetien til den 109. paven

Pave nr. 110 Johannes Paulus II (19782005): Profetien til den 110. paven var:
"De Labore Solis", hvilket betyr "fra
solens arbeid". Johannes Paulus II ble
født i løpet av en solformørkelse den 8.
mai 1920. Som solen står opp i øst, slik
kom han til Vatikanet fra øst. Hvorhen
på jorden solen skinner, så besøkte han
stedet.
Hvis St. Malachy har rett, så vil det
bare være to paver til før verdens ende
slik vi kjenner den, og Kristi andre
komme. Jeg mener at vi nå kan se hele
det profetiske hendelsesforløp av tegn
rett før Hans gjenkomst like foran oss,
som Jesus Kristus og profetene forutsa.
Så det St. Malachy forutsa hender

virkelig til rett tid. Pave Johannes
Paulus II var klar over disse profetier,
og minst én gang omtalte han dem
med bekymring.
Etter hva St. Malachy sa, så skal det
komme bare to paver til. Det har derfor
vært stor interesse om hvem som skulle
bli den nye paven, etter Pave Johannes
Paulus II.
Profetien sier om den 111. paven:
"Gloria Olivae", hvilket betyr
"Oliventreets herlighet".
Vi kan derfor si, at da kardinal
Ratzinger ble valg som den neste pave,
75 år gammel og tok navnet pave
Benedict II, blir også profetien om den
111. paven oppfylt. Kardinal Ratzinger
kommer nettopp fra St. Benedict
ordenen, også kjent som Olivianerne?
De har Olivengrenen som sitt emblem.
Men det er profetien om den 112.
og siste paven, som er den mest
fascinerende. St. Malachy forutsier:
"Petrus Romanus" , som betyr "Peter
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Romeren" og han vil regjere den
hellige katolske kirke, under den siste
trengselen. Midt i mange trengsler vil
han gi sine etterfølgere mat. Men til
slutt vil byen, som ligger på de sju fjell,
bli lagt øde og den fryktelige dommer
vil dømme folkene."

årene består av 360 dager, eller 173 880
dager senere, ble Jesus erklært Davids
sønn og Messias. Som forutsagt ble
Han forkastet og fikk ingenting. Innen
en uke senere ble Han drept.

Hvis noe av dette er sant så antar
jeg at den 111. paven ikke vil leve
særlig lenge. Vi er rett og slett for
nær de avsluttende hendelser før Jesu
gjenkomst, til at han kan regjere lenge.

Vit derfor å forstå at fra ordren om
å bygge og å gjenopprette Jerusalem
gikk ut, fram til prinsen Messias, skal
det gå sju uker og 62 uker. Gatene
og muren skal bli gjenoppbygd også i
vanskelige tider. Etter de 62 ukene skal
Messias bli tatt livet av, men ikke for
Seg selv. "Prinsen som skal komme"
til sitt folk skal ødelegge byen og
helligdommen. Slutten skal komme
ved en oversvømmelse, og avfolking er
bestemt for slutten en krig.

Den viktigste delen av St. Malachy
sine profetier, har å gjøre med
hendelsene han forutser vil skje, under
"Peter Romeren" sin regjeringstid.
Han forutser store trengsler under
hans regjeringstid, som tar slutt ved
ødeleggelsen av kirken og Roma. Dette
vil bli gjort av en fryktelig dommer,
som så vil dømme verden.
I Daniel sin store profeti, som
omhandler de 70 årsuker skjenket til
Israel, for å fullføre den hensikt som
Gud har skapt dem til, så forutsier han
noe som passer rett inn i St. Malachy
sin profeti om "Peter Romeren".
Daniel forutsier nøyaktig dagen
da Israels Messias skal bli erklært
kronprins og rettmessig arving til Kong
Davids trone. Det var 69 årsuker fra
den dagen Artaxerxes Longimanus av
Persia, gav eksiljødene tillatelse til å
gjenoppbygge Jerusalem. (Les Neh. 2:
1-8 for å se tillatelsen bli gitt.)
Nøyaktig 69 månekalender årsuker, der
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Daniel forutsier:

Legg merke til at ved slutten av den 69.
årsuken, men før begynnelsen av den
70. årsuken, så vil det skje to meget
viktige historiske hendelser. Først blir
Messias tatt livet av, men ikke for Seg
selv. Jesus ble korsfestet innen uken av
Hans offisielle mottagelse som Messias.
For det andre så skal "Prinsen som
skal komme" til sitt folk, ødelegge
Jerusalem og tempelet i byen. Den
romerske 10. legion ødela Jerusalem og
tempelet i år 70 e.Kr.
Til slutt en meget viktig detalj. "Prinsen
som skal komme" skal være av det
samme folk som ødela Jerusalem i år 70
e.Kr. De var romere. Så den kommende
prinsen, som er antikrist, må være en
romer. Forstår du nå hvorfor jeg er så

(Du sparer kr 117,00 )

fascinert av St. Malachy sine profetier
om den siste paven, som skal bli kalt
"Peter Romeren".
Åpenbaringsbokens 17. kapittel gir
detaljer om den endelige dommen
over den mystiske kvinnen, med
det symbolske navnet "Babylon den
store". Apostelen Johannes gjenkjenner
kvinnen: "Her er den forstand som
har visdom: De sju hodene er sju fjell
som kvinnen sitter på…" og "Og
kvinnen som du så, er den store byen
som hersker over kongene på jorden."
(Åp. 17:9,18) Da Johannes skrev dette,
var det kun én by som regjerte over
kongene på jorden – Roma, som ligger
på sju fjell.
Pave Johannes Paulus II var en stor
og god mann. Den kommende paven
kommer til å bemektige seg på den
favør som han fikk av verden. Med
medias hjelp er det lett å forutse at
"Peter Romeren" vil være i stand til å
hypnotisere verden, til å følge etter han
som forfalskning av Kristus.
Det er på tide å forsikre deg om at du
har din sak i orden med Gud.
© 2005 WorldNetDaily.com
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av Tommy Hicks

Kjempen reiser seg

Om natten den 25.juni-1961, klokken 02:30, mottok jeg et syn fra Herren, som har forandret mitt liv og min tjeneste
fullstendig. Ikke bare en gang, men tre ganger så jeg det samme og hvor vidunderlig det var, da jeg igjen så det, den
27.juni. Hver gang var detaljene de samme. I synet så jeg plutselig hele jorden foran meg. Fra himmelen hørte jeg en
stemme, en høy stemme. Det var Guds røst.
En kjempe bundet i lenker
Ansiktet mitt ble vendt mot nord.
Mens en sterk lysstråle opplyste hele
jorden og mens jeg så utover jorden,
fikk jeg se en stor skikkelse, lik en
mektig kjempe. Jeg ble forundret
da jeg så denne kjempen dekke hele
jorden. Det så ut som hans føtter
nådde nordpolen, og hans hode
strakte seg mot sydpolen. Armene var
på påfallende vis, utbredt fra hav til
hav. Da det lyste et sterkt lyn, så jeg
hvordan denne kjempen var levende.
Og hvor mektig det enn høres ut, han
kjempet for sitt liv. Jeg spurte, Å, Herre
hva betyr dette? Dette mektige vesenet
var dekket av ruinhauger, og så ut til å
være bundet av lenker. Mens jeg så på
dette vesenet, begynte det å skjelve og
gjøre krampeaktige bevegelser. Deretter
så jeg tusener merkelige små vesener. Så
snart kjempen begynte å skjelve, trakk
de seg tilbake fra han. Når han sluttet
å bevege seg, kom de tilbake igjen. Det
ble klart for meg hvilke skapninger
det var. Det var de redskaper som i
gjennom århundrer hadde bundet
Kristi legeme. Demonene.
Kjempen reiser seg til frihet i Guds
kraft
Plutselig løftet kjempen den høyre
hånden og samtidig hørte jeg en høy
stemme som tordnet i fra himmelen.
Deretter ble himmelen fylt med skyer.
Det var tunge skyer. Og mens jeg
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spent så dette, forvandlet skyene seg
til sølv, inntil det i fra disse sølvskyer
fløt dråper av lys og kraft, nedover
kjempens skikkelse. Da så jeg kjempen
forvandle seg og bli oppløst. Og i stedet
så jeg millioner av mennesker. Jeg
ropte til Herren; "Hva betyr dette?"
En klar og lys stemme sa: "Jeg vil
godtgjøre dere de år da vrimleren åt
alt og slikkeren, skaveren og gnageren,
min store hær, som jeg sendte i mot
dere" (dette er et navn på forskjellige
gresshopper som igjen er bilder på
demoner).
En gjenopprettet menighet - uten
skillemurer, Kristi legeme.
Mens jeg lyttet til stemmen og
betraktet menneskemengden, kom det i
fra skyene store dråper som av flytende
lys. Denne himmelske substans gjorde
at alle den berørte, mistet sitt eget liv
og vesen og deres liv ble Jesus. De ble
Kristi legeme. Jeg så ingen skillemurer,
trossamfunn eller sekter, men en
strålende herlighet fra himmelen,
som hvilte over disse mennesker, drev
dem til å løfte sine hender i pris og
tilbedelse. Jeg anstrengte meg for å se
hva disse mennesker tilba. Da så jeg
en stor hvit skikkelse komme ned fra
skyene. Dom med sin finger først pekte
på en, deretter på en annen. Det så ut
som om han gav anvisninger, for de
gikk i den retning han pekte. Noen
gikk mot øst, og noen mot vest, ja i alle

retninger. Jeg kunne se hvordan de dro
gjennom byer og landsbyer, gjennom
ørkener, skoger og jungler.
Gud holder på med å framstille en
fullkommen menighet, han vi ha et
folk som er så fylt med kraft, at de ikke
mer lever sitt eget liv, men Kristi liv.
Jeg så disse mennesker gå gjennom ild
uten å bli brent, de gikk over elver som
om det ikke fantes vann. Med letthet
kom de tvers over havet. De unnslapp
forfølgelser, som om en hånd tok dem
bort fra deres omgivelser. Selv om
ville dyr brølte, og selv om mennesker
angrep med sverd og krigsvåpen, så
hindret det dem ikke. De dro over
berg og dal, og sprang som hjorter over
fjellene. Deres ansikter lyste med en
seiersglans. De var seierherrene.
De gikk til hele verden med kraftens
evangelium
Neste del av synet husker jeg bare
svakt. For en sterk skjelving kom over
meg, mens jeg mottok det. Jeg så den
hvite skikkelsen peke med et septer i
hånden og igjen gikk det ut ifra Hans
hånd, noe jeg må kalle for en flytende
kraft. Med det samme den berørte et
menneske, ble vedkomnes hender på
samme måte fylt. Og det drypte av dem
med den samme himmelske substans.
Etter at de hadde mottatt denne
salvelsen gikk de inn på sykehus, på
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Globalt perspektiv
av Tommy Hicks
gater, på anstalter og de gikk gjennom
landet, på kryss og tvers i dets lengde
og bredde. Jeg kunne høre det de sa: "I
henhold til Hans ord, vær helbredet!"
Mens den flytende kraften fløt fra deres
hender, ble alle som de berørte straks
helbredet og utfridd.
Jeg så mennesker som ble flyttet i
ånden, fra nasjon til nasjon. Jeg så
dem gå til Sibir, Afrika, Canada, ja
til verdens ende. Jeg så hvordan de
bokstavelig, ved Den Hellige Ånds
kraft, ble løftet opp og ført til de
forskjellige land.
Da hørte jeg en stemme, det var
ingen tordenstemme, men en dyp og
vakker stemme, som brusen av mange
vann. Den sa: "Mine barn, jeg har
gitt dere mine skatter. Dere er mine,
dere tilhører meg. Jeg har elsket dere
med en evig kjærlighet. Nå skal Min
kraft være i dere. Og de gaver som Jeg
har gitt dere, skal bli åpenbart for en
fortapt og døende verden. Jeg er i ferd
med å gjenopprette alt for dere." Jeg så
hvordan disse menneskene reiste seg i
den kraft de hadde fått, for å fullføre
denne store oppgaven. Jeg så hvordan
de gikk over hav, gjennom ild, møtte
forfølgelser og ble av Ånden løftet
opp og forflyttet til mange steder.
De ble forflyttet til steder, hvor Gud
ville besøke sitt folk. De var klare for
oppgaven, og utrustet for den.
Det gikk opp for meg at dette mektige
bildet, var en demonstrasjon av Guds
rike igjennom den. Jeg så stadig
hvorledes folk dro fremover som en
strøm, helbredet. Og hvor blindes
øyne og døves ører var åpnet. Det var
bokstavelig millioner som mottok
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denne åpenbaringskraft. Alt foregikk
så "flytende". Ingen mennesker ble
opphøyet, alltid lød de enkle ord: "I
henhold til Hans ord, bli helbredet".
Mens dette foregikk syntes dager, bli til
uker. Uker, til måneder og år. I blant
dem som mottok denne Guds kraft, var
det også en del som trakk seg tilbake.
Jeg så smerten i deres ansikter, prisen
var for stor. Det å miste sitt eget liv, ble
for mye for dem. Og da de ikke ville
gå fremover, falt de i fra. De ville ikke
betale prisen for å eie dette livet, og til
slutt styrtet de ut i den mørke natt.
Guds kongerikeseier
Mens jeg forteller om de neste ting
jeg så, føler jeg meg svak p.g.a. den
herlighet og kraft jeg ble vitne til i den
mektige sluttscene. Dager, måneder og
år, syntes å gli forbi, mens jeg betraktet
denne himmelske scene. Allikevel,
skjedde alt på så kort tid. Muligens
noen få sekunder, hvem vet.
Ingen kan noen gang fullt ut beskrive
de engleskarenes glans og herlighet
som jeg nå fikk se. I et nå, i et
øyeblikk, ble alle de helliges graver
som en oppløyd mark og de hellige
fra alle tider, fra havet, fra fjellene, fra
ørkenen, ja, fra alle jordiske steder, ble
oppvekket fra de døde. Og de hevet
seg i makt og med verdighet og ble en
del av denne mektige kjempen. Ingen
ruinhaug dekket hans kropp lenger.
Han var kledd i himmelsk herlighet,
i en strålende kledning. Så glinsende
at en million diamanter ville blekne
ved siden av. Alt var i en tilstand av
fullkommenhet.
Da hørte jeg igjen som en mektig
torden, jeg snudde meg og fikk se

det frykteligste syn et menneske kan
se. Fra himmelen ble Guds vredeskål
uttømt. Det så ut som om Guds vrede
og rettferdighet i dråper, ble presset ut,
under usigelig smerte og lidelse. De folk
på jorden som forkastet Kristus fikk sine
begre fylt av Guds vrede.
Enda en gang ble min oppmerksomhet
vendt mot dette herlige legeme. Da
hørte jeg igjen stemmen, som lød som
en torden: "se, Brudgommen kommer,
gå Han i møte. For Han er Herlighetens
Herre, løft deres hoders, dere porter.
Og løft dere, dere evige dører, så
Herlighetens Konge kan dra inn".
Deretter hørtes det som en himmelsk
dirigent hadde gitt et tegn. En himmelsk
harmoni, med en mektig klangstyrke
hørtes. Det var en lys, klingende, rik og
fulltonig musikk, og de befridde sjelers
sang. De sang en ny sang, og de som
jeg trodde var ledsagende musikk steg i
styrke og i klangskjønnhet og viste seg å
være brudens stemme. Flerstemmig, og
allikevel som en stemme hørtes Moses’
og lammets sang.
Plutselig følte jeg meg svak, men min
svakhet var min styrke. Jeg hadde vært
i Kongenes Konges nærhet. Jeg ble fylt
med en usigelig kraft, for å gå ut og
forkynne for alle nasjoner. Og kjempe
for menneskenes frelse. Guds rikes Ånd
og kraft fylte meg, slik at jeg følte meg
bortrykket til den tredje himmel. Så
fikk jeg igjen se dette legeme, det ble
bortrykket til himmelen, da våknet jeg.
Synet gjentok seg tre ganger på samme
måte, og hver gang stemte det overens
med de forrige.

Tøffere klima for kristne
Engelske kristne sender ut advarsler om at det vil komme en sterk
forfølgelse av de troende.
I et notat om den anglikanske kirkens fremtid hevdes det, at det vil
komme tider av forfølgelse mot de
kristne i England. Kirken vil gå mer
og mer i oppløsning, blant annet på
grunn av homofilidebatten. Dette
vil gi grobunn for stigmatisering av
konservative, bibeltro kristne.
En tid med sterk forfølgelse kommer, hvor menighetene kommer til
å gå under jorden i hele den vestlige
verden. Forfølgelsen vil hovedsakelig være sosial og økonomisk relatert. Frimodige kristne kommer til
å bli nektet forfremmelser, latterliggjort for sin tros skyld og tvunget til
å la troen være en privatsak.
Det samme bildet som beskrives i
England ser vi også tendensen til i
Norge.
Det er kanskje ikke like fremtredende og tydelig her, men det kommer
tøffere tider også her i landet.
Det har allerede blitt tøffere å argumentere ut i fra overbevisningen om
at Bibelen er Guds Ord. Folk som
diskuterer kristenliv tar heller utgangspunkt i Jesu kjærlighet og alt

det positive fra Bibelen og unnlater
å forkynne hele Guds råd
sakset fra Magasinet.no

Flest tar imot troen som barn
Nesten halvparten av alle amerikanere som blir bekjennende kristne,
tar imot troen før de er 13 år gamle,
viser en undersøkelse fra USA.
43 prosent av de spurte sa at de tok
imot Jesus som barn. 64 prosent
hadde tatt standpunktet før de fylte
18, mens ytterligere 13 prosent ble
bekjennende kristne før de fylte 21.
Av dem som svarte at de tok imot
Jesus allerede som barn, svarte
halvparten at det var foreldrene
som ledet dem til troen, mens hver
femte svarte at en venn eller slektning hadde den avgjørende innflytelsen. For dem som tok imot Jesus
som tenåringer hadde andelen som
oppga foreldre som hovedgrunn
sunket til 20 prosent.
De som opplevde at de tok imot
troen allerede som barn, viste seg i
størst grad å forbli «absolutt forpliktet» til kristentroen senere i livet.
De som tok imot Jesus som ungdommer vil i mindre grad beskrive
seg selv som «dypt åndelige», de

gir mindre penger til kirken, og de
er mindre karismatiske enn andre
kristne.
De som tok imot Jesus som voksne
hadde på sin side størst kirketilhørighet, de hadde størst forbruk av
kristne medier, og de var i større
grad enn andre kristne politisk
konservative.
sakset fra vl.no

En av tre innvandrerer har
kristen bakgrunn
Media gir oss inntrykk av at nesten
alle innvandrere i Norge er muslimer. Faktum er at rundt én tredjedel er fra land der kristendommen
dominerer.
Det er derfor ikke unaturlig at
mange ønsker et kristent fellesskap,
når de kommer til Norge.
En av de største utfordringene for
innvandrerarbeidet i dag, er nordmenns skepsis til og mangelfulle
kunnskaper om innvandrere.
Flere menigheter er rådville, fordi
de ikke vet hvordan de kan integrere innvandrere i arbeidet. Vi kan
gi dem hjelp med våre erfaringer og
kunnskaper, sier Høidahl i KIA.
sakset fra vl.no
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av Ola Døhl

Profetene i det gamle
Israel - hvem var de?
del 2

Et spørsmål som ofte reiser seg i tilknytning til profetbevegelsen i det gamle
Israel, er hvorvidt profetene kunne sies å være profesjonelle utøvere av sitt
embete, slik prestene var det, eller ikke. Var deres yrkesutøvelse å betegne
som et arbeid?

To forhold som kan tyde på
at profetene var profesjonelle
yrkesutøvere
Termen profesjonell behøver en liten
forklaring, siden den så ofte anvendes
på ulike måter. En statskirkeprest
kan på mange måter kalles for
en profesjonell yrkesutøver i den
betydning at hans prestegjerning er
hans daglige arbeid. Men det kan også
bety at han er dyktig og dugelig i sin
profesjon, og på den måten ingen
amatør i det han holder på med. Begge
disse betydningene gir god mening.
På en annen side kan det å være
profesjonell også bli forstått i den
betydning at statskirkepresten ikke
nødvendigvis er så interessert i sin
yrkesutøvelse, og at arbeidet mer
eller mindre er blitt rutinepreget,
men at han likevel gjør det han skal
på en fagmessig god måte. Presten
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er utelukkende profesjonell i sin
opptreden idet han utfører den jobben
han er betalt for å gjøre, uten at
hjertet lenger er i det han gjør. I denne
betydning av ordet låter ikke det å være
profesjonell nødvendigvis som god
musikk.
I den tidlige profettiden var flertallet av
Jahves profeter i Israel først og fremst
profesjonelle i de to første betydninger
av ordet. Dette var deres daglige
arbeid, samtidig som de var dyktige og
kompetente yrkesutøvere. De fleste av
dem hadde sannsynligvis også fått sin
utdannelse i et eller annet profetlaug,
mens andre hadde bakgrunn som
prester, som Jeremia og trolig Esekiel.
Enkelte av profetene i Israel var
profeter på ”deltid”. Amos var etter
alt å dømme en slik ”deltidsprofet”,
som avlet sauer og dyrket morbærfiken
(Amos 7:14), men som for en tid ble
kalt bort fra saueflokken, for å være

profet for Israel. Noen var yrkesprofeter
knyttet til templet og hoffet, for
eksempel Akia og Habakukk, disse
blir ofte kalt for tempelprofeter eller
kultprofeter.
På den annen side var Jahves trofaste
profeter ikke profesjonelle i den
betydningen av ordet at de utelukkende
var funksjonærer, som rutinemessig
utførte sitt arbeid. De var tvert i mot
kalte menn og kvinner som fikk tildelt
viktige oppgaver, som de utførte etter
beste evne, med hele sitt hjerte og
engasjement. De gikk ikke bare rundt
og latet som om de gjorde noe viktig.

Ett henseende som tilsier
at profetene ikke var
profesjonelle yrkesutøvere
Det finnes likevel et annet forhold som
skulle tyde på at Jahves profeter i Israel
ikke ble betraktet som profesjonelle,
slik prestene ble det. Dette har
sammenheng med et av de momentene
vi tidligere har nevnt, men berører
allikevel omstendigheter av et langt
større omfang.

Vi vet i dag at mange av profetene
oppholdt seg i ulike profetlaug og
at enkelte av disse beveget seg rundt
omkring i grupper, hvor de spilte på
harpe, fløyte, lyre og slo på trommer,
i sin profetiske henrykkelse.1 Man
tror at Samuel hadde en slik gruppe
av profetdisipler under opplæring
(1.Sam.10:5,10). Elias og Elisja hadde
også liknende grupper av profeter
i sitt følge (2.Kong.2:3,5,7,15;4:
1,38;5:22;6:1;9:1). Kong Akab blir
skildret med fire hundre profeter som
han kunne kalle på og spørre til råds
(2.Kong.22:6). Likesom Samuel, Elias
og Elisja, tidligere hadde også enkelte
skriftprofeter en krets av profetdisipler
eller profetlærlinger rundt seg. Jesaja
overleverte det han hadde sagt, til sine
egne disipler (Jes.8:16;30:8).
Muligens hadde disse laugsprofetene
også sin helt karakteristiske klesdrakt,
der de vandret rundt omkring i Israel

i sine geiteskinnsdrakter og med
sine lærbelter om livet (2.Kong.1:
8). Enkelte bibelforskere har hevdet
at de kanskje også hadde et slags
kjennemerke i sin frisyre, ved at de
barberte hode delvis eller helt, uten at
man kan si noe for sikkert om det. Vi
husker bl.a. de småguttene som ertet
profeten og kalte han ”fleinskalle”
(2.Kong.2:23). Ut over dette går man
ut fra at profetene også bodde i små
husfellesskap (2.Kong.6:1-4). Her
hadde de som opptrådte i profetlaug
sin hovedbase, hvor de bl.a. mottok
undervisning fra sine læremestre. Dette
var sannsynligvis også utgangspunktet
for all reisevirksomhet rundt omkring
i Israel, hvor de hjalp folk som var
i vanskelige situasjoner, ga råd til
enkeltmennesker, gikk i forbønn for
folk og nasjon, spilte musikk, sang
og profeterte henført av Guds Ånd
(1.Sam.9;1.Kong.14).

1 Et kjennetegn ved den tidlige profetismen er denne ekstaselignende tilstanden som profetene
kunne hensette seg i. Ordet nibba som også betyr å profetere, brukes i vårt GT enkelte ganger
også i betydningen ”å være i”, eller ”å settes i profetisk henrykkelse”. Det finnes ikke tilstrekkelige
opplysninger i Bibelen til å kunne uttale seg noe særlig om den profetiske ekstasen. Men at det skulle
dreie seg om en total berøvelse av ens egen bevissthet er lite sannsynlig.
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av Ola Døhl
Man tror i dag at disse profeter, i
Israels tidlige historie, var svært ivrige
i sitt arbeid med å bringe Guds ord
til dom og frelse ut til folket. Senere i
Israels historie, skulle mange profeter
dessverre miste denne indre gløden
og spontaniteten, som opprinnelig
fant sted i profetbevegelsen, idet de
ble mer og mer avfarget og troløse.
(Hos.9:7-9;Sef.3:4). Flere lot seg
friste til bl.a. å ta seg betalt for sine
spådommer. Sannsynligvis tok de
seg mer betalt en det som lå i en
vanlig profetlønn.2 Slik falt mange
av profetene inn i en rutinemessig
byråkratisk profesjonalitet. Med
årene ble dette frafallet mer og mer
utbredt i Israel. Stadig flere profeter
søkte å tilfredstille folket og ikke
minst kongen. ”De forkynner fred og
lykke bare de får noe å tygge på, men
lyser hellig krig mot dem som ikke gir
dem munnen full...presten tar lønn for
å lære, og profeten spår for penger…”
(Mika 3:5,11). De ble øyentjenere
som profeterte etter kongens vilje og
forgodtbefinnende. Slik ble deler av
profetbevegelsen både kommersialisert
og etter hvert også institusjonalisert,

De var gudfryktige
menn og kvinner, som
var villige til å stå
rakrygget med det
ordet de trodde Gud
hadde gitt dem.
gjennom at de opererte som kongens
tjenestemenn, forkledd i Herrens drakt.
De beveget seg mer og mer i retning
av presteskapet i Israel. Store deler av
bevegelsen mistet på denne måten sin
spontanitet, sitt inspirerende trekk, og
ble etter hvert like marginalisert som
det troløse presteskapet, som de i sin
tid utgjorde en motvekt til.
Nå og da finner vi reaksjonære profeter
som reiser seg imot denne profesjonelle
gruppen av profeter og profetlaug i
Israel. Man antar at profeten Mika i
Israel på midten av 800-tallet f.Kr.,
sønn av Jimla, var en slik profet. Ofte
talte han Kong Akab og hans profeter
midt i mot (1.Kong.22:6-28). Mika
ble i sin tid betraktet som reaksjonær
i forhold til den allmenne gruppen
av profesjonelle ”stats”-profeter, og
derfor en ”outsider” i forhold til
hovedstrømningen. Jeremia, Sefanja og

Jesaja var likeledes profeter som beveget
seg mot strømmen av profeter i sin
samtid.
I denne sammenheng kan vi si at det
i hovedsak fantes to typer av profeter
i Israel og Juda, - det var de som var
”kjøpt og betalt” av kongen og som
vandret rundt og profeterte det han
og folket måtte ønske, og det var
profeter som Mika, Jeremia, Hosea og
Sefanja m.fl. Nå var det ikke slik at
det var de troløse profetene som var
de historiske og tradisjonelle profetene
i Israel. Etter nærmere gjennomsyn
i det gamle testamentet kan vi se at
det i virkeligheten var profeter lik
Mika, sønn av Jimla, som var de
opprinnelige profeter i Israel, og ikke
de som ville innynde seg hos kongen
bare for å vinne gunst. Disse dukket
opp noe senere i Israels historie. Før
Mika finner vi profeter som Samuel,
Natan, Gad, Jehu, Hanani, Sjemaia,
Akia, Elias og Elisja. Disse var på ingen
måte menn som søkte kongens gunst,
var troløse, eller kunne betraktes som
øyentjenere. De lot seg verken kue eller
kjøpe, selv om de sannsynligvis mottok
sin beskjedne profetlønn. De var
gudfryktige menn og kvinner, som var
2 I 1.Kong.14:3 kan vi lese hvorledes profetene
mottok lønn for sitt arbeid. En slik profetlønn
omtales bl.a. også i 1.Sam.9:7-9.
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villige til å stå rakrygget med det ordet
de trodde Gud hadde gitt dem. Det
var disse som representerte den gamle
og opprinnelige profetismen i Israel.
De verken mistet sitt fokus eller sitt
engasjement i hva de trodde på.
Det vil også være en feiloppfatning
å tro om denne gruppen av tidlige
profeter at de skulle være gale, eller
larmende ekstatikere som bare danset
rundt til lyden av musikkinstrumenter
og profeterte på inspirasjon. Jeg tror
det vil være riktig å si at de også
hadde beina godt plantet på jorden.
Profetlaug bestående av trofaste og
sannferdige profeter fant sted både på
Samuels’ tid, og noe senere i Elias og
Elisjas sin samtid, men de var på ingen
måte sinnsforvirrede eller skrullete i
hodet. De tilhørte sitt profetlaug og var
etter all sannsynlighet under opplæring
i sitt kall til å bli profeter. Både Samuel,
Elias og Elisja hadde i sin tid slike
elever og profetdisipler som fulgte dem
når de reiste rundt omkring (1.Sam.10:
5ff.; 2.Kong.2:3,5,7,15;4:1,38;5:22;6:
1;9:1). Når deres læringstid var over, er
det ikke urimelig å tenke seg at de var
like gudfryktige og rettskafne som sine
læremestre.
Iblant datidens profeter, enten de var
under opplæring eller ikke, så fantes
det de som sviktet sitt kall, kanskje
også sitt engasjement og sin overgivelse
til Jahve, og i stedet ble øyentjenere for
både kongen og folket. Disse profetene
ville man likevel kunne betrakte som
profesjonelle i den betydning av ordet

at de fikk betalt for sin yrkesutøvelse
og at de utførte sin oppgave med en
viss ”stil,” og innenfor et bestemt
profetisk skjema. Disse var imidlertid
i mindretall i de tidlige år under
profetismens fremvekst i Israel, selv
om gruppen som sådan ble mer og
mer tallrike på 700-tallet f.Kr. Det var
bl.a. om disse falske profeter at Jeremia
talte i Jer.23:9-40. Og i hans samtid
var de tydeligvis i flertall. De utgjorde
likevel ikke hovedgruppen av profeter
igjennom Israels historie, men var
heller å betrakte som avhoppere fra den
sanne profetismen, idet de ble svake i
sitt engasjement og i sitt ønske om å
lyde Herren Jahve.
I korthet kan man derfor ikke si om
de sanne og gudfryktige profeter at de
var profesjonelle yrkesutøvere, da de
verken lot seg kjøpe eller hadde noe
ønske om å innsmigre seg med folk
og konge. De var derimot overgitte
menn og kvinner, som til enhver tid
var rede til å gjøre det Gud kalte dem
til, uansett oppgave eller fare som var
forbundet med oppdraget. Bare de
som søkte innflytelse og karriere, makt
og status, ble profesjonelle i denne
betydning av ordet.

Hvem var de falske profetene?
Som vi allerede har sett fantes det
løgnprofeter i Israel. Vi finner dem
omtalt på flere steder og på ulik måte.
Vi finner bl.a. en beskrivelse av dem
allerede i 5.Mos.18:20-22.

”…Våger en profet å tale noe i mitt
navn som Jeg ikke har befalt ham, eller
taler han i andre guders navn, da skal
den profeten dø. Dersom du tenker med
deg selv: ”Hvordan kan vi vite om et
ord kommer fra Herren?” da skal du
huske: Når en profet taler i Herrens
navn, og det han sier, ikke skjer og ikke
går i oppfyllelse, da er det ikke et ord fra
Herren. Det er profeten selv som har vært
frekk nok til å tale, og da skal du ikke
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Profetier

være redd for ham.”
Jahves profeter nevner disse ved flere
anledninger. Hosea sier ”Profeten er en
dåre, …De har sunket dypt i forderv,…!”
(Hos.9:7-9). Jesaja skriver ”Prester og
profeter er drukne, helt fortumlet av vin.
De raver av den sterke drikk, de sjangler
når de har syner, og vakler når de feller
dom” (Jes.28:7). Mika profeterer over
disse og beskylder dem får å føre folket
på villspor ved at de forkynner ”fred og
lykke bare for noe å tygge på.”

bryter ekteskapet og farer med løgn, de
støtter og styrker ugjerningsmenn, og
ingen vil vende om fra sin ondskap. For
Meg er de alle blitt som Sodoma…”
(Jer.23:11-14). Videre taler Herren
igjennom Jeremia og sier ”Jeg har ikke
sendt profetene, og likevel løper de; Jeg
har ikke talt til dem, og likevel opptrer
de som profeter... Jeg har hørt hva de sier,
de profetene som spår løgn i Mitt navn.
”Jeg har drømt, jeg har drømt,” sier de…
Derfor vender Jeg Meg mot profetene,
sier Herren, de som stjeler Mine ord fra
hverandre… Se, Jeg vender
meg mot profetene, sier
Herren, de som forkynner
orakler bare de får tungen
på glid. Jeg vender Meg
mot profetene som har
løgndrømmer og forteller
dem, sier Herren. De fører
Mitt folk på villspor med
sine løgner og sitt skryt. Jeg
har ikke sendt dem eller
gitt dem noe oppdrag, og
de er slett ikke til gagn for
dette folket, lyder ordet fra
Herren.” (Jer.23:21-32)
Likeledes talte også Herren til Esekiel
og ba han tale profetord mot de
profetene i Israel som drev og spådde
av egen lyst. ”Ve profetene, de dårene
som følger sitt eget sinn og ikke har hatt
syner. Som rever mellom ruiner er dine
profeter, Israel. Dere gikk ikke opp i
revnene i muren og bygde ingen skanse
for Israels ætt, så den kunne stå i striden
på Herrens dag. Synene deres er falske,
og spådommene er løgn. De sier: ”Så
lyder ordet fra Herren.” Men det er ikke
Herren som har sendt dem. Enda venter

hvordan kunne en
helt vanlig mann
eller kvinne i Israel,
skille mellom de
som var ekte og de
som var falske?
Jeremia legger heller ingenting i
mellom når han sier at ”Profeter og
prester farer alle med svik” (Jer.6:13),
og senere vier et helt kapittel i sin
dom over disse løgnprofetene, som
han mente bar tittelen urettmessig.
”Både prest og profet er langt borte fra
Gud, selv i mitt hus har Jeg møtt deres
ondskap, lyder ordet fra Herren... Hos
Samarias profeter så Jeg usømmelige ting.
De profeterte ved Ba’al og førte Israel,
Mitt folk, på villspor...Hos profetene i
Jerusalem har Jeg sett grufulle ting. De

20

de at han skal la ordet slå til.” (Esek 13:
3-6)
Overfor disse profetene skulle Herrens
vrede vise seg. ”Jeg retter hånden mot
de profetene som har falske syner og spår
løgn. Når Mitt folk holder råd, skal de
ikke være med; i Israelsættens bok skal de
ikke skrives opp, og til Israels land skal
de ikke få komme. Dere skal sanne at Jeg
er Herren Gud. For de har sannelig ført
mitt folk på villspor ved å forkynne fred
enda det ikke er noen fred.” (Esek.13:
9-10)
Amos ville på ingen som helst måte
sammenlikne seg med slike profettyper,
og Jesaja nektet å være en slik profet
som folket ønsket (Amos 7:14f.;Jes.30:
10).
Hvem var i virkeligheten disse
personene, som Jahves profeter kalte
for falske løgnprofeter? Hvorfor ble de
kalt for falske, og hvilke kjennetegn
var det som identifiserte dem? Og
noe som er langt mer viktig, hvordan
kunne en helt vanlig mann eller kvinne
i Israel, skille mellom de som var ekte
og de som var falske? Hvordan kunne
profetene prøves?
I neste nummer av Den profetiske røst,
skal vi forsøke å se litt nærmere på disse
spørsmålene.
Ola Døhl
Prest og cand.theol
ola@nit.no

Ny tid – en profeti
av Per Ivar Winnæss

Det blåser en ny vind over Norge, en
tid både med oppvåkning og utvidelse
av våre hjerter, for å kunne se bredden,
dyden og lengden, i hva Herren er
i ferd med å gjøre i nasjonen. Fra at
vi har vært stengt og hatt harde og
fordømmende hjerter overfor søsken
i Herren, for andre tjenester og
menigheter, vil Herren føre sitt folk til
ny omvendelse og utvide våre hjerter,
til forsoning med hverandre. Ut i fra
dette, vil en ny respekt og hengivenhet
vokse seg fram. Guds folk vil se ut
og operere sammen, som ett legeme i
Kristus, ved Den Hellige Ånd.
Dette er tiden hvor et skifte kommer,
selv om vi vil like det eller ikke.
Forandringene vil ikke bare være til det
gode og rystelsene vil med det første
se ødeleggende ut for menigheten
og landet. Det blir lagt et nytt press
på menigheten til å kompromisse og
vanhellige Guds Ord.
Nå vil det koste mer å stå opp for Guds
ord i renhet og i sannhet.

Ut i fra de skiftende tider, vil Guds
folk igjen omvende seg og søke Herren.
Mange sovende vil igjen vekkes opp
og andre vil riste av seg støvet, av
religiøsitet, likegyldighet og lunkenhet.
Men det er ikke alle som er villig
til å betale prisen, for å stå for Jesu
Kristi befalinger og Guds Ord i denne
kommende tid, hvor presset bare øker
fra utsiden.
Mange har lent seg på økonomiske
ordninger, som myndighetene har
lagt opp og på denne måten har flere
tjenester og menigheter satt sin tro
på disse ordningene. Man bygger sin
virksomhet på dette og ikke på Guds
velsignelser og tro til Herren. Dette har
blitt til en sovepute for mange og dette
er dagen og tiden, hvor Herren vil ryste
vår falske trygghet, for at vi skal vende
om til Herren og tro på Gud.

bevege Sitt folk og Herren venter på
at Hans menighet skal våkne opp av
likegyldighet og ugudelighet. Det er
en ny tid for omvendelse og renselse av
bruden. Herren kommer snart tilbake,
for å hente en brud, som er ventende
og har et hjerte som er ett med
Brudgommen.
Dette er tiden for en ny
oppvåkningstid for menigheten. Kast
av deg alle fasadene og alle former,
som har kommet inn i menigheten for
å underholde og behage mennesker.
Dette er tiden for å søke Den Hellige
Gud, Den Allmektige. Han skal
ha all lov, ære og pris. Våg å kast
deg ut i strømmen av Den Hellige
Ånds utgytelse. Herren vil lede deg
i Gudstjenesten, hvor sentrum bli
Herren, Gud Den Allmektige og ikke
menneskets behov for underholdning,
glitter og stas.

Det er tid for å se framover og ikke
lene seg tilbake på hva man har
oppnådd tidligere. Herren ønsker å
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Amerika i dag - inntrykk fra Sarasota
av Arne Dag Johansen

menigheter. Gud hadde fulgt opp
med tegn og under, og ca. 1000
personer var blitt frelst.

I februar var jeg i
Sarasota, på Floridas
vestkyst, “Solkysten”,
ved den Meksikanske
Gulf. Dette er
et ferieparadis,
med et subtropisk
klima, spennende
vegetasjon, masser
av fugler, delfiner i vannet og en
av verdens flotteste strender. Men
Sarasota er også et åndelig “paradis”,
med mange menigheter, mange
kristne og mye bønn. Det synes
som om Sarasota er blitt spart for
kriminalitet og farlige stormer. I
fjor sommer var orkanen Charlie
varslet, men de kristne ba, og orkanen
snudde, uten å berøre byen. I løpet
av det siste året er kriminaliteten gått
ned med ca. 7,5 %.

Joan Pierce minnet også om en visjon
som Gud hadde gitt henne for 5 år
siden, en visjon om vekkelse i Florida,
som skulle starte fra Bradenton, en
naboby til Sarasota. Dale Schlafer
var hovedtaler på møtet. Han har
en tverrkirkelig tjeneste “Center for
World Revival and Awakening”. I
likhet med mange andre har Gud
kalt ham til Bradenton-området, en
bekreftelse på at Gud planlegger en
vekkelse i Florida, med utgangspunkt
her. Sommeren 2003 talte Gud til
ham og pekte ut Bradenton som et
tilfluktssted (“city of refuge”). En
vekkelseskampanje ble planlagt, for
tiden mellom påske og pinse og de
hadde startet med å trene folk, som
skulle evangelisere og dessuten ta
seg av nyfrelste. Det var allerede 115
overgitte arbeidere som var klar til å
forberede seg til denne oppgaven.

Men djevelen arbeider også.
Okkultisme, New Age, falsk religion
og liberal teologi har vært i framgang.
Det har vært Yoga/meditasjon på
stranden, og til og med i en
stor menighet gis det hver uke
undervisning i Yoga. Fra TV, bøker og
magasiner kommer en strøm av
skitten underholdning. I massemedia,
på gater, i butikker og restauranter
kan man se avgudsbilder, spesielt
av solguden Helios, treguder fra
Stillehavet eller Afrika, Buddhastatuer, drager, Ying-yang-symboler
m.v. Man ser stadig annonser for
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spådom, astrologi, akupunktur, karate
og beslektet kampsport.
Egentlig er dette ikke mye forskjellig
fra Oslo, men her ser man det
konsentrert på et ganske lite område,
som “turist-service”. Synd og
ugudelighet åpner opp for Guds dom,
og i sin nåde vil han få oss til å våkne
opp. Sarasota blir nå jevnlig rammet
av “Den røde tidevannsbølgen”
(The Red Tide). Dette er trolig en
kombinasjon av bakterier/virus og
giftige alger, som forurenser havet og
strandluften. Dette gir alseinfeksjoner
og hoste. Tusener av døde fisk ble
skylt i land, øyensynlig et resultat av
Den røde tidevannsbølgen. Dette bør
vi ta som et kall til omvendelse og et
varsel om at verre ting kan komme.
ENHET OG VEKKELSE PÅ SOLKYSTEN
Mens jeg var i Sarasota, deltok jeg i et
møte i “The Ministerial Fellowship of
the Gulf Coast”. Dette er et fellesskap
av kristne ledere, som møtes en gang
i måneden. Det var sterke vitnesbyrd
fra misjonærer i Russland, Vietnam og
muslimsk Afrika. Til stede var også
en kvinnelig evangelist, Joan
Pearce, som reiste fra sted til sted
og samlet menigheter til felles
vekkelseskampanjer. Hun hadde
nettopp ledet en kampanje i
Kingston, Jamaica. Den hadde pågått
i 6 uker, i et samarbeid mellom 6

FLORIDA, EN NØKKELSTAT
Mange pensjonister drar til Florida,
for å tilbringe de siste år av sitt liv.
I denne forbindelse snakker man
om “Dødens vei”. Når den store
vekkelsen kommer, kan dette bli
“Livets vei”, en reise til et møte
med Jesus. Det er også en annen
stor gruppe av mennesker som
bosetter seg i Florida: Spansktalende
fra Sydamerika. En del er allerede
frelst, og svært mange er åpne for
evangeliet. Det første store møtet med

oversettelse til spansk, var allerede gått
av stabelen og dette vil bare bli mer og
mer vanlig. Vekkelsen vil mobilisere
mennesker i alle samfunnslag. For
eksempel er det dannet en gruppe
av kristne bedriftsledere, som møtes
regelmessig til bønn og tilbedelse. De
evangeliserer i hverdagslivet og vil
være med å ta et økonomisk ansvar
for vekkelsen.
Det ser ut som om Florida spiller en
nøkkelrolle, og at det er skjedd
et viktig gjennombrudd i det åndelige
akkurat her. Sammenlign forrige
presidentvalg med det siste: Det var
i Florida forrige valg ble avgjort, og
det var et meget jevnt løp mellom
kandidatene. Hvis Bush hadde tapt
her, ville ikke Amerika ha fått en
kristen president. Denne gangen vant
Bush med stor majoritet. Hans yngre
bror er guvernør i Florida. Alt dette
tyder på, at Gud har viktige planer for
denne staten, i tiden som kommer.

AMERIKA OG VERDEN ETTER
PRESIDENTVALGET
Det var en politisk vekkelse blant
de kristne i USA før valget. De
tok ansvar og stemte for en kristen
president, mot lovløshet som liberal
teologi, homofile ekteskap og
abort. Bushs politikk er selvfølgelig
ikke perfekt. Tradisjonelt er det
to hovedsvakheter ved hans parti,
Republikanerne: Holdningen til
de fattige og underpriviligerte og
holdningen til miljø og økologi. Det
er en oppgave for kristne over hele
verden å be for president Bush. For
amerikansk politikk har betydning for
oss alle. Nå trenger han våre bønner
mer enn noensinne.
Oppmuntrende ting holder på å
skje også på de to nevnte områder.
Republikanerne har bl.a. presentert
et program med offentlig støtte til
“trosbaserte prosjekter”, som først og
fremst er menighetenes sosiale arbeid.
Nylig proklamerte en innflytelsesrik
gruppe av fargede kristne ledere en
pakt med Det republikanske partiet.
Disse har tradisjonelt arbeidet for
Det demokratiske partiet. Den nye
pakten gjelder bl.a. arbeidet mot
homofile ekteskap og abort, mer
støtte til elever og studenter, utvidelse
av støtten til trosbaserte prosjekter,
mer utviklingshjelp til Afrika og
offentlig støtte i helsevesenet.
Bush har også annonsert
et “antibandeprogram”
til 150 mill. $, altså et
program for å bekjempe
ungdomskriminalitet,

organisert i gjenger. Han har satt sin
kone som leder av dette prosjektet,
hvilket understreker betydningen.
Naturligvis kreves det mye bønn for at
prosjektet skal lykkes.
Presidentens tiltredelseserklæring
vil bli husket i historien. Den
gjorde et mektig inntrykk, både i
stil og innhold. Den ga en mektig
stadfestelse av amerikanske idealer.
Han sa at USA i sin utenrikspolitikk
vil bære frihetens fane framover.
Dette er noe som vil oppmuntre til
demokratiske reformer og bekymre
diktatorer rundt om i verden.
Etter valget i Irak har også mye av
kritikken mot den amerikanske
intervensjonen stilnet. Amerika
på sitt beste fungerer på en måte
som en gudgitt autoritet i verden,
for å opprettholde rettferdighet.
Selvfølgelig er det skitne flekker på
amerikansk utenrikspolitikk, f. eks.
med støtte til brutale diktaturer og
også en hensynsløs maktpolitikk fra
amerikanske firmaer i andre land. Vi
må be at Guds vilje skal skje, og at
realitetene skal nærme seg idealene.
BØNN FOR AMERIKA, BAKGRUNN OG
RESULTATER
I fjor ble det startet en
bønnekampanje for Amerika.
Morris Cerullo tok initiativet, og en
imponerende liste med prominente
kristne ledere sluttet seg til. Målet
var å mobilisere en million kristne
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Brølende lam profetskole 2005
av Arne Dag Johansen
til bønn. Dette må ha hatt en sterk
virkning, og har antagelig vært
den avgjørende faktor bak
algresultatet. Morris Cerullo fikk
sommeren 2003 en visjon om
ugudeligheten i Amerika og mulige
konsekvenser, som terrorisme,
stormer, jordskjelv og branner.
Allerede i september samme år, fikk
vi den store skogbrannen i California,
som målt i materielle verdier antagelig
er den største naturkatastrofen som
USA har opplevd. Dette er en advarsel
til mennesker på vei til fortapelsen,
men også til de kristne om å våkne,
omvende seg og mobilisere.
Et viktig skritt på fortapelsens vei
ble tatt i 1961, da bønn ble tatt ut
av amerikanske offentlige skoler.
Konsekvensene kan leses rett ut
av statistikken: en rask økning i
kriminalitet, rusmisbruk, skilsmisser

o.s.v. Cerullo peker på at Amerika
nå står overfor et valg: dom eller
vekkelse. Han sier også at dette har
vært tilfelle ca. hvert 50. år i landets
historie. Men Gud har kalt kristne til
å be. De har vært lydige, og vekkelsen
har kommet. Vi kan lære mye av å
studere vekkelseshistorie. Det ser ut
som om bønnearbeidet har dabbet
av når “faren har vært over” og
djevelen har fått nye muligheter.
Men vekkelsen skulle kunne fortsette.
Gud setter ingen grenser. Det kreves
bare vår lydighet og medarbeiderskap.
Jeg så i en drøm Amerika som en stor
og mektig løve på en bitteliten holme
i havet, folkehavet. I utgangspunktet
var det ingen som virkelig kunne
utfordre den. Men det var en alvorlig
fare: stolthet. Og vi vet at stolthet står
for fall, “midt i folkehavet”. Dette har
flere aspekter. Her vil jeg sette

Målet for profetskolen er:
søkelyset på den humanistiske
åndsmakt, som bevirker at mennesket
setter seg selv i sentrum og gjør
seg selv til gud. Med dette som
utgangspunkt, taler man om abort
som “reproduktive rettigheter” og
“frihet”, homofile ekteskap som
“menneskerettigheter” eller
“ikke-diskriminering”, aksept av
ugudelighet og avgudsdyrkelse
som “toleranse” og “fred mellom
religioner” o.s.v. Vi må be for
lederskapet og folket i Amerika: om
ydmykhet, gudsfrykt, frimodighet,
visdom og åpenbaring, og at de ikke
skal falle ut i ugudelighetens folkehav,
men heve røsten enda sterkere i FN
og andre internasjonale fora, mot den
lovløshetens vederstyggelighet som
brer seg i verden. Matt. 24:11-12 og
Joh. 15:10.

• 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 vi har
gjennomført to halvårsmoduler.
Onsdag den 31. august 2005
starter vi opp igjen, med en ny
modul, som varer fram til 14.
desember. Modulens fokus blir
undervisning og aktivisering av det
profetiske og noe undervisning i
bønn.
Når starter skolen og hvor:
BL profetskole, hver onsdag kl
18:00-22:00 i Brølende lam sine
lokaler i Øvre Eiker.
18:00 Bønn/forbønn/lovprisning
18:30 Undervisning/praktisering
21:00 Kveldsmat/fellesskap

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

Bli oppdatert og oppbygget med hva Herren har for vår tid!
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Ring oss på 32 75 79 85, eller gå inn på www.brolendelam.no

Vi ønsker også at elevene skal
aktivisere gavene på Brølende lam
møter. Videre blir det teamreiser
til forskjellige menigheter i
Skandinavia. Dette er et tilbud for
de som ønsker å delta i profetiske
team og utvikle videre sine gaver og
tjeneste i Herren.
Temaer som dekkes gjennom
kurset:
* profetisk forberedelse
* profetiens mange ansikter
* profetisk kallelse
* hvordan bedømme profetier
* utvikle din profetiske gave
* utvikle deg til å høre Guds 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 10. august
2005 og skal inneholde litt
om deg selv og dine mål med
å gå på skolen: Brølende lam,
Flessebergveien 1, 3300 Hokksund
eller på mail info@brolendelam.no
Pris for kurs, inklusive kveldsmat
er kr 2.600,00
Kursmateriell kommer i tillegg.

For mer informasjon, ta kontakt med Per Ivar Winnæss på tlf. 32 75 79 85 eller ta en titt på vår webside: www.brolendelam.no
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Guds profetiske ord

og opprettelsen av kongeriket
av Hans Steen
Mange tror at universet, jorden og alt som er på den, er blitt til ved tilfeldigheter. Mange tror også at vår nasjon er
blitt til ved tilfeldigheter. I Johannes evangeliet står det at "I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud og Ordet var
Gud." Visste du at alt er blitt til gjennom Guds profetiske Ord? Gud taler og dermed blir noe skapt. Slik var det med
mennesket og slik var det med universet og slik var det også med vår nasjon; Norge.

Fra kaos
Ut fra kaoset i den tidlige vikingtiden,
hvor småkonger hersket over fylker
og små landområder, ville Gud noe
mer. Det var et samfunn hvor de
svake, kvinner, barn og slaver ble
misbrukt etter forgodtbefinnende
av barbariske menn, stormenn
og konger. Det fantes ingen
trygghet, ingen rettferdighet. Det
fantes bare den virkelighet som en
sterkere gruppe mennesker eller
enkeltindivider kunne, ved makt
og vold, påtvinge en annen. Det
finnes mange historier om hvordan
hensynsløs lovløshet ødela bygd og
by, og herjet både innenfor og utenfor
landets grenser. Ut fra dette kaoset så
Gud det uskyldige blodet, drapene,
voldtektene, plyndringene og hørte de
lidendes gråt. Gud er nær den som er
sønderknust i sin ånd og den ydmyke
vil Han ikke forakte. Slik Gud ville
forbarme seg over Israel i Egypt, fordi
Han så hvordan de led, slik ville Han
også, i sin store kjærlighet, forbarme
seg over Norge. Halfdan Svarte het en
småkonge i Agder. Ragnhild het hans
kone, og nå skal vi se hvordan Gud
begynte å tale inn i kaoset i de norske
landområdene, for å skape en nasjon
og stoppe lidelsen ved å skape et trygt
og rettferdig lovverk for innbyggerne.
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Halvdan Svarte og Ragnhilds
drømmer - Gud berører et helt folk
Gud taler ofte profetisk, til konger og
ledere, gjennom drømmer, selv om de
ikke kjenner Han. Vi ser dette både
i det gamle og det nye testamentet.
Nebukadnesar med Daniel, Farao
med Josef, og kona til Pontius Pilatus
med Jesus, opplevde dette. Vi ser også
hvordan profetiske drømmer, hjalp
hedenske konger til å ta avgjørelser,
etter Guds hjerte og plan, selv om de
ikke kjente Ham. Slik var det også
med drømmene Gud gav småkongen
Halvdan Svarte og Ragnhild.
Ragnhild drømte en drøm meget lik
drømmen til Nebukadnesar i Dan.4,
hvor hun holdt en torn i sin hånd.
Denne vokste først nedover til jorden
og slo røtter, så vokste den oppover
og utover og ble til et stort tre, som
bredte seg utover landet. Halvdan
drømte en drøm hvor det svarte håret
hans (derav navnet Halvdan Svarte)
vokste og bredte seg utover hele hans
kropp. Det vokste fram hårlokker
med forskjellige farger og til slutt
reiste det seg en lys hårlokk, som
tok makten over de andre. Ettersom
drømmene ble delt med folket, ble de
godtatt som et overnaturlig mandat
og tegn på at Halvdans ætt skulle

ta over hele riket. Det er interessant
å se hvordan Guds profetiske ord,
kunne virke så sterkt gjennom
dette hedningfolket. Etter noen år,
skapte disse drømmene en generell
godkjenning i befolkningens hjerter,
om at det var noe overnaturlig rett
ved at Halvdans etterkommere skulle
herske i Norge, selv om de ikke visste
riktig hvorfor.
Drømmene inneholdt derimot flere
hemmeligheter. Treet som vokste
utover hele landet, med beskyttende
grener for vær og vind, var også
Guds beskyttelse, som ville bli reist
opp gjennom et rettssamfunn, som
Olav den Hellige ville bringe til
landet noen generasjoner senere.
Den lyse hårlokken som reiste seg
i Halvdans drøm var Olav den
Hellige. Kristi sinnelag i Olav,
som håret er et symbol på, var
kompromissløst innstilt på å gi Norge
en lik og rettferdig lov for alle. Gud
la en lengsel ned i Halvdan etter
rettferdighet. Det står etter dette
om hvordan Halvdan var en klok og
rettferdig mann. Han satte lover og
holdt dem selv, og lot andre holde
dem, slik at overmot ikke skulle velte
lovene.

Harald Hårfagre og det profetiske
mandatet
Senere ble Halvdans sønn Harald
Hårfagre konge etter ham. Det
er meget interessant å se, at de
profetiske drømmene til moren og
faren, gav han troen på at han hadde
et overnaturlig mandat til å samle
landet. Før han gjorde sitt hærtog,
sverget han ved den allmektige Gud
som hadde skapt han, at han ikke
skulle klippe håret, før han hadde
samlet Norge til et rike. Dette, selv
om han ut fra sin kultur hadde liten
kjennskap til Gud og heller skulle ha
sverget til Odin. Dette beskriver noe
om hvor sterkt Gud hadde virket på
han, gjennom det profetiske ordet i
drømmen til faren.
Kong Adelsteins profetiske
handling
Norges rammeverk av en samlet
nasjon ble så fullført og Harald
Hårfagre ble konge over hele landet.
Men av en eller annen merkelig grunn
sendte den kristne kongen i England,
kong Adelstein, en forunderlig
delegasjon til Norge. Delegasjonen
hadde med seg et flott sverd med gull
og edelstener, som det sannsynligvis
ikke fantes maken til i landet. Idet
Hårfagre tok sverdet i hånden kvad
engelskmennene: "Slik som du har
tatt dette sverdet i hånden, slik skal
du være kong Adelsteins våpensvenn
(dvs. undermann)." Harald ble
rasende, men besinnet seg. Neste
sommer sendte så nordmennene en

Norge

delegasjon til England. De troppet
opp på det engelske hoff i London
med Haralds lille sønn Håkon. De
satte han på fanget til kong Adelstein
og kvad, som skikken var: "Slik du
har knesatt denne gutten, slik skal du
være norskekongens undermann."
I denne kulturen var det vanlig at
både den som oppdro en annens
sønn, og den som bar en annens
våpen var tjenere. Kong Adelstein ble
først rasende, men så ble han glad
i gutten. Gutten vokste opp på det
engelske hoff og ble en god kristen
og en dyktig idrettsmann. Han
ble kalt Håkon den Gode, og etter
farens død dro han til Norge, med
rettmessig krav på tronen. Hans rett
på tronen var igjen et resultat av det
mandat, som ble gitt ved de profetiske
drømmene til Halvdan og Ragnhild.
Håkon brakte med seg munker og
prester, som den første av tre konger,
som ville innføre kristendommen i
Norge.
Hva var det som fikk den temmelig
fredfulle engelske kongen Adelstein,
til å legge opp til bråk med den
norske kongen, ved å sende dette
sverdet? Jeg tror Gud inspirerte denne
handlingen og at det var et direkte
profetisk budskap, om Hans plan
for landet. Dette var profeti inn i
det jordiske regiment, hvor de som
hersker ikke bærer sitt sverd forgjeves,
men for å straffe urettferdighet på

jorden.(Rom.13:3-4) Gud ville ha
den rettferdigheten og den formen
for rettferdig lovverk, basert på Hans
lover som var i England, under kong
Adelstein, inn i Norge. Derfor lot
Han Adelstein bære fram sverdet sitt
på det norske hoff. På denne måten
satte Han i gang motreaksjonen, som
ble Håkons kristne oppdragelse i
London.
Motstanden mot Håkon den Gode
Håkon den Gode ble en respektert
konge i Norge, spesielt likte
hedningene hans krigsferdigheter og
idrettsprestasjoner og det ble sagt
at han var den sprekeste i landet.
Men Håkon lyktes ikke i å gjøre
Norge kristent. Kirkene han bygde
ble brent, prestene han hadde med
fra England ble drept. Hedningene
var så hardnakket, at Håkon ble
truet til å blote til Odin, ellers ville
det bli opprør blant egenrådige
understyrere, som holdt Norge skjørt
sammen. Kanskje var Håkon for feig
og sivilisert og manglet forståelse for
hvordan han skulle takle vikingenes
barbariske hardhet og kultur. Gud gav
Norge en sjanse, for første gang til å
vende om. Mye lå til rette for at det
kunne lykkes og at Norge skulle ta
imot Herren, men en liten ond kjerne
med hedenske jarler og storbønder
satte seg imot.
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av Hans Steen
Olav Trygvasons møte med Gud
Gud gav ikke opp Norge, selv om
landet fortsatte i sin lovløshet og
ondskap. Landets rammeverk som
én nasjon var trygget, men lovløshet,
rettsløshet, mord, korrupsjon og
plyndring fortsatte innenfor og
utenfor landets grenser. En av
Hårfagres etterkommere ble truet
på livet i en forferdelig maktkamp
og måtte rømme til Russland med
den lille gutten sin. Eirik Blodøks
sønner hersket i Norge. Gutten lærte
sirkusliknende ferdigheter og ble etter
hvert en dyktig leder og beundret
idrettsmann. Olav Trygvason het
han. Han reiste på plyndringstokter
og vikingferder og en dag mens de
plyndret utenfor kysten av Skottland,
fikk han høre om en mann på en
øy som kunne forutsi fremtiden.
Trygvason ble nysgjerrig og besøkte
mannen. Han profeterte, at etter at
Trygvason hadde dratt derfra, ville
han falle i bakhold og bli såret, slik at
han måtte bæres tilbake til skipene på
et skjold. Etter at han hadde kommet
seg fra skadene måtte han komme
tilbake, ta imot den kristne tro og la
seg døpe. Trygvason ble forundret og
mannen fortalte at det var den kristne
Gud, som sa han hva som ville skje.
Den forunderlige profeten fikk rett i
alt han sa og Trygvason kom tilbake
og ble døpt og gjort til disippel.
Det kan synes som at den profetiske
mannen var en salvet profet som ikke
bare klart og tydelig hadde åpenbaring
om hva som skulle skje, men som
formidlet Guds kraft og kjærlighet til
en mann, herjet av forkastelse fra en
vond og syndefull fortid. Trygvason
dro så tilbake til Norge for å kreve
tronen og bli konge.
Olav Trygvasons kamp
I sitt styre opplevde Trygvason mange
overnaturlige konfrontasjoner med
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de hedenske demoniske kreftene over
landet. Vi kan se hvordan krigen mot
de demoniske maktene var meget
voldsom og overlappet krigen mot
hedningene. De overlappet hverandre
fordi hedningene benyttet seg av
okkultisme og menneskeofringer,
for å kjempe mot Trygvason. På
grunn av dette måtte den åndelige
stormen rundt Trygvason ha vært
stor. Det ville være meget vanskelig
for han ikke å ty til sverd og sin
gamle natur, som viking, i det han
kristnet landet og la det under et
rettferdig lovsystem. Det fortelles om
hvordan han lemlestet, kidnappet
og drepte folk på grusomme måter.
Selv om dette kun var en liten del
av de onde hedningene i landet, har
dette skapt sår i den norske kultur.
Satan bruker fortsatt dette i dag imot
kristendommen. Dette er viktig å
forstå, slik at vi kan be og foreta
profetiske forsoningshandlinger, slik
at Jesu blod kan rense og lege dette
dype kulturelle såret.
Selv om dette står i kontrast til Jesu
natur, hvor vi blir befalt å be for
og velsigne våre fiender, er det også
viktig å forstå at Olav Trygvason
var, i det jordiske regiment som
konge, innsatt av Gud til å ikke
bære sitt sverd forgjeves (Rom.13:
3-4), men å straffe urettferdigheten
i landet, som utøvende makt. Han
hadde den myndighet som tilsvarer
både Storting, politi og domstol.
Han fremmet de lover, som ville
bringe rettferdighet og trygghet for
alle landets innbyggere. Lovene var
kristne lover basert på en rettferdig
Gud, som ingen kunne snike seg
unna, og en god Gud som ville at alle
skulle behandle hverandre godt og
rett. Dette var en stor kontrast til det
tilnærmet lovløse vikingsamfunnet
hvor "den sterkeste" hersket. De
som gjorde motstand mot de nye
lovene var nettopp derfor "de sterke".

De som hadde brukt sin makt til
å hensynsløst undertrykke folk og
hadde noe å tape. Disse var det
sverdet og straffen falt på. Dette
beskyttet de mange, som til da hadde
vært rettsløse. Dette har skapt dype
sår og vonde misforståelser i forhold
til Jesu nåde og frelsen, ved tro til
Han, i motsetning til tvang. Gud
virket likevel, ved Sin Ånd, med
Trygvason slik at når folk tok imot
troen, fikk flere sterkt oppleve Gud.
Olav den Helliges profetiske kall og
kompromissløse rettferdighet
Olav den Hellige fortsatte dette
verket etter at Olav Trygvason døde,
da Norge for en tid hadde gått
inn i hedendommen igjen. Olav
den Hellige ble kjent for at han
kompromissløst behandlet alle likt
etter loven; fattig som rik. På grunn
av dette fikk han etter hvert mange
fiender. Olav den Hellige fikk også
som ung, en sterk profetisk drøm,
hvor en engel talte til han på samme
måte som vi ser mange ganger i
Bibelens historie. Fra å være en som
kan ha virket som en selvopptatt
lykkejeger, får han et mål og en dyp
overbevisning om sitt kall og hva han
måtte kjempe for. Etter dette begynte
han sin gjerning i Norge. Det er uvisst
hvordan Gud la Sitt Ord ned i Olav
og hvordan han lærte Gud å kjenne.
I historien kan vi se at han fikk en
appetitt og lengsel etter Gud, som
ligner Davids. Han bad mye, hørte
Guds Ord lest opp for seg daglig
og hadde messer så ofte han kunne,
mens han gjorde sin kongegjerning.
Det er myter og sagn omkring Olav
den Hellige, som kan virke som
politisk-religiøs manøvrering, for å
samle Norge i et slags sidespor av
katolisismen, etter Olavs død og
martyrstatus. På tross av dette kan
vi se at Gud gjorde mektige genuine
profetiske tegn og under gjennom

Olav, både mens han levde og etter at
han var død.

Olav søkte først Guds rike og Hans
rettferdighet
Olav kristnet Norge med, til tider,
stor visdom fra Gud. Han forstod
godt hvordan hedningvikingenes
tankesett var. Han visste hvordan han
kunne utfordre dem til kamp, slik at
de med æren i behold, ville ta imot
den sterkeste guden etter at kampen
var ferdig. Mange av oss kjenner
historien om hvordan småkongen
Dalegudbrand stod Olav imot og
hadde laget et stort gudebilde av
tre. Tre ganger gjorde Gud mirakler
med været slik Olav bad. Til slutt
forstod Dalegudbrand, at det var Gud
skaperen som hersket over været og
ikke Tor. Et av de største miraklene
derimot, som ikke kan forfalskes
historisk, er hvordan Gud skapte fred
mellom Norge og Sverige, selv om
den svenske kongen, Olav Eriksson,
hatet Olav den Hellige, som Saul
hatet David. Olav fikk favør blant det
svenske folk slik at svenskekongen
nesten ble avsatt. Fordi Olav holdt
seg nær til Gud og var overgitt til å
søke Hans rike og Hans rettferdighet
(Matt.6:33), kunne Gud gjøre
mange politiske mirakler. Slik slapp
Olav å bruke sin egen styrke og sitt
eget sverd. Jesu kongenatur kunne
skinne gjennom mannen, Olav, slik
at en sann Gudsfrykt ofte falt over
Olavs motstandere og de gav etter
uten kamp. Noen ganger brukte han
derimot harde virkemidler slik som
Trygvason, men var flink til å skape
forsoning og henrettet meget sjelden
folk. Det må også sies at lemlesting
var en vanlig straffemetode over hele
den da kjente verden. Den typen
kidnapping Olav brukte var ikke det
vi forbinder med kidnapping. Unge
sønner av opprørske småkonger og
jarler, ble tatt fra dem og ble opptatt

i hirden. Dette var en stor status og
de ble Olavs nærmeste medarbeidere
og hjalp til å styre i landet. Det er
derimot viktig å forstå at der Olav
ikke hadde visdom fra Gud, gjorde
han feil som påførte mennesker
mye smerte og forsterket noen av
det kulturelle såret Olav Trygvason
påførte landet.
Kong Knut - bestikkelsene og
opprøret
Etter hvert som Norge fikk en lov
som beskyttet folket, og domstoler
som dømte rettferdig med en likhet
for loven, fikk Olav en del fiender,
som før hadde kunnet ta seg fritt til
rette. Knut den Mektige var konge
av Danmark og hersket over store
deler av de britiske øyer. Knut sendte
gaver og kjøpte jarler og småkongers
lojalitet i Norge, slik at en motstand
mot Olav etter hvert reiste seg.
Djevelen appellerte til menneskers
selviskhet. Etter hvert som Knut den
Mektiges sammensvergelse vokste, ble
Olav tvunget til å flykte fra Norge.
Mens han oppholdt seg i utlandet
brukte han mye tid i bønn. Han fikk
tilbud av den russiske kongen om å bli
konge over Vulgaria (Storbulgaria ved
Volga) og kristne dette området, men
Gud gav han igjen en sterk profetisk
drøm om å dra tilbake til Norge. Han
samlet så en hær i Sverige og Norge og
møtte sine fiender ved Stiklestad. Like
før det avgjørende slaget hadde han
en drøm, hvor han var kommet opp
på det nest øverste trinnet på en stige
som gikk opp til Himmelen og like
etterpå falt han.
Guds mektige vitnesbyrd som
samlet nasjonen
Olav den Hellige representerte
vanskelige teologiske og åndelige
dilemma. På den ene siden å være
konge innsatt i det jordiske regiment,

til, ved sverd, skape rettferdighet
på jorden. På den andre siden det
åndelige regiment, som Jesu disippel
skal vende det andre kinnet til og
ikke kjempe mot kjøtt og blod. Hans
feiltrinn ble kanskje på en eller annen
måte opphevet, ved at han døde en
meget forsonende død. Det sies, at før
han døde bad han om unnskyldning
for hvordan han på en feil måte hadde
brukt sverdet. La oss se på hvordan
Gud kunne bruke han etter hans død.
Danskene hersket i Norge, korrupsjon
og urettferdighet økte. Etter hvert
forstod et samlet Norge, jarler og
slaver, unge og gamle hva Olav
hadde prøvd å gjøre for landet.
Alle hans anstrengelser og hans
rettferdighetssans ble til så sterke
idealer, at den ble integrert inn i den
norske åndelige og kulturelle arv.
Denne rettferdighetssansen er fortsatt
en del av den norske kulturen i dag.
Gud fikk virke på det norske folk,
gjennom en samlet sorg over at de
ikke hadde tatt imot Olav og hørt på
han. Folket forstod hvordan Guds
egen rettferdighet i samfunnet på
mange måter hadde blitt åpenbart for
dem gjennom Olav. Samtidig gjorde
Gud tegn og helbredelser rundt Olavs
lik. Det er mulig at meget få folkeslag
har stått så samlet om å underlegge
seg Guds rettferdige lover og ta imot
kristendommen som Norge gjorde
noen tiår etter Olavs død. Norge
gjorde Olav den Helliges sønn
Magnus den Gode til konge i landet
og fikk avsatt kong Knuts sønn. På
denne måten fikk Gud oppfylt sin
plan om å velsigne et herjet land,
gjort det til ett rike og gitt det lover til
beskyttelse og fred for folket.
Og alt startet med profetiske
drømmer, ord og kall.
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Brølende lam

En stor Guds mann

av Rick Joyner

Illustrasjon: Krassimir Kolev

Pave Johannes Paul II sin død, er en viktig hendelse, fordi vi alle har mistet en av de mest enestående lederne i vår
tid. Jeg er ikke en pave tilhenger, og tror ikke at noen mann på jorden burde bli kalt “hodet for menigheten”, en tittel
som tilhører Jesus alene. Jeg tviler derimot ikke på at pave Johannes Paul II var en Guds mann, som alle kristne
burde være takknemmelige for og som man derfor på en rett måte burde sørge over. Det var ikke hans tittel, men
hans karakter, som fikk han til å gi den Romersk katolske kirke et løft. Han ble en leder, som velsignet og hjalp hele
Menigheten fremover, ja til og med hele Kristenhetens retning. Pave Johannes Paul II var en av de største ledere i
vår tid og vil bli savnet.

I årevis har jeg sagt at pave Johannes
Paul II profetisk dro i strenger, som
begynte å oppløse kommunismen.
Han stod for frihet og menneskelig
verdighet, med en besluttsomhet som
få andre. Han stod også for liv uten
kompromiss, imot det store felttoget
for abort. I en av sine siste uttalelser
bad han Amerika å se på livet til Terri

30

Schiavo som noe dyrebart. (Terri
Schiavo er en dødsdømt fange.)
Pave Johannes Paul II gjorde også
fantastiske handlinger, som tidligere
aldri har blitt gjort, ved å be om
unnskyldning for den katolske kirkes
forfølgelse av protestanter og jøder,
så vel som dens historiske rolle i å
undertrykke andre folkegrupper. Dette

ble gjort med en utvilsom oppriktighet,
noe som kunne ha kostet den katolske
kirke store politiske og juridiske
problemer. Han gjorde det, fordi det
var rett å gjøre det. Istedenfor å åpne
dørene for problemer, løftet dette
verdens respekt for pave Johannes Paul
II, den katolske kirke, ja og til og med
kristendommen selv.

Pave Johannes Paul II elsket Den
Hellige Ånd og i en artikkel vi
trykte i vårt Morning Star magasin,
oppmuntret han alle katolikker til å
søke åndens gaver. Det var i forbindelse
med dette, at 100 millioner katolikker
ble karismatiske og ble født på ny og
døpt i Den Hellige Ånd. Pave Johannes
Paul II klamret seg til korset og prøvde
å be uten stans.
Jeg har blitt anklaget for å være en
pave tilhenger og jeg har blitt anklaget
for å være anti- katolsk. Jeg er ingen
av delene. Jeg har fundamentale
problemer med noen av de katolske
doktrinene, som jeg ser er i klar og
grunnleggende konflikt med bibelen,
men dette er fordi jeg er for mine
katolske brødre og søstere, ikke fordi
jeg er imot dem. Jeg har katolske
venner som har en intimitet med Jesus
som jeg misunner. Jeg nøler ikke med
å være uenige med dem i forhold til en
del doktriner og skikker, men jeg elsker
dem også og har blitt rikelig velsignet
av deres vennskap og tro på Herren. Jeg
elsket og beundret pave Johannes Paul
II. Han var en av de største Guds menn
i vår tid.
Hvis du føler det på samme måten som
jeg, tenk over om du kan hedre han ved
å strekke deg igjennom barrierene på
samme måten som han gjorde det.

Stormvinden fra Himmelen
Per Ivar Winnæss

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

ADVARSEL!
MÅ IKKE SPILLES

OM DU IKKE VIL HA

ET MØTE MED
DEN LEVENDE

GUD!
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av Per Søertorp

Identifikasjon

Jeg er en kristen. Ved å bekjenne dette, identifiserer jeg meg med personen Jesus Kristus. Det innebærer
at jeg ved å kalles med Hans navn (Kristus), går god for alt det denne personen er og står for. Jeg er stolt
av mitt personlige forhold til Ham, jeg kjennes ved Hans gjerninger, og jeg bekjenner dette for andre. Dette
synliggjøres og demonstreres tydelig gjennom dåpen. Der identifiserer jeg meg med Kristus, med Hans
død og oppstandelse, på min egen tro og bekjennelse. Men mens jeg ennå var en synder, identifiserte Han
seg selv først med meg, ble gjort til synd i mitt sted og gav meg del i sin egen rettferdighet og hellighet.
Identifikasjon med
bakkemannskapet
Det er ikke så vanskelig å takke ja
til å identifisere seg med en så herlig
Herre og Frelser. De færreste av oss har
særlige problemer med å avlegge høye
bifallsrop når det gjelder Herren og
alt som hører Ham til, spesielt på det
åndelige planet. Og hvorfor skulle vi
vel ha det? Han er jo fullkommen. Han
er uten flekk og lyte. Han gjør ingen
dumheter, og vi har all grunn til å være
stolte over å tilhøre Ham.
Langt verre er det da, til enhver
tid å skulle identifisere oss med
”bakkemannskapet”. Dette er
mennesker i all sin, til tider, ynkelighet,
forskjellighet og uenighet, men tross
alt dette også søsken i familien, til
den Herre vi alle bekjenner oss til.
Dette er kanskje ikke så rart. En slik
identifikasjon vil raskt medføre ansvar
og konsekvenser. Vi vil gjerne fremstå
så uangripelige og prektige overfor
omverdenen som mulig. Vi husker
salige Peter som gripende frimodig
annonserte at han var rede til å gå
både i liv og død med Jesus, men noen
timer senere følte seg nødsaget av
omstendighetene til å fornekte Ham
tre ganger. Som Wesenlund engang sa:
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”En ting er å si halleluja, noe annet er å
gjøre det”.
Det er ganske besynderlig hvor mange
og markerte grenseoppgangene er,
selv innenfor de pinsekarismatiske
sammenhenger, med relativt
sammenfallende teologisk grunnsyn.
Kristi legeme består av høyst
menneskelige vesener. Disse er ikke
bare våre ”lagsbrødre”, men i følge
Bibelen er vi faktisk brødre og søstre,
lemmer på samme kropp, uatskillelig
forent med hverandre, likesom med
Kristus selv. Som kristne er vi jo
allerede gjort ett i Kristus. Ved å gi oss
til Ham, er vi med andre ord overgitt
til hverandre. Enhet er derfor ikke noe
vi engang skal få, men noe vi er og
har, her og nå. Sagt noe enkelt består
kristenlivet i å være det vi allerede er,
for å få det vi allerede har.
Splittende holdninger
Splittelse på Kristi legeme oppstår
utelukkende ved at vi på en eller annen
måte ikke vil vedkjenne oss hverandres
gjerninger, teologiske syn, egenart eller
væremåte. En ting er at man arbeider
selvstendig i sin tjeneste, i ydmyk
erkjennelse og respekt for det kall Gud
har gitt hver enkelt. Noe helt annet

er det når relasjoner brytes, felleskap
opphører og negative uttalelser skaper
avstand, splittelse og sår.
Gjennom mange år i tjeneste for Gud,
har jeg møtt kontrollerende holdninger
som for eksempel: ”Dersom vi skal
ha et samarbeid, må du ta avstand fra
den broderen der, og du kan ikke ha
samarbeid med dem samtidig som
du jobber for oss...” Andre er mer
diskret, men signaliserer likevel at det
er ”uheldig” å bli ”assosiert” med den
eller den. Da kan man miste anseelse i
det gode selskap, eller det kan ”stenge
dører” for deg i tjenesten. I praksis
kan dette for eksempel medføre og
bli ”uglesett”, stilletiende utfrosset
og ikke lenger motta invitasjoner fra
visse forsamlinger eller grupper. For
25 år siden var det Aril Edvardsen
og Ulf Ekman – nå er det Jan Aage
Torp, Jan Hanvold, Runar Søgaard
m.fl. som ikke er kristelig stuerene.
Jeg har hørt kristne argumentere mot
andre ut ifra ”markedsmessige og
strategiske hensyn til omverdenen”.
Det kunne jo ”skremme vekk” ufrelste
eller andre utenforstående, dersom de
fikk vite at du har noe til felles med
den ”spedalske” predikanten, som
har sagt eller gjort noe ufordelaktig.

Det merkelige er at det svært sjelden
taler til predikantens fordel, dersom
han står i en tjeneste som faktisk kan
vise til resultater, i form av sjelers
frelse eller utbredelse av Guds rike.
Det kreves en aldri så liten porsjon
ydmykhet å vedkjenne seg en bror
eller en sammenheng som opplever
motstand og kritikk, kanskje til og med
i den offentlige pressen, men som Gud
utvilsomt er med og velsigner.
Til og med Jesus opplevde dette.
Mange av hans disipler tok anstøt av
deler av Hans radikale undervisning,
og gikk ikke lenger sammen med Ham.
Men da Han spurte disiplene: ”Vil også
dere gå bort?”, svarte Peter: ”Herre, hvem
skal vi gå til? Du har det evige livets
ord.” (Joh.6:67-68).
Radikalisme og kjærlighet
Nå finnes det dessverre situasjoner
som i praksis nærmest umuliggjør et
samarbeid eller felleskap selv mellom
brødre. Der samarbeid og relasjoner
knirker, kan det faktisk være det
beste for alle parter at man fungerer
hver for seg. Paulus gikk så langt
som å si at det måtte være partier i
Korintermenigheten ”...for at de ekte
skulle åpenbares”. Særlig gjelder dette
områder der umoral, synd og/eller
alvorlig læremessig forførelse er inne
i bildet. Abraham sa til Lot at om du
går til høyre, går jeg til venstre. Det er
ikke alltid lett å skilles som venner i full
fordragelighet, og fortsatt kjempe som
kristne med uløste relasjonskonflikter.
Det kan være smertefullt. Vi må
kanskje erkjenne, at tross alle gode

forsøk så får vi ikke gjort så mye med
dette. Uansett er det viktig at jeg gjør
mitt, holder fred med alle mennesker,
så langt det står til meg og har en
ydmyk og forsonende holdning. Vi er
kalt til å velsigne, det vil si å tale vel
om. Kan vi ikke det, er det kanskje
bedre å tie stille.
Samtidig har jeg også et ansvar for å
være klar og ærlig i min tale, ha mot
nok til å formane i kjærlighet og snakke
direkte ut med den det gjelder. Paulus
sa Peter imot, rett opp i ansiktet, da
han hyklet overfor jødene og ikke turte
å stå for friheten i evangeliet. Stilltiende
unnvikende å ta avstand, er hykleri og
uærlig spill, som ikke er til Guds behag.
Men radikal bibeltroskap og troskap
mot Kristus, står ikke for meg i noe
motsetningsforhold til sjenerøsitet,
broderkjærlighet og samarbeidsånd.
Snarere er det tvert imot.
Prisen for den profetiske salvelsen
Dersom jeg har fått en profetisk gave
og tjeneste fra Gud, er det uunngåelig
å møte motstand fra åndeverdenen.
Skal jeg flyte i en profetisk salvelse
og vedkjenne meg det Ånden sier og
gjør, må jeg være forberedt på å møte
kritikk, misforståelser og offentlig
motsigelse. Jeg må lære å takle
ensomhet og manglende selvtillit, uten
å måtte forsvare meg. Samtidig må
jeg lære meg å ha min glede og styrke
i Herren alene, uten å kreve at andre
skal støtte meg. Jeg må være i Guds
kjærlighet og velsigne andre, også de
som ikke vil ha noe med meg å gjøre.
Jeg må også kunne ta imot konstruktiv

kritikk og være selverkjennende, uten
å bli sår og bitter. Dette er prisen for å
gå med Gud. Men da vil også salvelsen
øke, ikke bare utad til andre, men også
innover i mitt eget liv.
Åndens enhet og sanne relasjoner
Dermed er det ikke sagt at vi må ha
en samarbeidsmessig enhet med alle,
for enhver pris. Jeg er heldigvis ikke
forpliktet til å stå med i noe, som
strider mot min egen overbevisning.
Det finnes en religiøs ånd, også blant
mange karismatiske og åndsfylte
kristne, der den kirkepolitiske agenda
teller mer enn Guds salvelse og
kraft. Det er den samme ånd som
ofte også reagerer mot de profetiske
tjenestegavene. De kritiserer og
boikotter den. Bibelen taler om
en ”Åndens enhet”, en enhet som
ligger på et annet og dypere plan,
enn det økumenisk og organisert
kristendom kan skape. Sann enhet
er basert på sanne relasjoner med
hverandre. Vi er ett i samme visjon,
som på sikt også fører oss til ”samme
sinn og samme mening” (1.Kor.1:
10). Derfor må det gå an å være
ærlig overfor hverandre. Dersom jeg
opplever at jeg for eksempel ikke kan
gå god for de metoder, kvaliteter eller
former som anvendes i en kristen
sammenheng, behøver vel ikke dette
nødvendigvis å gå på bekostning av
vennskapet, brorskapet og relasjonen?
Det er unødvendig å måtte mistenke
hverandre for å være ”negative” eller
”skeptiske”, fordi man ikke har tro

Illustrasjon: Krassimir Kolev
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B r ø l e n d e l a m
Ved Min Å nd

Denne CD-en ble til ved at

for alt det andre driver med. En god
dialog i åpenhet, kan være tøff og
kreve stor ydmykhet fra begge parter.
Men resultatet blir som regel bedre
og mer til Guds behag enn å skilles i
uforsonlighet. Som en sa: ”Vi er enige
om at vi er uenige. Det er det eneste vi
er enige om.”
I Guds rike er enhet og samarbeid
bygd på relasjoner, ikke på
politisk korrekthet eller personlig
fullkommenhet. Anerkjennelse av
tjenester er basert på respekt for andres
salvelse og Guds vitnesbyrd, ikke
tvungen høflighet eller menneskelige
ansiennitetsprinsipper.
Vi er dessverre altfor snare til å kappe
hånda av hverandre og markere vår
distanse til hverandre, i stedet for å vise
en inkluderende og kjærlig holdning,
som er til Guds behag. Det bedrøver
den Hellige Ånd når vi stilltiende fryser
ut hverandre, ved ikke engang å svare
på henvendelser. Enda mer sårende er
det, når vi advarer mot hverandre og
boikotter andres hederlige fremstøt for
Guds rike, samtidig som vi forventer
at andre skal slutte opp om våre egne
prosjekter.
Identifikasjon med hverandre
Dersom Kristus kan identifisere seg
med meg, tross alle mine feil og
mangler og ikke skammer seg for å
kalle oss alle brødre, hvordan kan vi
da fortsette å kritisere og distansere
oss fra hverandre og samtidig tro at vi
skal kunne fremme Guds rike? Dersom
Gud i sin nåde kan bruke enhver av
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oss, skulle ikke vi i det minste ha mot
til å identifisere oss med hverandre,
uten frykt for vårt eget renommé og
andres religiøse prippenheter?
Sannheten er at vi egentlig ikke er
villige til å stå inne for hverandres feil
og mangler. Vi er for fine på det, og
tror for godt om oss selv. Vi tror at det
vi selv står i og mener er så mye bedre.
Som om Gud vedkjenner seg oss noe
mer enn andre. Men Gud gjør ikke
forskjell på folk, og Bibelen lærer klart
at vår lojalitet mot Kristus, faktisk
måles i vår evne til å identifisere oss
med hverandre, på tross av våre brister
og begrensninger. Kjærligheten tror alt,
tåler alt og håper alt. Den utfordringen
er det dessverre de færreste av oss som
takler.
Vi trenger å lære og forstå at det er
store forskjeller på oss, når det gjelder
utrustning, personlighet, kulturell
bakgrunn og tjeneste. Men Herrens
Ånd er den samme, som virker alt i
alle. Vi trenger en ny erkjennelse av
mangfoldigheten i Gud, og at ”de
lemmer vi kler med blygsel, nettopp
de er nødvendige.” Vi trenger indre
helbredelse likeså vel som fysiske
mirakeltjenester. Vi trenger både
frimodige, radikale plogspisser,
som våger å ta bladet fra munnen,
likesom vi trenger milde fredsduer
med hyrdesalvelse og diplomatisk
sinnelag. Vi behøver megakirker
med sterk og heftig lovsang, og vi
behøver små cellegrupper med intim
tilbedelse. Vi behøver profetisk salvelse
og evangelistisk djervhet, likeså mye

som strategiske apostler og teologisk
sterke bibellærere. Da har vi ikke råd
til å unnvære hverandre på grunn
av småbagateller, umodenhet og
trynefaktorer.
Gud er større
La oss slutte å skamme oss over
hverandre ved å markere avstand, men
heller våge oss på å ta hverandres parti.
La oss ikke være tilfreds med en passiv,
unnvikende taushet, men gidde å se
lengre enn vår egen nesetipp, når det
gjelder Guds storhet og raushet. Gud
er faktisk større enn min lille andedam,
”vår” menighet, organisasjon eller
bevegelse. Hvor kjedelig, fargeløst
og stereotypt blir det ikke blant
oss, dersom alle må være like i stil
og i utrustning. Dersom det blir så
eksklusivt og lavt under taket i våre
”nettverk” og kristne småforeninger, at
det kun er plass til de som bekjenner
seg til seg selv, er det duket for
sekterisme og kirkesamfunnstenkning.
Det røper noe om vår egen utrygghet
på oss selv, på Gud og de Han
vedkjenner seg, dersom vi ikke tåler å
omgås hverandre, av frykt for å få riper
i lakken på vårt prestisjemessige kristne
rulleblad.
Våger vi å stå opp for hverandre også
når vi ikke fortjener det? Jesus gjør det.
La oss lyde Hans Ånd og følge Hans
eksempel.
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Per Ivar Winnæss

Nattevåk

av Per Søertorp

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

Brølende lam

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

Et frø fra Gud
I mitt arbeid som kunstner skaper jeg ofte kunst av frø, sommerfuglspupper og kokonger, det vil
si noe som er underveis til å bli noe helt annet, enn det er i dag. Jeg tolker mine egne verk slik at
de viser drømmer, lengsler og visjoner vi har inne i oss, for våre egne liv.
Som heltidskunstner kjenner jeg at jeg
har tatt et steg mot min drøm og mitt
ønske for mitt liv. Det har ikke hele
tiden vært en selvfølge at jeg skulle
fortsette, men hver gang jeg har vært
nær ved å gi opp, har Gud kommet
med oppmuntring og tro, for å få meg
til å gå videre. Det koster å være tro
mot sin drøm. Ofte må jeg påminne
meg om at jeg selv har valgt dette livet,
men at det også gir meg muligheter til
å gjøre det jeg mest vil. Jeg sier til meg
selv at pasta og havregrynsgrøt er grei
nok mat i en oppbygningsperiode av
min virksomhet. Samtidig som ofrene
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kan være store, så gir dette livet også
utrolig mye tilbake, av glede og mening
med tilværelsen. Jeg sysler med det jeg
er flinkest til og som jeg elsker å gjøre.
Jeg vet at jeg lever i tråd med Guds
plan og ønsker for mitt liv.
Jeg har, etter min kunstnerutdannelse,
arbeidet halv tid med min kunst og
halv tid med utforming av utstillinger
på et museum. Mitt arbeid var kreativt
og har vært gøy for det meste, men jeg
kjente at jeg ville videre. Derfor søkte
jeg på bibelskolen på Livets Ord og
fikk ett års permisjon fra min stilling.

Samtidig som jeg bestemte meg for å
studere Guds ord, ble jeg oppmuntret
til å tro at det nok skulle la seg gjøre
å forsørge meg som kunstner, mens
jeg studerte. Jeg fikk et stipend jeg
hadde søkt på og høsten var reddet.
Hver gang jeg fikk panikk og trodde
at det ikke skulle gå lenger, så dukket
det opp noe penger. Dette gjorde at
jeg etter ett år på bibelskolen torde å si
opp min faste stilling på museet, for å
satse på min drøm, å kunne leve av min
kunstnergjerning. Inne i meg var det
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av AnnaKarin Svensson
som om jeg satt på ripa av en båt og dinglet
med føttene, som var 2 cm over vannflaten.
I mitt sinn var jeg veldig urolig: "Tenk om
det ikke holder." "Tenk om jeg ikke har
hørt riktig." "Hvordan skal det gå?" Min
verste skrekk var at jeg skulle mislykkes helt
og ende opp som uteligger under en bro i
Stockholm. Men det har holdt. Det var Gud
som hadde talt til meg og jeg bor fremdeles
i en leilighet og har mat på bordet hver dag.
Gud har holdt det han har lovt og mange
ganger tror jeg at han har så mye mer for oss,
enn vi i vår villeste fantasi våger å drømme
om.
Jeg ønsker å oppmuntre deg, du som ønsker
å gjøre noe annet, eller mer enn du gjør i
livet i dag. Lytt til Gud! Lytt til din lengsel!
Våg å tro at det fins noe mer og at det er
mulig å gjøre det! La det frø som Gud har
lagt ned i deg, den drøm du har, få utvikle
seg og få den vekst som Gud har tenkt,
den utvikling som ingen annen enn du kan
gi! Om et sennepskorn kan bli et tre som
fuglene kan bygge sitt rede i… hva kan vel
ikke det ord og den lengsel som Gud har lagt
ned i deg bli.
Enkelte frø kan ligge i tusen år og fremdeles
ha sin kraft til å spire. Så si ikke at det er
for sent til å gjøre det du lengter etter. Be til
Gud om en plan og en vei!
Her er noen oppmuntrende bøker som du
kan lese, du som lengter etter mer:
•
"Om du vill gå på vatten, måste du
ta dig ur båten!" av John Ortberg
•
"Drömgivaren" av Bruce Wilkinson
•
"Öka din kreativitet" av Julia
Cameron
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”Storm” - digital grafikk av Krassimir Kolev
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”Uten tittel” - digital grafikk av Krassimir Kolev

Poesi

Brølende lam møter
Hver søndag kl 18:00
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

En bønn for mine barn!

Kulissen

Potteskår

Jeg legger alle mine barns navn
i Dine hender.
Riss du dem inn der, med uutviskbar blekk,
slik at ingen og ingenting kan
fjerne dem derifra,
heller ikke når den onde prøver
seg.
Hold Du rundt mine barn, når
jeg må slippe dem.
Styrk deres svakhet med Din
styrke.
Vil du trøste dem når de er
ensomme og redde.
For Jesu Kristi skyld, ta dem i
Din varetekt
hele deres liv igjennom…
Jeg legger alle mine barns navn
i Dine hender…

Depresjonens bakteppe
er min livs kulisse

En eske med potteskår
- jeg har den på mitt kott

Den har vært der lenge
men jeg har glemt den var der
– innimellom

knuste tallerkener, kopper
fra år som har gått

Etter Jes. 49:16

Så får det henge der da
livets teatersjef hengte det vel
opp

En bønn fra en mor på veg hjem til
Faderen!

Fordi jeg ble født med et lyst
sinn
og evnen til å se framover
Men bakteppe har hvisket sin
kjølige sang
og ubevisst ble tonene fanget
av min sjel
Nå snur jeg meg
og ser teppet som alltid har
hengt der

lenge før min sjel
ble hjemme i min kropp
Jeg vender bort blikket
- mot lyset
Sarah Judith Hovelstad

Blå, gul – all verdens farger
minner etter knuste ting
Spor av mitt liv
jeg samler på
Kanskje en vakker dag
de blir en vakker mosaikk
På et bord eller en vegg
vil det kreative sinn skape
Skjønnhet av potteskår
helhet av noe knust

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.

Sarah Judith Hovelstad

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

41

Til sist:
Løfte på utgytelsen av Den Hellige
av Per Ivar Winnæss
Ånd og den profetiske gave
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
Alle som tror
Alle som tror på Jesus Kristus kan bli
døpt i Den Hellige Ånd. Joh. 7:3839. Gud har gitt, hver enkelt troende,
en eller flere nådegaver. Ut i fra blant
annet 1. Kor. kap 12-14, ser vi at vi alle
kan flyte i en profetisk salvelse og gave,
selv om vi ikke står i den profetiske
tjenesten.
4. Mos. 11:29 Å, om bare alt Herrens
folk var profeter ved at Herren la Sin
Ånd på dem.
Hvilke tegn har vi på at vi er døpt i
Den Hellige Ånd
1. Taler i tunger, Apg. 2:1-4
2. Priser og tilber Gud så det høres,
Apg. 10:46 For de hørte dem tale med
tunger og opphøye Gud
3. Taler profetisk, Apg. 19:6 Og da
Paulus hadde lagt hendende på dem, kom
Den Hellige Ånd over dem, og de talte
med tunger og profeterte.
Mk 16:17 Og disse tegn skal følge dem
som tror: I mitt navn skal de drive ut
demoner, de skal tale med nye tunger…
Judas brev 1: 20 Men dere, mine kjære,
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idet dere oppbygger dere selv på deres
høyhellige tro idet dere ber i Den Hellige
Ånd
Kor. 14:4-5 Den som taler i en tunge,
oppbygger seg selv, men den som taler
profetisk, oppbygger menigheten. Jeg
skulle ønske at dere alle talte i tunger,
men enda mer at dere talte profetisk.
Alle på nytt fødte kristne har tilgang til
dåpen i Den Hellige Ånd. Det å tale i
tunger er som en katalysator for å høre
Guds tiltale og skjerper våre sanser, til
å motta inntrykk fra Den Hellige Ånd.
Dette er noe vi alle trenger for å ha
seier i våre liv og for å kunne betjene
andre mennesker med nådegaver og i
kjærlighet.
Ventet på Den Hellige Ånd
Under hele kirkehistorien, siden den
første menighet, har det vært troende
som har talt i nye tunger og brukt
nådegavene. Etter hvert, gjennom
århundrene ble dåpen i Den Hellige
Ånd og bruken av nådegavene forsømt
i både forkynnelsen og i bruk. I
begynnelsen av 1900 tallet opplevde
vi en verdensvid vekkelse gjennom
pinsebevegelsen. Man fikk fornyet
åpenbaring om dåpen i Den Hellige
Ånd. I denne første tiden var det vanlig
at man ventet på dåpen i Den Hellige
Ånd og man forventet en sterk åndelig
opplevelse, hvor man ukontrollert

begynte å tale i nye tunger.
Basert på individets vilje
I den karismatiske vekkelsen på 50tallet, fikk man en fornyet åpenbaring
på det å aktivisere tungetale og
nådegaver, ved å bruke viljen sin. Man
trenger ikke å vente på en åndelig
opplevelse, men ganske enkelt tro på
Ordet, om at vi alle troende har fått del
i Den Hellige Ånd og gavene.
Paulus bruker sin vilje, når han skal
tale eller synge i ånden. 1. Kor. 14:15
Jeg vil be i ånden, men jeg vil også be
med forstanden. Jeg vil synge i ånden,
men jeg vil også synge med forstanden.
Det er altså vi som må åpne vår munn
og begynne å tale ut i fra våre hjerter,
basert på vår egen beslutning. Vi må
sette lyd og bruke vår stemme og
stole på løftet om Den Hellige Ånd,
på samme måte som vi stoler på at
vi er frelst av nåde, ved tro. Frelsen
er heller ikke basert på følelser eller
omstendigheter. Slik er det heller ikke
med dåpen i Den Hellige Ånd eller
nådegavene.
Vi kan også bruke vår vilje til å
aktivisere og bruke nådegavene.
Forskjell på Åndens frukt og
nådegavene.
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede,
fred, langmodighet, vennlighet, godhet,

trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Gal.
5:22
Åndens frukt er en prosess for oss
kristne, etter hvert som vi vokser opp
i tro og tillitt. Det er frukten av et liv i
omvendelse, hellighet, i å være i Ordet,
under forkynnelsen og i et liv bønn.
Åndens gaver, nådegavene er gitt den
troende, av nåde, for å betjene andre
mennesker.
1 Kor. 12: 4-11, Rom. 12: 6-8 og Ef.
4: 11-13
Jak 1:17 All god gave og all fullkommen
gave er ovenfra, og den kommer ned
fra lysenes Far. Hos Ham er det ingen
forandring eller skygge.
Nådegavene gir seg uttrykk gjennom
oss. Vi må være villige å la gavene flyte
gjennom oss ved å bruke dem.

Gi hverandre rom - også til å gjøre feil.
Men fast føde er for dem som er
fullvoksne, det vil se dem som gjennom
bruk har trent opp sansene sine til å
skjelne mellom godt og vondt. Hebr. 5:14
Når det gjelder å tale profetisk, setter
vi store krav til at vi ikke skal gjøre feil.
Derfor våger få å bruke profetisk tiltale,
slik at de ikke skal få et stempel som
falske profeter.
Når det gjelder f.eks. helbredelsens
nådegave, eller den evangelistiske
tjenesten, er vi derimot mye mer
romslige. Bare noen blir helbredet
eller frelst i et møte, snakker vi om
at det var en sterk evangelistisk eller
helbredelsessalvelse over møtet.
Derimot hvis flere får en profetisk
tiltale og det er en av profetiene som
ikke helt passer; eller forstås, er vi
skeptiske og kanskje forakter eller

neglisjerer den profetiske gaven/
salvelsen.
Vi må gi hverandre rom til å gjøre feil
og til å vokse, fra umodne profetier
til det modne. Mange har fått
stempelet falske profeter, eller at man
har foraktet en profeti, som egentlig
ikke var falsk, men bare en umoden
profet eller profeti. Det vi mangler
i våre menigheter er den apostoliske
og profetiske salvelsen, slik at gavene
og tjenestene kan forløses, foredles
og bli til et mangfold. Dette er en av
grunnene til at vi har profetskole for å
hjelpe troende til å få forløst nådegaver
og til å tale profetisk.
Dere er bygd opp på apostlenes og
profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus
Selv er hoved-hjørnesteinen. Ef. 2:20

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

På Visjon Gjestegård i Hokksund

Seminar “Å høre Guds stemme”
den 26-28 august 2005

Bli utrustet og satt i stand til å høre Guds
stemme og få hjelp til å formidle Guds tiltale til
andre, gjennom forbønnstjenesten. Vi kommer
til å legge en solid grunn ut ifra Ordet, om
at du kan høre fra Gud og om den profetiske
tjenesten.
Mine sauer hører min røst. Joh. 10:27

Program:
Fredag den 26. august
16:30 Registrering
18:00 Middag
20:00 Profetisk møte
22:30 Kaffe/vafler

Vi kommer også til å vektlegge praktiske
øvelser i mindre samtalegrupper og fokuserer
på et varmt og intimt fellesskap med andre
troende.
Men fast føde er for dem som er fullvoksne,
det vil si dem som gjennom bruk har trent opp
sansene sine til å skjelne mellom godt og ondt.
Hebr. 5:14

Lørdag den 27. august
09:00 Frokost
11:00 Undervisning
13:00 Lunch
14:30 Samtalegrupper/
praktisering
17:00 Middag
19:00 Profetisk møte/
forbønn
22:00 Kaffe/vafler

Seminaravgift kr 800,00 innbetales til
1638.19.28601 innen 10.08.2005
Helpensjon i dobbeltrom fredag-søndag
kr 800,00 og 1000,00 for enkeltrom inklusive
frokost, lunsj og middag

Søndag den 28. august
09:00 Frokost
11:00 Undervisning
13:00 Lunch
14:30 Samtalegrupper/
praktisering
16:00 Avslutning

Husk at vi har begrenset plass, så vær snar til
å melde deg på.
Meld deg på ved å sende en e-post til
info@brolendelam.no eller ring vårt kontor på
32 75 79 85

For mer informasjon www.brolendelam.no eller ring oss på 32 75 79 85

Arrangør: Brølende lam

