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Kjære lesere!
Vi er allerede godt i gang med det
nye året. Vi lever i en spennende og
avgjørende tid, både i vår egen nasjon,
men også i den verden vi lever i med de
forandringer vi der ser utarter seg.
Livsnerven gjennom denne utgaven
handler om bønn og innvielse til
Herren. Mange har beklaget seg over
at vi har fått en ny regjering. Jeg tror at
det var av Guds kjærlighet og trofasthet
vi fikk et skifte, for at vi troende skulle
våkne (se profeti i DPR 2-2005, side
21 - Ny tid). Vi kristne har blitt så
passive og lent oss på statens velvilje
overfor våre trosprosjekter, at vi nesten
ikke behøvde tro Gud for etablering av
for eksempel friskoler etc.
På attenhundretallet og begynnelsen av
1900 tallet var det stor dugnadsinnsats
i Norge og den særpreger fremdeles den
norske kultur. Uten myndighetenes
finansiering, fikk vi allikevel se

etableringer av kristne skoler,
høyskoler, sykehus og bygging av
kirkebygg. De kristne bygget i tro,
gjennom bønn, hadde en giverglede
og en dugnadsinnsats som mangler
sidestykke i Norges historie. Dette var i
en tid hvor de hadde få midler og med
trange kår, men troen til Gud reiste en
standard og man bygget nasjonen.
Vi trenger å be for vår regjering og for
våre myndigheter, uansett om vi er
enige med dem eller ikke. Gud vil i sin
kjærlighet vekke oss opp til ny strid
og kamp men ikke med kjødelige og
verdslige våpen, men ved hjelp av de
åndelige våpen Herren har utrustet oss
med. Skal vi kunne stå med løftet hode
og stødige ben i den kommende tiden,
må vi innvie oss Herren og dø bort fra
vår egen agenda.

gjennom media, politikk og gjennom
vårt samfunnsengasjement. Dette vil
ikke skje gjennom kompromiss og
lunkenhet, men at vi reiser oss og lar
vår tale være klar.
I tiden som kommer må vi være
forberedt ved å lytte til Guds hjerte
for hva som er i tiden og for hvilke
strategiske beslutninger vi må ta for å
kunne bli stående i tider av forandring
og kriser.
Vi vil igjen se trosprosjekter bli bygget
av troende i vår nasjon, som tror på
Gud og han alene, slik at Herren får all
ære.
Hilsen fra Per Ivar Winnæss

Jeg tror at vi igjen skal få reise oss
og kunne prege denne nasjonen
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Brølende lam seminarer

av Per Ivar Winnæss

perivar@brolendelam.no

Vi har kunnet registrere en stor entusiasme og begeistring fra deltagerne ved Brølende lam
profetiske seminarer for 2005. Tilbakemeldingene fra de fleste deltagere har vært så positive
og oppmuntrende. Flere sier at de for første gang kunne formidle Guds hjerte gjennom
profetiske ord de fikk til andre og at de selv hadde fått møte Gud gjennom andre deltagere,
ved de forskjellige øvelsene vi hadde i grupper.

videre for å høre Guds stemme for
meg selv og for andre. Jeg skal på neste
seminar og jeg skal ha med flere andre
også, for dette er noe vi trenger for å
komme videre med Herren.

hele 2006. Her skal både de profetiske
seminarene og det profetiske visjons og
drømmenettverket for ledere finne sted.
Brølende lam skal holde 4 seminarer
og 4 nettverkssamlinger for 2006. Vi
kunne med tilfredshet konstatere at
dette var et ideelt sted for seminar, både
når det gjelder standard på hotellrom,
møtesal, herlige måltider, vennlig
betjening og ikke minst tilgjengelighet
for de som kommer med tog eller buss.

Først og fremst vil jeg takke Gud
for at han la det til rette slik at jeg
fikk delta på seminar. Det ble en
kjempeberikelse for meg. Personlig
fikk jeg tiltale fra Herren, gjennom Per
Ivar, rett inn i min livssituasjon. Det
varmet, ga håp og tro. Dessuten var
jeg vitne til at da Per Ivar profeterte
til en venninne av meg, var noe av det
han sa, nøyaktig det samme som hun
hadde fortalt meg, under fire øyne, en
halvtimes tid tidligere. Gud talte til
henne om vanskelighetene og ga henne
oppmuntring om hva Gud ville gjøre.
Det var herlig!

Tilgjengelig
Det unike med disse seminarene er at
undervisningen er så tilgjengelig for
alle, enten man har erfaringer med det
profetiske eller ikke og at det brukes
så mye tid til forskjellige øvelser,
sa flere av deltagerne. Man kunne
kjenne på atmosfæren at deltagerne
kjente seg trygge og at man beveget
seg i Guds kjærlighet. Dette gav rom
for at gavene kunne flyte gjennom
hver enkelt. Under aktiviseringen
kunne vi registrere mange tårer og
herlig befriende latter, ja, her var det
et legeme som betjente og helbredet
hverandre.
Undervisningen
Undervisningen på dagtid bygger
på Bibelens lære om at vi alle kan
profetere, men at det er stor forskjell
på det å tale profetisk og det å operere
i den profetiske tjenesten. Vi legger
et fundament for at de profetiske
gaver skal flyte med en modenhet og
balanse og at vi ikke går ut over den
autoritet og det kall Herren har gitt oss.
Vi oppmuntrer til å bruke gavene og
oppmunter også deltagerne til å åpne
seg for Guds tiltale gjennom drømmer
og visjoner.
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Deltagere fra hele landet
På seminarene kommer det deltagere
fra stort sett hele landet og fra mange
forskjellige kirkesamfunn. Stor var
entusiasmen over at man kunne jobbe
sammen med så ulike mennesker
og kjenne hvordan man allikevel
var ett med Kristus. Det var også
oppmuntrende å se generasjonene
komme sammen, hvor man kunne dra
av hverandres erfaringer og betjene
hverandre med nådegavene.
Forbønn og personlige profetier
Under kveldsmøtene blir vektleggingen
mer på å betjene deltagerne med
forbønn og profeti. Flere får eksakte
personlige profetier som dekker fortid,
nåtid og framtid. Herrens hjerte og
planer for hver enkelt blir demonstrert
gjennom oppmuntrende og trøstende
ord i betjeningen. Dette skaper tro
for at Herren har omsorg for hele
mennesket og ønsker å reise opp et helt
legeme i denne tid.

Neste seminar
Det er til stor oppmuntring at vi kan
registrere allerede en stor pågang til
årets seminarer, både fra nye deltagere
og fra de som allerede har deltatt på
seminarer forrige år. Vi tror at dette er
tiden for å istandsette de troende til
tjenestes gjerning. Det er hver enkelt
troende som skal tale oppmuntring,
formaning og trøst, da vil også
profetene kunne komme inn i sin
gjerning som er for nasjoner, regjering
og for menigheten.

First hotel Ambassadeur
Siste seminar for 2005 ble arrangert på
First hotell Ambassadeur i Drammen.
Det er dette hotellet Brølende lam
har gjort en samarbeidsavtale med for

Noen tilbakemeldinger fra deltakere
Jeg var på mitt første Brølende lam
seminar i helgen den 18-20. november
2005. Jeg fikk vite om seminaret ved at
jeg abonnerer på Den profetiske røst.

Hilsen fra Gunhild Fossum, Elverum

Jeg har nettopp fått meg PC og har
derfor også gått inn på Brølende lams
nettside, som har vært til inspirasjon
og oppmuntret meg til å ville gå videre
med Herren også i det profetiske.
Derfor tenkte jeg at dette seminaret
bare måtte jeg delta på.
Det ble ingen skuffelse! Jeg dro alene
og delte rom med en jeg ikke kjente fra
før. Men når man er søsken i Herren
med samme ånd blir man lett kjent.
Min værelsesvenninne ble jeg kjent
med på et blunk, vi hadde mye å
prate om så halve natten gikk med til
samtale.
Mange hadde vært med på seminar
tidligere og kjente hverandre, og flere
fungerte allerede mer eller mindre i
det profetiske. Jeg for min del ønsket å
bli forløst og trenet opp til å stole helt
på Gud, for å ta imot hans tiltale for
andre.
På dette seminaret fikk vi fin
undervisning og jeg ble selv betjent,
ikke minst fikk jeg også være med å
praktisere ved at vi ba for hverandre i

grupper. Vi fikk profetiske ord, bilder
og inntrykk ved Den Hellige Ånd. Det
siste var det som var utfordrende, men
gjennom praktiseringen førte dette
meg videre. Det fine med seminar er
at vi er på et treningssted, hvor det
ikke er farlig om en feiler eller om man
synes man ikke får det til. I løpet av
helgen ble jeg ”kjent” med så mange
og det var en så kjærlighetsfull og trygg
atmosfære. Hotellet vi var på var også
herlig, betjeningen var svært hyggelig
og det var god mat.
Tilslutt må jeg tilføye, at Per Ivar
formidlet profetier fra Herren til alle
som ønsket det, og det var vel de fleste?
Han gav meg bekreftelse og åpenbaring
om mange ting som betydde mye for
meg personlig i den situasjonen jeg er
i. Blant annet fikk jeg en profeti om en
av mine sønner og hans 10 års gamle
sønn. Denne profetien var så detaljert
og det var så betydningsfullt å få
bekreftelse på det vi som familie står i.
Dette oppmuntret meg til videre ”å stå
på muren” og holde fast på løftene om
gjennombrudd!
Jeg er oppmuntret til å strekke meg

Gruppen jeg deltok i fungerte fint. Jeg
fikk flere ord til oppmuntring gjennom
dem som var med der og selv fikk jeg
også være med å profetere til andre. Det
var stort å få åpenbaring fra Herren,
ord som talte rett inn i de andres liv.
Man blir rett og slett oppmuntret, glad
og takknemlig av å betjene andre.
I fellesskapet var det også rom for
kamper og tårer. Men det jeg sitter
igjen med etter helgen er hvor godt
det var å være i en slik atmosfære av
kjærlighet, glede og fred.
Hilsen fra Olaug B.Vidnes, Fetsund
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Fokus på Jesus

av Ivar Vik

iva-vi@online.no

Alle som har sittet under en talerstol der Guds ord er blitt forkynt har hørt denne oppfordringen:
“Se på Jesus!” Men ikke alle har helt forstått hva dette innebærer. Blant dem var jeg som
utallige ganger fikk høre denne oppfordringen da jeg som gutt satt i kirker eller bedehus. Skulle
jeg se på et bilde av Jesus og hva skulle det være godt for? Hvis jeg skulle se på Jesus så måtte
han jo være der jeg var, men Jesus var i himmelen og jeg på jorda.
Langsomt gikk det imidlertid opp
for meg hva det her var snakk om.
Dette handler om å gi Jesus fokusert
oppmerksomhet. Det heter jo: det
vi gir oppmerksomhet, gir vi også
vår kraft. Det vil fylle ditt sinn, dine
tanker og derfor også dine handlinger.
Reklamefolk vet dette veldig godt.
Mennesket er egentlig utrolig føyelig
og bøyelig. Vi endrer oss i takt med
tiden og tilpasser vår atferd og våre
meninger slik at de ikke gir oss unødig
trøbbel. Men hva om det til enhver tid
korrekte blir mer og mer fjernt fra de
verdier som er nedfelt i Guds ord? Skal
Guds folk da bare jatte med tidsånden?
Selvsagt ikke. Det er derfor det er så
viktig å vite hva og hvem vi vil formes
av som mennesker. Hvis vi virkelig
ønsker at Gud skal sette standarden for
våre liv, er det ham vi trenger å søke og
han har vist oss hvem han er gjennom
sin sønn.
”Dette handler om å gi Jesus
fokusert oppmerksomhet.
Det heter jo: det vi gir
oppmerksomhet, gir vi også
vår kraft”
Det gamle ordtaket ”Si meg hva du
leser, og jeg skal si deg hvem du er” er
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så sant så sant. Derfor er bokhyllen noe
av det første jeg ser på når jeg kommer
inn i et nytt hjem. Det forteller meg
veldig mye hvem personene er som
bor i huset. De har kanskje ikke noe
bevisst forhold til hvilken litteratur du
fyller deg med, men uten at vi tenker
over det så blir vi likedannet med det
vi leser. Ja, ikke bare det. Vi likedannes
med det vi ser på.. Å se på Jesus er å
likedannes med ham. Vi dannes i det
bilde vi har vår oppmerksomhet vendt
mot. Det er en livslov som har vist sin
gyldighet opp gjennom historien og
som vi alle er underlagt enten vi vil eller
ikke. Et barn på to år hører ustanselig
lyder omkring seg. Snart forstår det
at noen lyder korresponderer med
gjenstander rundt seg. Han hører ordet
melk hver gang noen kommer med en
kopp med hvit drikke og barnet forstår
snart at det er en sammenheng. Slik
vokser ordforrådet og innbefatter snart
begreper. Barnet er i ferd med å lære
seg språk.. Ordene som går inn øret
kommer ut igjen som språk. Vel og
merke det samme språk som han hører
og med samme tonefall og dialekt. Det
tilegner seg koder for riktig klesdrakt
og atferd. Det skjer i oppveksten
en sosial læring, en sosialisering som
gjør det i stand til å fungere som et

menneske i den sammenhengen det
befinner seg i. Hadde du blitt født inn
i en annen kultur for flere hundre år
siden, hadde du talt et annet språk,
gått med andre klær og hadde andre
verdier enn det du har i dag og det
ville opplevdes fullkomment naturlig
for deg. Dette er ikke noe vi tenker på
til daglig, for det oppleves så naturlig
og riktig for oss at vi er den vi er. Er
du derimot en kristen som vil dannes
etter gudsbildet Jesus, trenger du å
bli bevisstgjort med hensyn til denne
formingsprosessen. Erkjenn for det
første at du selv er en leirklump som
er underlagt livets lover på dette felt.
Det du er i dag er et resultat av de
kreftene som formet deg i går. Miljø
og arv er de hovedkomponenter som
danner oss. Men du trenger ikke være
en kasteball for tidens vær og vind.
Har du oppdaget hvem Jesus er og
tror at han er Guds Sønn, er han ditt
store ideal og målestokk for hvordan
et sant menneske skal være. Vi er altså
alle kommet til verden med et enormt
formingspotensial i oss. Alt etter de ytre
omstendighetene som livet vårt der og
da gir oss, så formes vi til det menneske
vi er i dag i møte med ti tusener av
inntrykk som bombarderer oss fra
det øyeblikk vi ble født. Er vi altså

hjelpeløse offer i denne prosessen ute
av stand til å styre den? Hvis vi er uten
bevissthet om denne formingsprosessen
er vi hjelpeløse offer for den. Men
når du er kommet til bevissthet om at
Guds rikes krefter er de krefter som
skal forme ditt sinn, så er du kommet
i posisjon til selv å ta styring over
formingsprosessen. Eller rettere sagt, la
Gud ta styringen over hvem du skal bli.
Når Gud skal forme deg gjør han det
etter en plan. Ingen byggherre setter i
gang med et byggeprosjekt uten å ha
en plan. Arkitekten legger først fram
tegningene som bygningen skal ligne.
Byggets utseende ligger ferdig før første
spadestikk er tatt. Tegningene for ditt
liv ligger også klare. Men du er fri til å
bygges eller formes etter denne tegning.
Guds plan for deg er å bli formet etter
en spesiell plan som Bibelen kaller
”Guds bilde”, for å si det enkelt og
kort. Jesus var et fullkomment Guds
bilde. Det vil si at Jesus var slik Gud
er. Guds egenskaper kom fullkomment
til uttrykk i Jesu person. Gud er
kjærlighet. Det var Jesus også. Gud er
en person med egenskaper som enhver
person har. Gud er kjærlig, rettferdig,
hellig, nidkjær, trofast i absolutt
forstand. Vi kommer aldri dit hen.
Men like fullt er det fullkommenheten
som er målet: Vær da fullkomne, Matt
5:44. Siden Jesus er Guds bilde er det
likheten med ham som er det store
idealet for enhver kristen. Hvordan
skal vi oppnå dette: For det første, la
Jesus bli ditt store forbilde. Om du
ikke har noe mål for din forming så

Illustrasjon: Annie O Schaug
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Seminaroversikt
av Ivar Vik

vil du heller ikke ha retning eller fokus
på noe som helst. Du blir bare som så
mange andre et viljeløst offer for alle
krefter som vil ha tak i deg. Tenk deg
en haug med murstein. En gjeng med
arbeidere jobber dag ut og dag inn med
å flytte denne haugen et stykke bort,
fortsatt er det bare en haug. Men la
oss si at de samme arbeiderne flytter
mursteinen etter en plan. De legger
hver murstein oppå hverandre med
sement mellom. Til slutt blir det et
byggverk som kan tjene en hensikt. Du
er byggematerialet, Gud er arkitekten.
Tegningen er Jesus. Å formes til likhet
med Jesus er en livslang prosess som
Bibelen kaller helliggjørelse. ”Streb etter
fred med alle, og etter helliggjørelse, for
uten den skal ingen se Herren.”
Hebr 12:14
”Å legge til rette for vekst i
vårt eget gudsliv kan vi selv
bidra med. Da vil
veksten komme som følge av
en naturlov”

for 2006

Den som vil bli lik Jesus vil møte mye
skuffelse og motgang. Det er fordi du
gang på gang blir minnet på at du er
født med en natur som er i opposisjon
til alt som har med Gud å gjøre. På
grunn av vår medfødte natur er det
naturlig for oss å tenke mest på oss
selv, det er naturlig for oss å gjengjelde
ondt med ondt. Det er naturlig for oss
å fylle vårt sinn med onde tanker. Det
er naturlig for oss å la meg og mitt få
fortrinn. Er helliggjørelse en foredling
av vår medfødte natur? Aldeles ikke.
Den vil aldri bli god nok for Gud. Vår
medfødte natur må dø og erstattes
med Kristi fullkomne natur. Derfor
er din åndelige vekst en vekst nedover
slik som Johannes sier det så treffende:
Han skal vokse, jeg skal avta, Joh 3:30.
Det skal ikke finne sted en forbedring
av din medfødte natur. Den skal dø.
Ja, den døde da Jesus døde. Paulus sier
det slik i Rom 6: Vi vet at vårt gamle
menneske ble korsfestet med ham, for at
den kroppen som er underlagt synden,
skulle gjøres til intet, og vi ikke lenger
skulle være slaver under synden. Dette

er et faktum i den åndelige verden.
Vår oppgave er å la det bli synlig i det
liv vi lever. Med andre ord: Bli det du
er i Kristus. Hvordan skjer det rent
konkret? Ikke ved anstrengelser, men
ved hvile! Hvil ved Jesu bryst. Vær nær
ham! Gi ham fokusert oppmerksomhet.
Se på ham! Prøver du å bli mer lik
Jesus ved å ta deg sammen er du på
ville veier. Kristuslikhet er ikke en
prestasjon. Kristuslikhet er en frukt.
Et epletre anstrenger seg ikke for å gi
frukt. Det kommer naturlig når de
ytre betingelsene er til stede. Når det
er godt jordsmonn, når treet mottar
nok væte, når det er nok lys og varme
så gir det sin frukt automatisk. Selvsagt
er det slik med deg også. Du er en
gren og Jesus er stammen. Bli i meg,
så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke
kan bære frukt av seg selv, men bare hvis
den blir på vintreet, slik kan heller ikke
dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg
Joh. 15:4. Det er dette Jesus prøver
å lære oss hele veien. Å bli i han er
hele hemmeligheten til et liv i vekst
og seier. Du trenger altså næring fra

Guds ord og bønn, fra litteratur som
fokuserer på hvem Jesus er og hva han
gjør. Du trenger varmen fra fellesskapet
i menigheten. Når dette får leve i ditt
liv blir du formet til likhet med Jesus.
Ikke som følge av en anstrengelse. Det
bare skjer uten at du merker det. Helt
naturlig. Det er dette Paulus er inne på
når han sier: Jeg plantet, Apollos vannet,
men Gud ga vekst, 1 Kor.3:6. Paulus
og Apollos la til rette for at Gud kunne
gjøre det bare han kunne gjøre, nemlig
gi vekst. Veksten skjer automatisk når
betingelsene er til stede. Å legge til
rette for vekst i vårt eget gudsliv kan vi
selv bidra med. Da vil veksten komme
som følge av en naturlov. Av seg selv gir
jorden grøde, først strå, så aks og til sist
modent korn i akset er Jesus ord i Mark
4:28. På gresk er det ordet ”automate”
som er brukt for ”av seg selv”. Nettopp;
veksten er en prosess som skjer
automatisk når vekstbetingelsene er der.
Det gjelder i naturen og det gjelder i
ditt gudsliv.

Brølende lam holder
profetiske seminarer i
Drammen,
på First hotell
Ambassadør

Profetiske drømme&visjon
samlinger
Nettverk for
bedriftsledere, gründere
og forvaltere

24-26 februar 2006
02-04 juni 2006
18-20 august 2006
17-19 november 2006

3 mai 2006
6 september 2006
6 desember 2006

Profetisk drømme&visjon samling
Nettverk for bedriftsledere, gründere og forvaltere, 3 mai 2006

Verv en abonnent på
Den profetiske røst!
Vi trenger flere abonnenter for å gjøre Den profetiske røst bedre!
Dette kan du hjelpe oss med, dersom du fornyer ditt abonnement
og i tillegg verver en venn eller et familiemedlem.

8Ring oss på 32 75 79 85, eller gå inn på www.brolendelam.no

Vi vil bruke tid til å be for din virksomhet, forløse profetisk det Herren har gitt deg i visjoner.
Vi legger vekt på felleskap og å bygge nettverk for profetisk veiledning.

Per Ivar Winnæss og Kjell Gunnar Lohne underviser
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Bønn snur tragedie
til
velsignelse

av Kjell B Møller

kjellfrid.moller@chello.no

"Da jeg har blitt minnet om din oppriktige tro som bodde i din mormor Louis og din
mor Enuike og som jeg er viss på også bor i deg" 2 Tim 1:5
I skriftstedet ovenfor ser vi at Gud
ønsker at vi skal ta lærdom og få
inspirasjon fra våre troshelter. Vi kan
også, i følge nevnte skriftsted, arve den
samme troen som de hadde. Guds plan
er å overføre sine velsignelser fra en
generasjon til den neste. Min mormor
hadde denne troen som kan være et
eksempel til etterfølgelse. Som ung mor
opplevde hun det som er alle mødres
mareritt, å bli enke med tre små barn
på ti, åtte og fem år.
Angrepet
Bare noen uker før krigens slutt,
23. mars 1945, var min morfar på
vei hjem fra fiskefeltet med båten
"Norden". Plutselig kom flere engelske

fly, som var på leting etter tyske
marinefartøyer, sveipende over de
trange vestlandsfjordene.
Av en eller annen grunn bestemte
de allierte pilotene seg for å angripe
den forsvarsløse norske fiskebåten.
Skrekkslagne kunne folket i den lille
bygda bare se på hvordan flyene stupte
ned mot båten, mens mitraljøsene
pisket opp havet rundt båten. Morfar
ble truffet og døde momentant. Likeså
en atten år gammel mann som bare
minutter før hadde kommet om bord
i båten. Broren til morfar sprang i
dekning mens luen han hadde på
seg ble skutt av han, den fløy over
båtdekket! De andre som hadde
kommet seg inn i båten, kunne se

hvordan de selvlysende prosjektilene
gjennomboret den solide fiskebåten.
Mormor hadde nettopp klargjort
middagsmaten til morfar og sendte
sin åtte år gamle datter ned til kaien
med maten, da infernoet brøt løs, i
den vakre bygda på nordvestlandet.
Tragedien var et faktum, morfar var
død, tretti åtte år gammel, og etterlot
seg kone og tre små barn.
Et varsel
Selv om mormor var knust var hun
ikke helt uforberedt. En natt, en tid
før angrepet, hadde hun en merkelig
opplevelse. Hun våknet og så et
lysskjær over ektemannen som lå ved

siden av henne. Hun kunne ikke forstå
hva dette skulle bety, men da hun hørte
at morfar var død ropte hun ut; "så det
var dette du viste meg"!
Et syn til trøst
Sorgen var ikke til å kunne bære, men
verst av alt var det at hun var usikker på
om morfar var kommet hjem til Gud.
En tid etter var min mor på fjellet.
På samme stedet hvor hun og morfar
hadde brukt å hogge ved, var det som
om himmelen åpnet seg og hun hørte
et mektig brus av sang. Mor sprang
hjem og fortalte hva som hadde skjedd.
Dette ble til stor trøst for alle, men for
mormor spesielt, Gud hadde tatt seg av
morfar, han var hjemme hos Gud.

Et bønnemenneske
Mormor var et bønnens menneske.
Hun bad for alle sine barn, barnebarn
og oldebarn. Min bror, som senere
ble misjonær i Asia, kom under
spesiell "kraftig ild." Han hadde
forlatt bedehusmiljøet til fordel
for fotballmiljøet, en stor forskjell!
Mormor bad, dag og natt. En dag
fortalte hun oss att hun hadde fått
visshet om at min bror skulle bli
frelst og bli "brukt av Gud". Underet
skjedde, han ble frelst to år senere.

åndelige kamp, i bønn og faste, for
vår generasjon som de gjorde for sin.
En herlig frelst dame sa til meg her
om dagen, "mange vil ikke høre på
hva du sier, men mot dine bønner er de
forsvarsløse".
Om du ber for dine kjære, men ikke
har sett bønnesvaret ennå, vil jeg gjerne
si en ting. Du skal vite at ingen av dine
forbønner er virkningsløse. Dagen vil
komme da bønneskålene i himmelen
fylles opp og svaret kommer fra Gud.

Mot dine bønner er de forsvarsløse
Det pågår en strid om hver generasjon.
Vi må ta lærdom fra våre åndelige
fedre og mødre og kjempe den samme

Ta en titt på nettstedet:

www.brolendelam.no
en
en profetisk,
profetisk, kreativ
kreativ nettressurs
nettressurs for
for vekkelse
vekkelse og
og reformasjon
reformasjon
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Utfordringene

for 2006
av Rick Joyner

info@morningstarministries.org

2005 var et spesielt år, med tornadoer, jordskjelv, branner, jordras. Det var metrologiske
rekordmålinger, med hetebølger, kulde, oversvømmelser, regn, snø og tørke.
Det virker som om en stor hånd har
tatt jorda og har begynt å riste den. Det
har ikke engang gått litt over et år siden
tsunamien herjet. Det er dette som er
forklart i Rom 8:19-21 For skapningen
inderlige lengsel venter og stunder
etter åpenbaringen av Guds barn. For
skapningen ble underlagt forgjengelighet,
ikke frivillig, men på grunn av ham som
la den under forgjengelighet, men med
håp, for skapningen selv skal bli fridd
ut fra forgjengelighetens trelldom og ført
inn i herlighetens frihet, den som tilhører
Guds barn.
Som vi blir fortalt i vers 14-15 foran
dette, ”For så mange som blir ledet av
Guds Ånd, de er Guds barn. For dere
fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen
skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk
barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi:
”Abba, Far!”
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Derfor vil tre av de mest kritiske ting
for enhver kristen i dette kommende
året være:
1. Bli ledet av Guds ånd
2. Forkaste fryktens ånd
3. Vandre verdige til kallet som en sønn
eller datter av Kongen.
2006 vil gi mange anledninger og
utfordringer for dette. På en frisk
måte vil Den Hellige Ånd bli utgytt
over menigheten og djevelen vil på
samme måte søke å døpe verden i frykt.
Vi trenger å bestemme oss for å bli
stående i tro og ikke vike tilbake for
frykt. Dette vil føre til helt nye seire og
opplevelser av Guds herlighet.
Det er en nedsmelting av autoritet
som foregår i verden i dag og en

korresponderende økning av lovløshet.
Jorden selv går også igjennom
fødselssmerter for å føde fram
budbringerne av kraft, som blir sendt
for å klargjøre veien for det kommende
Riket, ved å forkynne evangeliet om
Riket over hele jorden.
På grunn av den store rystelsen vil
noen falle dypere inn i lovløshet. Det
gjelder de som ikke vil gå med Gud
i denne tid. Herren selv advarte i
Matt 24:12, ”Og fordi lovløsheten tar
overhånd, skal kjærligheten bli kald
hos mange.” Det blir derfor i økende
grad skjebnesvangert for oss å vokse i
lydighet til Herren, som det også er å
bli ledet av Ånden.

Pris kr 400,00 + porto
Brølende lam har nå produsert sin første DVD fra seminaret “Alle kan tale profetisk”.
Dette er en dobbel DVD med masse undervisning om det profetiske. Videre er
det oversiktlig menyer, hvor du kan velge mellom seminarets lovsang, forbønn,
praktisering, vitnesbyrd i tillegg til selve undervisningen.
For bestilling ring 32 75 79 85 eller send en mail til info@brolendelam.no
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av Tommy Hicks
av Ola Døhl

Israels

tidlige profeter

ola@nit.no

De før-monarkiske profeter, inkluderte som vi så i siste nummer av Den profetisk røst: Moses,
Mirjam, Josva, Debora, den navnløse profet på Gideons tid, Samuel og hans profetiske
læresvenner. I dette nummeret vil vi fortsette vår reise i den før-monarkiske periode og hilse på
Debora.
De før-monarkiske profeter dommertiden
Etter at Mirjam døde forflyttet
Israelerne seg stadig nordover og
nærmere det lovede land langs østsiden
av Dødehavet. Josva tok som kjent
over som folkets leder, og fullførte
det verk Moses hadde begynt, ved å
føre folket inn i det lovede land. Josva
ledet folket over Jordan med en enorm
trygghet og tro på Jahve (Jos 3). Her
inntok han byen Jeriko i Jordandalen
(Jos 6), og senere ble også byene Ai
(Jos 8) og Gibeon (Jos 10) overvunnet,
før han vendte seg imot den sørlige
delen av landet og stedene Lakis,
Hebron og Debir. Kapittel 13-21 i
Josvaboken forteller oss hvordan han
deretter fordelte landet mellom de tolv
stammene, før han i kap. 24 samlet
folket til en ny paktslutning i Sikem
hvor Israel på nytt forpliktet seg til å
tjene Jahve helhjertet og trofast, - en
slags fornyelse av Sinai-pakten.
Josvabokens fremstilling av erobringen
av Kanaan innebærer antakeligvis
en forenkling av det virkelige
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hendelsesforløpet. I Dommerbokens
første kapittel sies det rett ut at Josva
ikke lyktes med å erobre og drive ut
alle kanaaneerne som bodde i landet.
Dette fikk som vi vet konsekvenser for
Israelerne. Israels barn falt til stadighet
bort fra den levende Gud og tjente
kanaaneiske avguder. Gud tillot da
fiender å angripe folket, som i sin nød
etter hvert vendte om til Herren og
ropte på han. Jahve hørte da folkets
bønn og sendte en leder for å hjelpe
(”frelse”) folket. Disse lederne ble
kalt dommere (shöfetim), en term
som mer betyr ”hersker og leder” enn
dommer i vår betydning av ordet. Men

fleste av dommerne var karismatiske
lederfigurer, fulle av inspirasjon og tro
på Jahve. Sannsynligvis var ikke alle
disse nasjonale ledere, men høvdinger
og lokale herskere for en stamme
eller mindre gruppe av stammer,
som var utsatt for fiendtlig press fra
nabostammene.
Etter Josvas død befinner oss i det
vi kaller for dommertiden i Israel,
en periode som strekker seg fra ca.
1200- 1020 f.Kr. Denne perioden har
ofte blitt betraktet som mindre viktig
i Israels historie, men i virkeligheten
var den av avgjørende betydning i
Guds plan for sitt folk.
Gud hadde lovet Kanaans
landområder allerede til
Abraham, som det stedet der
hans etterkommere skulle
vokse opp, og man kan se
hvordan Gud i århundrer
har forberedt sitt folk for
den tid da de skulle kunne
innta landet som sitt eget.
Grunnen til at Gud hadde utvalgt
seg et folk var fordi det ikke fantes
noe annet folk i hele verden som tilba

”Grunnen til at Gud
hadde utvalgt seg et folk
var fordi det ikke fantes
noe annet folk i hele
verden som tilba han”
det er muligheter for at de mindre
kjente dommerne, kan ha hatt en mer
juridisk funksjon som (f.eks. Ibsan,
Elon og Abdon, Dom 12.8 ff.). De

han. Gud hadde skapt verden og satt
folkeslagene der, men ingen fulgte han.
Derfor kalte han Abraham og gjorde
sitt folk av hans etterkommere. Dette
folket ville han hellige, og det lå et
enormt potensial av velsignelse over de
tolv stammene da de entret det lovede
land. Det skulle ikke bare flyte over
av melk og honning, men Gud hadde
sagt dem at han ville sette dem ”høyt
over alle folkeslag på jorden” 5 Mos 28:
1. Videre lovte Jahve dem ”å åpne sitt
velfylte forrådskammer, himmelen, og gi
landet regn i rette tid og velsigne alt du
gjør med dine hender. … Herren vil gjøre
deg til hode og ikke til hale. Alltid skal du
ha fremgang, aldri tilbakegang.” v.1213. Den eneste betingelsen for denne
velsignelsen var at de overholdt budene
fra Gud, og la vinn på å leve etter dem.
En viktig komponent i dette var også
at Jahve ga stammene en teokratisk
styringsform. Selv om teokratiet på
mange måter kan sies å være den edleste
og høyeste form for styringsform som
man kan tenke seg, hadde det aldri
tidligere i historien eksistert noen slik
ledelsesform, hvor Gud selv skulle
være den eneste konge, og folket skulle

være lydige og lojale alene mot han,
uten noe mellomledd knyttet jordiske
herskere. Gud hadde gitt sin lov til
Moses for at folket skulle ha regler og
forordninger de kunne følge. Deretter
innstiftet han presteskapet som skulle
løfte fram loven og undervise i den,
slik at folket ikke skulle være foruten
kunnskap om Jahves lov. Hadde folket
etterfulgt Guds bud, ville teokratiet
som styringsform kunne virke til Guds
ære og til folkets beste. Folket ville for
eksempel ha sluppet å betale de store
skattene som statsmakten senere påføre
dem.
Josvas tid som var karakterisert av store
velsignelser og enestående mirakler,
dannet grunnlag for et utmerket
bakteppe i begynnelsen av denne
perioden. Når Josva døde, hadde
israelerne et voldsomt omdømme iblant
Kanaans innbyggere. Samtidig som
kanaaneerene fryktet dette folket, må
de også ha vært imponert over den ro
som Israel demonstrerte idet de toget
fram fra seier og til seier.
Men dette ryktet om Israels store
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TV programmer på
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Hver søndag, nytt profetisk TV
program fra Brølende lam
Per Ivar Winnæss i studio med
gjester, musikk og innslag
Sendes på TV Visjon Norge
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av Ola Døhl
Gud og hans utvalgte folk, som hadde
blitt forsterket under Josva, vedvarte
ikke på samme måte etter at han var
borte. Israel utviklet seg ikke som et
blomstrende og velsignet folk. I stedet
ble Israel som stat betraktet som et
relativt lett bytte å plyndre for andre
folk. Hetitter, moabitter, kanaaneere,
midjanitter, amoritter, perisitter,
jebusitter og filistere gikk alle til angrep
på de ulike stammene i Israel hvor de
røvet, drap og truet de som var igjen.
Grunnen til dette var at folket hadde
sviktet Herren og tatt seg til å dyrke
Ba’al og Astarte-bildene, og ikke adlydt
Guds bud og de bestemmelser han
hadde lagt til grunn for at folket skulle
kunne leve i velsignelsen. Israelerne
gjorde ”det som var ondt i Herrens øyne.
De dyrket Ba’al-gudene og vendte seg bort
fra Herren, deres fedres Gud, som hadde
ført dem ut av Egypt. De holdt seg til
andre guder, slike som folkene omkring
dem hadde. De bøyde seg og tilbad dem,
og således vakte de Herrens harme” Dom
2:11-12.
Ikke før de var i stor nød søkte de Jahve
om hjelp og redning. Et av de tiltakene
Gud da iverksatte for å motvirke
sekulariseringen og frafallet, var bl.a. å
sende dommere og redningsmenn som
skulle berge dem fra røverne (2:16; 3:
9). ”Hver gang Herren lot en dommer
stå fram iblant dem, var Herren med
ham og berget folket fra deres fiender
så lenge dommeren levde. For Herren
hadde medynk med dem når de sukket og
stønnet fordi de ble plaget og undertrykt”
(2:18).
Et annet embete som Gud plasserte
iblant sitt utvalgte folk, var profeten (5

Mos 18:15-22). Moses hadde antydet
at deres oppgave i første omgang
handlet om å motta og å overlevere
åpenbaringer fra Gud til folket.
Israelerne tok til å følge kanaaneerenes
gudebilder, og profetenes største
oppgave i den forbindelse var her å
fremholde hva som var årsaken til at
de hadde falt i unåde hos Jahve og
inntrengende be dem om å omvende
seg og søke Herren.
Debora
a. Tjenesten
Profetinnen Debora dukket opp i
historien ca. 200 år etter Mirjam,
og er den andre personen vi vil rette
oppmerksomheten imot. Selv var
hun den fjerde av dommerne som er
listet opp i dommerboken og som vi
i dag har kjenneskap til etter Otniel,
Ehud og Sjamgar. Hun er mer kjent
som dommer enn som profetinne.
Selv tjente hun som dommer i Israel
under den tid da kanaaneerene
undertrykket Israels folk. Det var
Debora som utvalgte Barak til å gå i
felttog mot fienden (Dom 4:4-10).
Både før og etter konfrontasjonen med
kanaaneerene tjenestegjorde hun som
dommer under et palmetre i Efraims
fjell-land mellom Rama og Betel, hvor
israelittene kom til henne for å søke
råd i ulike tvistemålssaker (4:5). På
dette stedet, som var vel kjent iblant
folket, gav Debora råd og tok juridiske
avgjørelser der det var uenighet mellom
ulike partier.
Termen shöfetim handler som vi

vet i større grad om grunnleggende
lederskap, enn om det å dømme eller
opptre som meklingsmann i tvistesaker.
Hos Debora synes allikevel vektskålen å
helle i motsatt retning siden israelittene
i hovedsak kom til henne for å få ”dom
i rettssaker”, noe som betyr at lederskap
i seg selv sannsynligvis spilte en mindre
rolle i hennes liv framfor det å fungere
som meklingsmann i vanskelige saker. I
alle fall påkalte hun Barak når behovet
dukket opp for lederskap.
Deboras tjeneste som profetinne er
noe uklar da det står om henne at hun
hadde et ”profetkall”. Muligens var det
dette kallet som brakte henne fram
til dommersetet. Det at hun med all
sannsynlighet var en profetinne vitner
i så fall om at hun overleverte budskap
og ord fra Jahve til folket. Gjennom
denne tjenesten kan hun ha blitt ledet
til å gi råd, sjelesorg, veiledning og
juridiske hjelp.
Selv om det ikke finnes store mengder
med profetisk budskap knyttet til det
Debora mottok og overleverte videre, så
kan man være sikker på at hun var en
inderlig og gudfryktig kvinne som var
skikket og rustet til profetisk tjeneste.
Det at hun var oppriktig interessert i
folks ve og vel, og at folket faktisk lyttet
til henne, gjorde bot og vendte om til
Herren, vitner både om hva slags kall
og oppdrag hun hadde. Hun ivret etter
å se sitt folk bli satt i frihet fra nød,
smerte og ulykksalighet.
b. Personen
At Debora var i besittelse av en høy
grad av åndelig modenhet og styrke
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av Ola Døhl
er innlysende. Det at hun, på samme
måte som Mirjam, var beæret i å være
profetinne bekrefter dette. Ikke mange
kvinner var i besittelse av en slik
utrustningen i det gamle Israel. En
annen indikasjon finner vi i måten
hun henvender seg til Barak på, og
ber han om å lede Israels hær imot
Sisera, kong Jabins hærfører. ”Hør hva
Herren, Israels Gud, befaler!” (Dom 4:
6). Jahve hadde instruert henne og
gitt henne dette oppdraget, og Debora
var uredd og villig til å gi seg i kast
med oppgaven. Da Barak senere var
klar til å gå til angrep med sine ti
tusen menn imot kanaaneerene, var
Debora overbevist om at Gud ville
overgi fienden i hans hender. Derfor
oppmuntret hun Barak og sa: ”Gå på!
For i dag vil Herren gi Sisera i din hånd.
Herren går jo foran deg i striden” (4:
14). Denne oppmuntringen var med
all sannsynlighet berettiget, da fiendens
styrker var langt større enn Baraks
tropper. Med sine ni hundre jernvogner
var fienden i en særklasse sett opp mot
israelernes kampstyrker (4:3,12-13; 5:
8), men Debora oppmuntret Barak og
sa at han ikke skulle engste seg, for hun
skulle selv gå med i striden og Herren

skulle gå først.
Dette vitner om et raust og storsinnet
menneske med stort mot, siden hun
selv var villig til å gå i striden sammen
med sitt folk. Selve forutsetningen for
at Barak ville ta på seg oppdraget, var at
Debora ville kjempe sammen med han;
”Går du med meg, skal jeg dra av sted”
(4:8). Hun kunne med all god grunn
ha nektet å bli med. Hun hadde jo tross
alt annet viktig arbeid å foreta seg, og
dessuten var Barak kompetent nok til
å gjennomføre oppdraget han var blitt
forespurt. Debora hadde all verdens
gode grunner til å sitte igjen under
palmetreet, men i stedet reiste hun seg
og slo følge med Barak. Hun hevet seg
over sine egne privilegier for at Guds
verk skulle vinne fram og folket bli satt
fri.
Debora var på alle måter en uredd og
modig kvinne, men hun viste også en
personlig overgivelse til Gud. Etter at
de hadde vunnet og kanaaneerene ikke
lenger var noen trussel for Israel, så
stemte Debora i en lovsang hvor hun
hyllet Jahve og takket han for den seier
han hadde gitt dem, uten så mye som å
tilskrive et fnugg av honnør til seg selv

eller Barak for det som hadde skjedd.
”Jeg vil synge og spille for Herren” (5:3)
skriver hun. ”Herre, da du gikk ut fra
Se’ir og skred fram fra markene i Edom,
da ristet jorden, det regnet fra himmelen,
vannet strømmet fra skyene. Fjellene skalv
for Herren, selv Sinai skalv for Herren,
Israels Gud” (5:4-5). På denne måten
ga Debora all ære til Jahve for den seier
han hadde gitt sitt folk, og slik søkte
hun å opphøye han både i sitt liv og sin
tjeneste.
Slik vi kjenner Debora hadde hun også
en enestående medlidenhet til sitt folk.
”Mitt hjerte slår for Israels høvdinger”
sa hun. I løpet av den tid hun hadde
sittet under palmetreet mellom Betel
og Rama, hadde hun helt sikkert
hørt mange historier om hvordan
de nordligste stammene i Israel var
undertrykt av kanaaneerene og deres
kong Jabin, med sin hærfører Sisera.
All den nød og smerte som disse hadde
forårsaket, satt hun og lyttet til, noe
som førte til at hun bare måtte gjøre
noe. Hun kunne ikke sitte stille å se
på at sitt folk i nord led og hadde det
vondt.
Debora var inneforstått med at nøden
var stor. Selv om Sjamgar, en tidligere
dommer i Israel, nylig hadde befridd
landet fra seks hundre filistere (3:31),
så levde israelerne fremdeles i frykt for
fiender. Ikke kunne de bevege seg langs
hovedfartsårene, og de var tvunget til
å gå utenfor allfarvei dersom de skulle
bevege på seg (5:6). De var med andre
ord redde for å møte kanaaneerne da
de både kunne risikere å bli ranet eller
slått i hjel. I løpet av alle disse årene
med terrorisering hadde de dessuten

blitt uskadeliggjort og avvæpnet som
folk. I følge Deboras lovsang var det så
få våpen i Israel at man knapt kunne
se noen våpen iblant ”de førti tusen”
gjenlevende i Israel (5:8), og heller ikke
mange ledere var å spore i folket (5:
6-7).
Derfor sier Debora at hun ”stod fram
som en mor for Israel” (5:7). Med
moderlig omsorg hadde hun tatt inn
over seg sitt folks nød, i sin stilling som
dommer. Hun hadde invitert folk til
å komme til henne med sin sorg, sine
klager og der hadde hun oppmuntret
dem og hjulpet dem med å tilveiebringe
hjelp og rettferd, så langt hun bare
maktet. Hun viste empati samtidig som
hun var handlingsorientert, noe som
viser at Debora hadde sitt hjerte både i
himmelen og hos de menneskene hun
hadde rundt seg.
I tillegg til denne evnen til å vise
medfølelse og empati, så utviste Debora
klare lederegenskaper knyttet til sin

”Etter å ha tjent i rollen som
profetinne, muligens i en
årrekke, vokste gaven til å
lede mer og mer fram etter
hvert som hun gav folket råd
og veiledning, inntil den dagen
da hun kjente seg moden og
kunne gå inn i rollen som
dommer og Israels mor”
tjeneste. Ikke hvem som helst kunne
ikle seg rollen som ”mor i Israel.” Etter
å ha tjent i rollen som profetinne,
muligens i en årrekke, vokste gaven til
å lede mer og mer fram etter hvert som
hun gav folket råd og veiledning, inntil
den dagen da hun kjente seg moden
og kunne gå inn i rollen som dommer
og Israels mor. Innen den tid hadde
et stort antall mennesker kommet
til henne og lyttet til henne. En av
grunnene til at et stort antall av Israels
sørligste stammer ønsket å hjelpe til i
kampen mot kanaanereene (5:14-18),
kan ha hatt sin grunn i at store deler av

folket kanskje
opplevde å stå i
gjeld til denne
kvinnen for all
den hjelp hun
i en årrekke
hadde gitt dem.
Som profetinne
hadde også
Debora litterære
kvaliteter.
Dette kommer ikke minst til uttrykk i
hennes lovsang etter Baraks seier over
Sisera. Sangen er i seg selv glimrende
poesi. Språket er kraftfullt og full av
mening og gode bilder, samtidig som
det kanskje også er noe av den vakreste
poesi vi kan finne i Israels historie.
På samme måte som Mirjam, stod
Debora nå fram og sang sin lovsang
(5:3), - en hyllest til Jahve, og siden
”hadde landet fred i førti år” (5:31).

Ny bok!

Profetisk evangelisering!
En inspirerende bok av Mark Stibbe om hvordan Jesus kan og vil bruke enhver
av oss, til hjelp, oppmuntring og til også å tale inn i ikke troendes liv. De får da
øynene opp for at Jesus lever og at Gud bryr seg om deres tanker, ord og gjerninger.
Boken inneholder mange vitnesbyrd og praktisk veiledning om hvordan Gud taler
inn i menneskers liv.

Pris kr 148,00 + porto

For bestilling ring 32 75 79 85 eller send en mail til info@brolendelam.no
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Brølende
lam - ett år!

av Ola Døhl

I over ett år har vi produsert egne profetiske TV programmer og utviklet en
webressurs for det profetiske og kreative.

Velg ut tre Brølende lam CD-er for totalt kr 450,00
Ropet fra ditt indre – den CD vi har fått flest
tilbakemeldinger på at man har blitt forløst i
tungetale og intimitet med Gud.
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Det å jobbe med kristent TV innebærer også store
økonomiske løft, med bl.a. innkjøp av teknisk utstyr
for TV studio. Vi har også lagt ned store ressurser
i web-arbeidet og med tidsskriftet Den profetiske
røst. Som et resultat av dette har vi også investert i
teknisk kompetanse, ved å ansette en webdesigner og
kreativ TV producer i Krassimir Kolev. Han er den
eneste medarbeider i Brølende lam som har en lønnet
stilling(halv stilling).

Ved deg stormer vi fram – flere har blitt satt i
frihet fra depresjoner og andre deler at de har
blitt forløst i dans og fått et sterkere bønneliv,
ved å høre på denne CD-en.
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Refleksjoner – er en instrumental CD til balsam
for sjelen og hjelp til et hjertespråk med Gud.
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Stormvinden fra Himmelen

Per Ivar Winnæss
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Nattevåk
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vikning

Stormvinden fra Himmelen

Per Ivar Winnæss

Stormvinden fra himmelen - forløser et
progressivt bønneliv hos lytteren.

Brølende lam

vikning

Nattevåk – er en instrumental CD for å
oppmuntre lytteren til indre bilder og visjoner.
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Per Ivar Winnæss
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Brølende lam

Aida

vikning

B r ø l e n d e l a m
Ved Min Å nd

Seehuus Flaaten
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Seehuus Flaaten

LIVE
I STUDIO
HENGIVEN
PROFETISK
TILBEDELSE

Ved min Ånd – er en sterk profetisk CD, hvor
musikere sammen med Aida improviserer i Den
Hellige Ånd, live i studio.

Advarsel! Cd-ene må
ikke spilles om du ikke
vil ha en berøring med
den levende Gud!
CD-ene er ikke kristen
underholdning og bør
ikke spilles om du ikke
har tid til å sette deg
ned for å høre fra Gud.

Hver CD koster kr 189,00 pr. stk. Velg tre til bare kr 450,00+porto
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. 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.
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Det har ikke vært lett å etablere en profetisk tjeneste i Norge, men vi begynner
å se flotte resultater gjennom hardt arbeid,
med TV som media.

For at vi skal kunne arbeide videre med å produsere
profetiske TV programmer, utvikle vår hjemmeside,
gjøre Den profetiske røst bedre og opprettholde vår forb
ønnstelefonstjeneste, trenger vi din økonomiske støtte.

Vi trenger bare kr. 40.000 i måneden for å gjøre alt
dette. Så langt har jeg tatt dette av egen lomme, men
uten inntekter vil ikke dette gå i lengden. 1Tim 5:18
”For Skriften sier: Du skal ikke binde mulen på en okse
mens den tråkker ut kornet, og: arbeideren er sin lønn
verd”.
Vi håper derfor at dere som blir velsignet og oppmuntret
av vår tjeneste også vil være med å så inn i Brølende lam
både økonomisk og ved deres bønner.
Om du kunne være med om et månedlig fast beløp for
2006, ville dette kunne hjelpe oss til å nå våre mål
og visjonen for arbeidet.

Vi har følgende mål når det gjelder faste månedlige partnere:
10 som gir 1.000 kr i måneden
20 som gir 500 kr i måneden
50 som gir 200 kr i måneden
100 som gir 100 kr i måneden
Pr. i dag har vi 20 partnere, som er faste støttepartnere. Bli en av de 160 andre partnerne vi trenger for 2006.

Nå kan du ringe oss for forbønn og veiledning!

RING 32 75 79 85
eller send e-post
via vår webside
www.brolendelam.no
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Da Jerusale m ble overgitt
av Holger Nilsson

England i 1917

info@flammor.com

Jerusalem har en veldig sentral rolle i Guds plan. Fordi det er slik, kan man også finne mange
spesielle og forunderlige hendelser rundt denne byen. Denne spesielle historie er fra forrige
århundre i1917, da Jerusalem kom over på engelskmennenes hender.
En forutanelse
I Paris bodde det en rik og berømt
mann ved navn Rothschild. Denne
mannen fikk en underlig følelse av at
det skulle komme en forferdelig tid
over Europa og at dette skulle ramme
spesielt jødene. Dette var rundt år
1913, altså før den første verdenskrig.
I sin nød for dette sendte Rothschild et
telegram til den tyrkiske sultanen, som
på den tiden hadde overherredømme
over Palestina, fordi det var et
protektorat under Tyrkia. Han spør
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følgende i telegrammet: ”Kan jeg,
baron Rothschild, kjøpe Palestina som
et nasjonalt hjem til jødene.” Som en
parentes skal det sies at denne mannen
selv var en jøde og styrte det store og
rike finanshuset Rothschild, som ett av
de største finanshusene i verden på den
tiden. Så å kjøpe Palestina var ingen
umulighet for ham. Han hadde altså
denne uroen for at noe skulle komme
senere og ville plassere jødefolket som
fantes i Europa, i Palestina.

Når Nilens vann renner inn i
Jerusalem
Han sender telegrammet og får svar
omgående. Tyrkerne er orientalere
og deres kultur er at de verken sier ja
eller nei, men de taler i billedspråk.
Så da han fikk telegram tilbake
stod det et billedspråk på det med
et svært underlig svar. ”Når Nilens
vann renner inn i Jerusalem skal De få
kjøpe Palestina, herr Rothschild.” Hva
betydde så dette billedspråket? Var
det et ja eller et nei? Rothschild var
som sagt jøde og forstod orientalernes
språk, så han forstod svaret med en
gang. Den tyrkiske sultanen svarte med
dette billedspråket at det var umulig å
kjøpe Palestina. Nilen renner ut i havet,
mens Jerusalem derimot ligger på
flere hundre meters høyde over havet.
Budskapet var altså at like umulig som
det er for en elv å renne oppover, like
umulig som det er å få vann til å renne
den motsatte veien mot naturlovene,
like umulig ville det bli for jødene og få
tilbake sitt eget land, Israel. Et blankt
nei, men formet i orientalernes vakre
billedspråk.

Første verdenskrig
Så brøt den første verdenskrigen ut.
Midt i krig, midt i fordervelse og
elendighet kan Guds ord bli fullbyrdet.
Det profetiske ordet går i oppfyllelse og
Guds plan går i oppfyllelse, når tiden
er inne. Engelskmennene kom i krig og
tyrkerne kom i krig og de kom i krig
mot hverandre.
En general som het Allenby fikk
ordre om å befri Palestina fra Tyrkisk
herredømme. General Allenby var
en kristen, en troende og ikke bare
allmenn religiøs. General Allenby var
også en stor strateg innen krigføring.
Tyrkerne var kjent for å være skikkelige
soldater i strid. Forholdene der
kampene skulle stå var heller ikke de
beste for det var ørken der og lite vann.
Engelskmennene behøvde vann for å
kunne utkjempe striden. De tok derfor
vann fra stedet der Nilen renner ut
og de la ut vannledninger og pumpet
vannet slik at troppene hadde vann hele
tiden, da de marsjerte fram i ørkenen.
Dette var et genialt prosjekt. Tyrkerne
derimot hadde gamle esler som fraktet
deres vann i gamle skinnsekker fram
til frontlinjen. Tyrkerne manglet
etter hvert vann og de tørstet veldig
etter hvert som slagene stod, mens
engelskmennene derimot kunne pumpe
fram friskt vann hele tiden. På denne
måten var de i god form og kunne
rykke framover.

Jerusalem ble
overgitt
Så en dag stod
general Allenby
på Oljeberget og
så utover på den
hellige stad. Da ble
han så grepet og
sier til sine offiserer:
”Jeg kan ikke sende
mine urene kanoner
mot den hellige
stad og ødelegge
alt der Jesus har
vandret, det kan
jeg bare ikke gjøre.” Så han sender så
et telegram til den engelske kongen,
der han forklarer hva han kjenner for
angående Jerusalem og spør hva han
skulle gjøre i situasjonen. Han fikk
følgende svar fra kong Georg V, i det
forunderlige telegrammet som har blitt
så berømt: ”Make it a matter of prayer”
(Gjør det til et bønneemne). Det
blir fortalt at generalen stod og viftet
med telegrammet mens han ropte til
offiserene: ”Vi skal ha en bønnestund.
Vi skal be til Gud. Jeg har fått telegram
fra selveste kongen, og det er ordrer om
å be.” De ba da at de skulle få slippe å
måtte angripe og ødelegge Jerusalem.
Gud hørte deres bønner! På natten
åpnet tyrkerne portene og trakk seg ut
av byen og forsvant. Da morgenen kom
hadde tyrkerne overlatt Jerusalem til sin
bestemmelse. Borgemesteren heiste opp

flagget og Jerusalem var overgitt, uten
at noen skudd ble løsnet eller til noen
ødeleggelse av byen.
Engelskmennene toget så inn
i Jerusalem og la så den siste
vannledningen inn i byen. Balfour, den
engelske statsmannen, gav deklarasjon
om at Palestina skulle åpnes fritt som et
nasjonalt hjem for jødene. Det skjedde
praktisk talt samtidig som vannet fra
Nilen ble pumpet inn i Jerusalem.
Tenk på hva sultanen svarte i
telegrammet: ”Når Nilens vann renner
inn i Jerusalem, da skal De få kjøpe
Palestina.” Da Nilens vann rant inn
i Jerusalem ble landet fritt åpnet for
jødefolket. Guds veier er forunderlige!
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Apostolisk nettverk

av Enevald Flåten

pastor@levendeord.no

Apostolisk tjeneste, relasjoner og menighetsbygging
I 1980-årene fikk vi se opprettelsen av den profetiske
bevegelse, og i de siste ti årene har det vært mye
undervisning om den apostoliske tjeneste i Norge. Vi har
sett at det har blitt reist opp flere apostoliske tjenester
rundt omkring i verden. Vi har allikevel sett at det har reist
seg en stor motstand akkurat mot de apostoliske/profetiske
tjenester, ikke minst her hjemme i Norge.
Det at noen kaller sin tjeneste for evangelistisk, pastoral
eller har en lærertjeneste i Kristi kropp er allment
akseptert, men om noen kaller sin tjeneste for apostolisk
eller profetisk, da møter man mer mistenksomhet og
motstand.
Vi (Valentina og Per Ivar Winnæss) tok turen til Bergen
og møtte pastor Enevald Flåten i menigheten Levende

Ord og spurte ham hvorfor han trodde at de profetiske og
apostoliske tjenester møter slik motstand i Norge.
Pastor Enevald Flåten sier: “Jeg tror at motstanden skyldes at
den apostoliske og profetiske tjenesten har gjennombruddskraft
i seg. Den religiøse ånd reiser seg mot disse tjenester for å
hindre gjennombrudd for evangeliet i menigheter, byer
og nasjoner. Videre er Norge et lite land, hvor alt er så
gjennomsiktig og vår mentalitet gjør at vi gir lite rom for å stå
sammen og nyte godt av hverandres tjenester. I tillegg har det
vært uheldige utslag i fra personer med disse tjenestegavene.”
Selv har pastor Enevald Flåten et apostolisk kall for
nasjonen og Levende Ord er i ferd med å bygge et nettverk
for tjenestegaver og menigheter. Her deler han litt rundt
hva dette vil si.

Et internasjonalt apostolisk nettverk er et relasjonsbasert samarbeid mellom menigheter
og tjenestegaver. Du skal ikke ha lest mye i Apostlenes Gjerninger og i brevene i Det nye
testamentet, før du ser konturene av et nettverk som knytter menighet og tjenester sammen.
Tjenestegavene sto i en relasjon med
hverandre
Ingen av apostlene virket uavhengig
av de andre. Barnabas hjalp Saulus inn
i tjenesten (Apg11:25-26) og de reiste
sammen på den første misjonsreisen,
men ikke før de var blitt utsendt av
tjenestegavene i menigheten i Antiokia
(Apgj 13:2-3). Paulus virket senere

sammen med Silas (Apg 15:40-41) og
han fostret fram Timoteus (Apg 16:1-3,
Fil 2:19-24, 2 Tim 3:10-11) og Tit1:
4). Paulus og Barnabas snakket med
apostlene i Jerusalem om hvordan man
skulle forholde seg til Moseloven når
man arbeidet blant hedningene (Apg
15). Profeter virket ofte i team (Apg 11:
27-28) “Av profeter tale to eller tre, og de

andre (profetene) skal bedømme det.” (1
Kor14:29) I Ef 4:11 og i 1 Kor 12:28
settes tjenestegavene i en sammenheng.
Det er bare Jesus Kristus som har hatt
alle nådegavene. Vi andre har bare en
eller høyst noen (Rom12:3). Dette gjør
oss avhengig av hverandre og gjør det
nødvendig at vi utfyller hverandre i
tjenesten (Rom12:4-5 og Ef 4;7).

Illustrasjon: Annie O Schaug
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av Enevald Flåten
Menighetene sto i relasjon med
hverandre
Menigheten i Jerusalem stod i
kontakt med det som skjedde i
Samaria, der evangelisten Filip hadde
gjennombrudd. Peter og Johannes kom
ned og sørget for at de nyfrelste ble
åndsdøpt (Apg 8:14-25). Menigheten
i Jerusalem stod også i direkte
forbindelse med vekkelsen som brøt
løs i Antiokia. De sendte Barnabas

ned for å se hva Gud gjorde gjennom
dem som hadde rømt fra Jerusalem
pga Stefanusforfølgelsen (Apg 11:
22). Da menigheten i Jerusalem kom i
økonomiske vanskeligheter, tok Paulus
initiativ til en innsamlingsaksjon der
andre menigheter fikk mulighet til å
hjelpe til (1 Kor16:1-4). Den relasjonen
som var mellom menighetene fikk et
praktisk uttrykk når situasjonen krevde
det.
Aposteltjenesten knyttet
tjenestegavene og menighetene
sammen
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Jesus er den første apostel (Hebr 3:
1). Da Jesus var på jorden, kalte han
og sendte ut de tolv apostler (Mt 10:
1-5). Etter sin himmelfart setter han
i menigheten først noen til apostler,
deretter de andre tjenestegavene (1
Kor12:28, Ef 4:11). Derfor kalles
tjenestegavene “Kristi Gave”. Etter at
apostelen Paulus og apostelen Barnabas
hadde plantet menigheter på sin første
misjonsreise, dro de tilbake til Antiokia
og rapporterte hva Gud hadde gjort
blant hedningene (Apg 14:21-23 og
14:26-28). Når Paulus skriver sine
brev, hilser han fra andre menigheter
(1 Kor16:19). Brevene han skrev, var
ofte beregnet på flere enn en menighet.
(Gal 1:2 og Kol 4:16). Han knyttet
kontakter, bygde relasjoner og skapte
et nettverk. Aposteltjenesten hadde
også en viktig funksjon i å rettlede
menighetene læremessig (Gal 3:1),
forløse andre til tjeneste (2 Tim.1:
6) og når det var behov for å formane
menighetene av ulike grunner (1 Kor 5:
7 og 1Tess 5:12-22).
Menighetsbygging i dag
I løpet av de siste 30 år har det skjedd
en oppsiktsvekkende fornyelse av
Bibelens lære om de åndelige gaver og
de åndelige tjenester. I menigheter og
kirkesamfunn der tungetale, profeti
og helbredelser tidligere
ikke akkurat var
hverdagskost, er dette
i dag en naturlig del av
møter og gudstjenester.
De siste ti årene har
fokus spesielt blitt rettet

mot den apostoliske tjenesten. Det er
skrevet mye om emnet, om apostler og
apostelteam. Vi har sett at apostoliske
sentra har vokst fram. Noe av dette
ligner veldig på det flere av oss kjenner
fra ulike kirkesamfunn, og man stiller
seg spørsmålet om ikke det gamle
ønsket om å styre og kontrollere bare er
blitt pakket inn i ny cellofan.
En dimensjon utover den lokale
begrensning

På tross av dette, er det helt tydelig at
det er noe Den Hellige Ånd ønsker å
vise oss. Vi tilhører alle et fellesskap av
troende i den lokale menighet. Her blir
mennesker frelst og fostret og her tjener
vi med den nåde Gud har gitt oss. Men
det finnes en dimensjon i Kristi Kropp

Her blir mennesker frelst
og fostret og her tjener
vi med den nåde Gud har
gitt oss. Men det finnes en
dimensjon i Kristi Kropp
som går utover den lokale
begrensning.

Et apostolisk nettverk bygger
på en gjensidig anerkjennelse av
den tjeneste, nådegave, salvelse
og autoritet Gud har gitt til den
enkelte. Derfor er det i et apostolisk
nettverk ingen overordnede eller
underordnede, men bare menn og
kvinner som vil tjene hverandre.
som går utover den lokale begrensning.
Den må også komme til utrykk på en
riktig måte. De ulike kirkesamfunn var
nok i begynnelsen et forsøk på et slikt
uttrykk. Men etter hvert som pionerene
forsvant og vekkelsen dabbet av tok
strukturene overhånd. Resultatet ble

i mange tilfeller en organisasjon som
etter noen år fikk en egen vekt og en
egen verdi.
Dersom du leter etter en
organisasjonsstruktur i den Nye
Testamente leter du forgjeves. Den
finnes ikke. Men det finnes en
organisk struktur. Den er knyttet til
tjenestegavene. Det var apostlene,
profetene, evangelistene, hyrdene og
lærerne som gav den første kristne
menighet en struktur, og det på en
slik måte at det var apostelgaven
som knyttet det hele sammen. “Først

noen til apostler...” Aposteltjenesten
har til tider vært lite påaktet. I noen
sammenhenger har den vært direkte
fornektet. Aposteltjenesten har vært
begrenset til Jesu tolv apostler. I dag er
det en helt annen forståelse av dette.
Aposteltjenesten er igjen blitt anerkjent
og vi ser den i funksjon. Vi ser også at
den apostoliske tjenesten løfter fram de
andre tjenestegavene i apostoliske team,
slik at hele menigheten kan vokse og
modnes (Ef 4:12-16) Dette gir oss det
nødvendige grunnlaget for å gå videre
i den organiske strukturen som mange
av oss tror Gud er i ferd med å lede oss
inn i.
Et apostolisk nettverk
Et apostolisk nettverk bygger på en
gjensidig anerkjennelse av den tjeneste,
nådegave, salvelse og autoritet Gud har
gitt til den enkelte. Derfor er det i et
apostolisk nettverk ingen overordnede
eller underordnede, men bare menn
og kvinner som vil tjene hverandre.
Samtidig ligger det i ulikheten av
tjenester også en ulikhet i myndighet
og autoritet. Ikke alle var en Paulus,
en Peter eller en Jakob. Noen hadde en
større innflytelse enn andre. Slik er det
også i dag. Men det ligger ikke i dette
en organisatorisk makt til å bestemme.
Det innebærer et større ansvar når det
gjelder å bære og å tjene.

erkjennelsen av at vi trenger hverandre.
Menigheter trenger relasjoner med
andre menigheter. Pastorer, forkynnere
og ledere trenger relasjoner med andre
pastorer, forkynnere og ledere. Hele
bredden av tjenestegaver må til om
menigheten skal vokse sin vekst som
legeme.
Om man står i en nettverksrelasjon
med andre menigheter eller
tjenestegaver innebærer selvfølgelig

ikke dette at det kun er her man har
sine kontakter. Da blir det fort trangt
og eksklusivt. Paulus slår i stykker
alle forsøk på å begrense relasjonene i
Kristi kropp når han sier: “Alt hører dere
til.” Men når man står i en nettverksog vennskapsrelasjon med andre
menigheter og tjenestegaver har man
tatt på seg en forpliktelse og et ansvar
overfor disse. Det handler om å støtte,
hjelpe og betjene. Man behøver ikke
ekskludere andre fordi om man står i en
nær relasjon med noen.

Et apostolisk nettverk bygger på
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2006

- Åndens
og ildens år

av Hope Reeder

Vi er privilegerte som har anledning til å bruke mye tid med Bob Jones. Vi snakker ofte om de
enestående åpenbaringer som Gud gir gjennom drømmer, syner og gjennom Skriftene. Vi elsker å
snakke til og om Den Hellige Ånd sammen med Bob Jones. Bob delte en visjon som han fikk 30.
desember 2005, et budskap Herren sa at han skulle bringe ut til Kristi kropp. Det som her følger
er det Bob, Roger og jeg føler er Guds vilje for 2006.

Den Hellige Ånd er ikke en trend
I et av våre møter nylig, kom det
en mann til meg og sa, ”Jeg husker
slike møter fra 70-årene! Det er
godt å se dem igjen!” Han mente
manifestasjonene av Den Hellige Ånd,
som om Den Hellige Ånd var en trend,
som et par sko som kommer på moten
hvert 20-30 år. Dette året må vi søke
å være mer sensitive til ham og det vil
avhenge av om vi vil vandre i enten
frykt eller i tro. Rom 8:14-16 sier: ”Alle
som drives av Den Hellige Ånd er Guds
barn.” Gal 5:16 (Amp) forteller oss;
”Lev et liv i Ånden! (Ved å respondere
på og å være kontrollert og ledet av Den
Hellige Ånd) Da følger dere ikke begjæret
i menneskets kjøtt og blod” (menneskets
natur uten Gud). Vi må nå gå til et nytt
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nivå, for å bli ledet av Den Hellige Ånd
og hans stemme. ”Han taler bare de ting
han hører Faderen tale”. Vi må være mye
mer sensitive overfor stemmen hans,
hvis vi skal klare oss gjennom tiden
som kommer.
En mulighet til å tilgi
Vi må respondere på Den Hellige Ånd.
Vi kan ikke gå videre med utilgivelse
og bitterhet i hjertene våre. Dette er
en åpning for at alle slags former for
sykdommer kan komme inn. Ef 4:
29-32 sier; ”La ikke et eneste råttent ord
komme over leppene. Si bare det som er
godt, og som bygger opp der det trengs,
så det kan bli til velsignelse for dem som
hører på. Gjør ikke Guds Hellige Ånd
sorg, for Ånden er det segl dere er merket
med helt til frihetens dag. Slutt med all
hardhet, hissighet, sinne, bråk, spott og all
annen ondskap. Vær gode mot hverandre,
vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud
har tilgitt dere i Kristus.”
En prest kan ikke ha bitterhet og
sår som ikke er leget. Gud gir oss
muligheter hvor vi kan tilgi, og vi må
se dem i ansiktet å velge tilgi. Paulus
forsvarte aposteltjenesten sin ved at han

fortalte om sine sår og det er akkurat
det stedet hvor vi har blitt såret, at vi
kan motta autoritet til å helbrede andre
ved at vi velger å tilgi. Gud lar sårene
skje for at vi kan motta autoritet, men
vi må bli helbredet først og være mer
sensitive overfor dette å bevare våre
hjerter fra bitterhet. Da kan vi bli en
trøster overfor andre som lider under
det samme som har skjedd oss. Vi må
omfavne våre prøvelser for å motta
autoritet til å helbrede andre. Nå er
tiden inne for å velge tilgivelse.
Omvendelse og forbønn
Vi er alle kalt til forbønnens presteskap.
De som er ledet av Den Hellige Ånd vil
bringe trøst med seg. Det vil være tider
da det til og med gjennom hele natten
vil være nød i bønn av omvendelse
og forbønn. Hvordan lar du være å
synde? Hvordan slutter du og dras
til pornografi? Du simpelthen bare
stopper! Du omvender deg og snur deg
til Gud. Sanne profeter, som Daniel, sa:
”Far, tilgi oss for våre fedres synder.” Vi
kan omvende oss for andres synder. Vi
kan og må til og med omvende oss for
våre fedres, kirkers, byer og nasjoners
synder. Kritikk åpner likevel dører til

Illustrasjon: Annie O Schaug

Kritiske tider kommer over oss og i
2006 må vi ha en intim nærhet til
Den Hellige Ånd. Dette vil være Den
Hellige Ånds år og dåp i ild! Det vil
være et år da Kristi kropp må legge fra
seg forskjeller og bygge en allianse av
enhet mot vår fiende, som griper om
Kristi kropp. Gud vil dømme og rense
med sin hellige ild og dette året vil være
et år av hans hellige ild!
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av Hope Reeder
sykdom, fattigdom og en Konges vrede.
Bønn og forbønn vil komme opp på
et helt nytt nivå. Sann omvendelse
er å være ydmyk og lærevillig. Vi må
springe til omvendelse, ikke fra det.
Bønn kan stoppe plagene fra å komme.
Bønn og forbønn er når du tar stand
mellom død og de levende, og plagene
kan bli stoppet slik som de i Egypt.
Du kan være uenig med politikere eller
ledere, men du kan gjøre det på en
respektfull måte og vende din kritikk
om til forbønn, ved å være takknemlig.
Vi må be for våre ledere istedenfor
å være ute etter å ta dem. (Engelsk
ordspill- pray instead of preying
on him) Vi må be for dem som er i
autoritære stillinger og ikke kritisere
dem.
Vandre i Ånden
Det er en nåde for å innvie oss Herren.
Vi blir klart advart at hvis vi er ledet
av Den Hellige Ånd er vi ikke lenger
under kjødets lov og urenheter,
pornografi, strid, sjalusi og harme. Vi
må vandre i Ånden og ikke i kjødet. Vi
kan ikke gjøre begge deler samtidig.
”Men Åndens frukt er kjærlighet, glede,
fred, overbærenhet, vennlighet, godhet,
trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.
Slike ting rammes ikke av loven! De som
hører Kristus til, har korsfestet sitt kjøtt
og blod sammen med lidenskapene og
lystene. Lever vi ved Ånden, så la oss også
vandre i Ånden.” Gal 5:22-25
Fugleinfluensa - pandemien av 1918
Grusomme ting skjer i verden og jeg

tror at vi kan stoppe fugleinfluensa
med våre bønner og gjennom forbønn.
Myndighetene sier nå at det er 100
% sikker at fugleinfluensa vil bli en
pandemi, men vi kan snu dette rundt.
Dette er ikke for å skape frykt, men en
advarsel om hvor viktig det er å vandre
i tro og ikke frykt, ved å kjenne Den
Hellige Ånd.
”Spanskesyken” eller ”La Grippe”
var influensaen fra 1918-1919,
som utviklet seg raskt til en global
katastrofe. Den drepte rundt 40
– 60 millioner mennesker i løpet av
18 måneder. Fordi ikke alle hadde
fødselsattester på den tiden kunne de
ikke gi et nøyaktigere tall. Trusselen
vi nå står ovenfor, er mye større enn
det nyhetsmedia gir inntrykk av, skal
vi tro de amerikanske myndigheter.
Vi mistet flere soldater av influensaen
i 1918 enn vi gjorde i under hele den
første verdenskrig. Millioner døde selv
om bare 5 % av verdens befolkning
var smittet. Den fugleinfluensa virus
som er i dag, har en dødsprosentrate på
omkring 50 %. Influensa pandemien i
1918 spredte seg på kort tid over hele
verden.
Grip intensiteten i forbønn!
Moses sa til Aron at han skulle ‘gripe
staven’ som er et symbol på intens
forbønn, og plagene over Egypt ble
stoppet. Det var et profetisk symbol.
Vi har en bedre pakt enn det og vi kan
stoppe plagene fra å komme til våre
familier, våre byer og vår nasjon. Vi må
tale det ut over våre familier: ”Det vil
ikke komme bort hit!” Vi kan stoppe

det ved å gå i forbønn. Hvorfor gjør vi
ikke noe med dette? Vi må ta autoritet
over plager som kommer!
Fugleinfluensa trenger ikke å være så
ødeleggende, men det er opp til oss å
stoppe det. Ja, vi kan ta forhåndsregler
i det naturlige også. Trening, vitaminer,
spise riktig, tilstrekkelig hvile og masse
friskt vann og luft vil hjelpe. Hvis
du visste at du måtte bli i huset ditt i
dager, uker, måneder, må vi også lære
å være i et forhold med Den Hellige
Ånd og støtte oss totalt på ham i det
som ligger foran. Vi går nå inn i de
største tider av mørke. Hvorfor? Fordi
vi har sagt at vi kan klare oss, gjøre ting
uten Gud. Vi må omvende oss fra våre
skjulte synder! ”Hvis da dette folket som
mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og
ber, søker meg og vender om fra sin onde
ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi
folkets synder og lege deres land” 2 Krøn
7:14. Gud ser etter at vi skal stoppe
det. Ikke la influensaen komme nær
deg. La dette guddommelige sinnet
stige opp i deg og si: ”Nei! Vi vil ikke
la dette komme nær oss!” Vi må vite
hvordan vi skal gå i forbønn! Vi trenger
Den Hellige Ånd!

sett at det enda er planer for å angripe
vår nasjons store by New York. Dette
vil ha en stor virkning på nasjonens
økonomi og også bidra til store
mennesketap. Herren taler klart til oss
om å gå i forbønn.
California gjør seg klar til å bli

”vekket” med noen store rystelser. Vi
må be imot jordskjev. Vi må be for
østkysten av USA mot enhver form for
tsunamier. Vi kan ikke overlate dette
til tilfeldighetene. Vi må vite hvordan
vi skal gå i forbønn for vår nasjon, for
uansett hvor du bor i USA eller andre
deler av verden vil vi alle bli påvirket.

Tsunamien i Det Indiske hav den 26.
desember 2004, ble utløst av det mest
kraftfulle jordskjelvet på mange tiår
og trolig omkom mer enn 180,000
mennesker. Ved ettårs markeringen
for noen uker siden viste flere av
nyhetsreportasjene noen av barna som
overlevde, og de fanger nå fisk daglig
for å overleve. Det var ganske utrolig å
se disse barn allikevel smile, gjennom
så store lidelser og tap som de hadde
gått igjennom. Vi må også bli vant til
å fungere, når alle rundt oss i tusenvis
faller ved vår side, men ulykken vil ikke
komme nær til vårt hus. Vi må stole
på ham. Be og proklamer Salme 91 og
Salme 37 over din familie for dette året.
Bob sa at vi måtte be om at Gud skulle
løse Mikael over Israel, da de er veldig
sårbare akkurat nå, med tanke på
statsminister Ariel Sharons tilstand. Vi
må fortsette å be for fred i Jerusalem.
Intenst fellesskap med troende
I 2005 følte jeg en hast til økt kristent
fellesskap. Tidlig i november hørte
jeg Herren klart si til meg; ”Intenst
fellesskap med troende.” Fellesskap er
noe vi forstår, men han sa - ”intenst”
fellesskap med troende.

Nå er tiden for å forstå at vi må
omvende oss, tilgi, gå i forbønn og
vandre i Den Hellige Ånd og bli kjent
med Den Hellige Ånds kraft for å
holde ut.

Vi har alle hatt vår tid da vi har vært
litt utenfor menigheten og møtt
hverandre over en kaffe, for å ha et
”kirkemøte”. Jeg tror at Herren sier at
ingen kommer til å overleve, som har
et overfladisk forhold til menigheten.
Å ha menighetsmøter på kafeen er
ikke lenger et alternativ, som det
eneste forholdet mellom menighetens

Naturkatastrofer, jordskjelv,
tsunamier og Israel
Tidligere på sommeren i 2005 hadde
jeg en drøm om en annen katastrofe i
New York City. Bob sa at han også har
Illustrasjon: Annie O Schaug
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medlemmer. Det er ikke feil, men nå er
tiden for å ta plass i Kristi kropp.

Det høres ut som om det er tid for
menigheten som står i Apg 2:4647(Amp): ”Hver dag holdt de trofast
sammen på tempelplassen, og i hjemmene
brøt de brødet og spiste sammen med
oppriktig og hjertelig glede(det inkluderte
Herrens måltid). De sang og lovpriste
Gud og var godt likt i hele folket. Og hver
dag la Herren til nye som lot seg frelse”
(fra åndelig død).
Hvis du ikke finner deg din plass og
gjør det du er kalt til å gjøre, vil du
ikke overleve. Skriften sier: ”For den
som spiser og drikker uten å tenke på at

���

det er Herrens kropp, spiser og drikker seg
selv til doms. Derfor er det mange svake
og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet
inn.” 1 Kor 11:29-30. Hvis du ikke
får med deg kirkefellesskap kommer
de til å være langt foran deg. Alle har
blitt såret, skadet, avvist og forkastet,
men med det som ligger foran må vi
være knyttet sammen. Hvis vi skal være
deltakere i nattverd, må vi hengi oss til
hverandre og overgi oss til hverandre i
et fellesskap som på Kristi kropp. Den
Hellige Ånd kommer til å gjøre dette
rett. Menigheten kan kanskje ikke være
rett, men hvis du ikke er der, er du den
som ikke hjelper til med å gjøre det
rett. Det som vi nå snart møter, gjør
at vi ikke lenger kan være på distanse,
men vi må finne vår
plass i hans kropp.
Profetisk tilbedelse,
engleaktivitet og
himmelske dører
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Dette året er det året
da det vil være et
bryllup mellom det
profetiske og ordet
forløst i lovsang, det
proklamerte ordet.
”Det du setter deg fore,
skal lykkes, og lys skal
skinne på dine veier.”
Job 22:28. Det er
ingen større kraft enn
kraften å forenes i
ekteskapet. Dette året
vil vi se denne enheten
av det profetiske og
ordet i tilbedelse åpne
portalene i Himmelen

og forløse Den Hellige Ånds kraft, for å
oppnå hensiktene og planene Gud har
for oss, vår familie, menighetene og for
nasjonene. Det vil bli en økning i besøk
av engler som vi aldri har sett før, når
vi får vår tilbedelse løftet opp til trone
rom– nivå. En hensikt med engler er å
bære opp våre forbønner og tilbedelse
til tronen. Vi må tillate Den Hellige
Ånd å ta oss opp i tronerommet, høyt
over omstendighetene og forbi normale
grenser.
Guds ild, ekte hellighet og vekkelse
Gud dømmer sitt hus først 1 Pet 4:
17. Dette året kommer ilden! På
nyttårskonferansen snakket Rick Joyner
om Guds ild og min mobiltelefon
ringte. Selv om den var satt til å vibrere
ringte den likevel. Uansett var dette
en bekreftelse fordi ringetonen var
en sang ”I’m on fire when You’re near
me, I’m on fire when You speak.” Gud
vil komme i ild. Jes 66:15-16:” For se,
Herren kommer som en ild, hans vogner
som en virvelvind. Han slipper sin vrede
løs som en brann, sine trusselord som
flammer.”
”Gud er en fortærende ild.” Hebr 12:29.
Det er Guds manifesterte nærvær. Guds
ild vil selv brenne opp alt som ikke er
hellig.
Hellighet er å være lydig mot ordet.
Ekte hellighet er å ha et intimt kjærlig
fellesskap med Gud! Det er nesten
ingen forskjell mellom kristen og ikke
– kristne i integritet og moral i dag.
Jeg tror at dette året vil det komme
en definert grense mellom det som
er hellig og det som er vanlig. Es 42:
20 Guds fortærende hellige ild skaper

Illustrasjon: Annie O Schaug

av Hope Reeder

et skille og vi vil klare å gjenkjenne
forskjellen mellom hva som er hellig og
det som er vanlig, når han synliggjør
denne forskjellen med sin hellige ild. 3
Mos 10:10.
Sann vekkelse ble grunnlagt på
omvendelse og renselsen i Den Hellige
Ånd. Jeg tror at dåpen i ild er en
livsnødvendighet. Vi har ikke et valg.
Det vil rive ut kreft ved roten, gi
autoritet over plager og oppvekke de
døde. Vi må ha dåpen i ild.
Dåpen i ild – Guds vilje
Hensikten med dåpen i ild er å rense

kornet på treskeplassen. I Matt 3:11 sa
Johannes; ”Jeg døper dere med vann til
omvendelse. Men han som kommer etter
meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke
verdig til å ta av ham sandalene. Han
skal døpe dere med Hellig Ånd og ild.”
Dette er Den hellige Ånds år. Dette er
Guds vilje. Vi må gå en daglig tur med
hans Hellige Ånd og ild. Denne hellige
ilden er smittsom! Når vi fokuserer
på ham, leser ordet, ber og tar stand,
vandrer i Ånden slik som Jeremia, vil
det være ild i våre bein.

renselse, slik at vi kan ha autoritet og
kraft til å seire. Dette er Den Hellige
Ånds år; så vi takker deg Herre for
tilden i ødemarken, prøvelsene og
vanskelighetene som har hjulpet oss
til å kjenne deg mer. Men vi vil krysse
over til vår arv og arve kongeriket. ”For
Guds rike består ikke i mat og drikke,
men i rettferdighet, fred og glede i Den
Hellige Ånd.” Rom 14:17

Den Hellige Ånd kommer over oss
for å bringe med seg overbevisning og

33

Globalt perspektiv
Trend: Rask økning i
alternative former for kirker
For et stadig økende antall amerikanere
er en lokal menighet ikke det stedet
de går til som sitt primære religiøse
møtested. En ny studie gjort av Barna
- gruppen viser at nye former for religiøs
erfaring og uttrykk øker i popularitet.
De drar millioner av mennesker
nærmere Gud, men fjerner dem fra
involvering i en lokal menighet. Nye
måter å erfare og uttrykke tro på er
blitt vanlig for millioner av mennesker,
slik som gjennom husmenigheter,
kjøpesenterkirker og nettkirker.
www.barna.org

Nonstop bønn i Sveits
Menigheter i Sveits ønsker å følge
initiativet til ungdomsbønnebevegelsen”
24-7 bønn” og går inn for sitt aller første
år med nonstop bønn.
”Vi har to hovedmål for dette året, ”sier
bønneleder Susanna Rychiger, som
driver det sveitsiske 24-7 med base i
Thun. ”For det første vil vi etablere 247 som et langtidstiltak i Sveits. Og for
det andre ønsker vi å få til et nettverk av
forbindelser, bygd på fellesskap og bønn
som vil fortsette inn i fremtiden.”
Menighetene ber sammen og for
hverandre.
Joel-News

Fem lyspunkter
Ofte kommer de beste nyhetene ikke fram i avisene. I oppstarten av 2006
setter Joel-News International opp en enkel 5 på toppliste over det mest
oppmuntrende som er under utvikling for øyeblikket.
Når vi ser på hva Gud gjør rundt om i verden, merker vi oss:
1. En økning i bønnebevegelsen i verden som vi ikke har sett før.
2. Guds ånd gjør seg rikelig gjeldende mange steder, manifestert ved
omvendelser og undere.
3. Mange fellesskap og nettverk dannes på by/stats og til og med
verdensdelsnivå. De binder sammen bønner, gjennomsyrer menighetsbygging
og førstelinjeoppdrag.
4. Flere og flere kristne mennesker, menigheter og tjenester engasjerer seg i en
forandringsprosess for å frambringe endringer etter Guds vilje i sine samfunn.
5. Radikalt enkle og oppfinnsomme former for menigheter dukker opp mange
steder, og de når fram til mennesker som ellers er vanskelige å nå.
Joel-News

Typisk Gud: Bestemor leder
tusener til Kristus

Strawberry Fields er blitt bønnerom!

”En 70 år gammel bestemor fra
Nebraska som pensjonerte seg tidlig,
forkynte evangeliet på noen av de
farligste stedene i verden og ble en
global evangelist,” rapporterer Charisma
News.

John Lennon kunne aldri ha
”imagined”- forestilt seg - det som
har skjedd med barnehjemmet i
Strawberry Field i Liverpool, England,
udødeliggjort av The Beatles 40 år
tilbake, siden det offisielt stengte sine
dører i mai 2005! Et dristig bønnetiltak
blant unge mennesker skaper nytt liv
i dette området i Woolton, Liverpool,
som ble gjort kjent da John Lennon
skrev hit -sangen ”Strawberry Fields
Forever” etter å ha lekt der som barn.
Bygningen har nylig åpnet sine dører
igjen som Liverpools ”Kraft- rom” for
24-7 Bønner, et ”drivhus” for bønner
drevet i samarbeid med Frelsesarmeen.

Gwen Edland har talt i over 40 land og
hjulpet tusener av mennesker til Kristus,
inkludert en voodoo- prest på Haiti som
siden selv ledet 25 av sine kolleger til
Kristus.
”Hun oppmuntrer stadig andre til å spre
evangeliet til de fattigste av de fattige og
vil reise hvor som helst i verden for å
bringe noe av Jesu kjærlighet ut til folk,”
sier misjonspastor Connie Bissen fra
Omahas Trefoldighetskirke der Gwen
Edland er medlem. Hun er enke, mor
til fem og bestemor til tolv.
Hun ba en gang Gud om å sende henne
til steder der menneskene aldri hadde
hørt om Jesus. Den første misjonsreisen
hennes gikk imidlertid ikke til den
tredje verden, men til Sverige. Hun
var der i 1991 og forteller at Gud på
underfullt vis lærte henne svensk, slik
at hun kunne forklare evangeliet til alle
som var åpne for å høre.
I 2003 reiste hun sammen med et
medisinsk team til Recife i Brasil hvor
hun talte i et fengsel for livstidsinnsatte
som var dømt for mord og gjeng- vold.
480 kom til tro på Kristus det året og
850 året etter.
www.charismanow.com

Det hele begynte med et seks
måneder langt bønnefremstøt i byen.

Mens Liverpools menigheter leverte
”bønnepinnen” til hverandre uke etter
uke skjedde det noe overveldende:
Frelsesarmeoffiserene Gary og Dawn
Lacey fikk en direkte mulighet til å
holde Strawberry Fields åpen som et
”Kraft- rom” og et Frelsesarmesenter
med fellesskapsaktiviteter. Nå, som de
seks månedene med bønner nærmer
seg slutten, føler lederne at eventyret
nettopp har begynt, og de kjenner
Åndens invitasjon til å søke etter Ham.
”Kraft- rommene” er Kristus-fokuserte
fellesskapssentre som 24-7 Bønner
oppretter over hele verden. En del av
drømmen bak Liverpools Kraft- rom
er et sterkt ønske om å etablere et sted
hvor alle kan komme og finne et ”hjem”

Bønnefokus: Usbekistan
Usbekerne i Sentral- Asia er hovedsaklig muslimer som snakker et språk som
stammer fra gammeltyrkisk. Atten millioner usbekere utgjør 80 % av befolkningen
i Usbekistan. Mange usbekere er kun registrerte muslimer som blander overtro og
folkelig islam med ortodoks Sunni islam. Færre enn 0,1 % prosent usbekere er
evangeliske kristne.
Ingen usbekisk menighet har noen gang blitt godkjent av regjeringen og fått
tillatelse til å møtes åpenlyst. Det nye testamentet og noen få gammeltestamentlige
bøker har blitt oversatt til usbekisk; Jesusfilmen er også tilgjengelig. Rop ut til Gud
på vegne av hans bortkomne usbekiske barn! Be ham om å gjøre troende usbekere
til modige og virksomme vitner. Be om at Guds ånd må bryte fram blant usbekerne
og trekke store menneskemengder til Kristus.
http://kcm.co.kr/bethany_eng/clusters/8040.html

der Gud er. Stedet sier: ”Jesus fortalte
oss at i hans Fars hus er det mange rom,
og at det gjøres klart et til hver enkelt
av oss”. Ved Liverpools ”Kraft- rom”
ser vi for oss de unge, de hjemløse,
kirkegjengere og kirkefremmede, de
høyrøstede og de stille, de kreative,
de ettertenksomme, de hyperaktive,
synderne så vel som de frelste samlet
til bønn, fellesskap og støtte”.
Strawberry Fields huser nå åtte
bønnerom med forskjellige former,
størrelser og temaer, inkludert et
Globalt rom, et Liverpool- rom og
”Tabernaklet”. Det er også et Kaldt
ute/Drop in- område, og plass til studio
kunst.
Joel-News

Globalt perspektiv
Kabyler og kinesere finner Jesus i Algerie

Fortsatt vekkelse i Mosambik

”Folk møtes daglig til bønn i husene
sine. De forteller om drømmer og
visjoner, og opplever helbredelse
og frelse. Eks- terrorister og åndeutdrivere erkjenner Jesus som sin Herre.
Menigheter dannes. Dette er ikke et
utdrag fra Apostelgjerningene, men
noe som skjer i dag blant kabylerne i
nord- østlige Algerie,” skriver Operasjon
Mobilisering´s Debbie Meroff. ”Den
algirske befolkning på rundt 35
millioner er hovedsaklig sammensatt
av to folkegrupper: Berberne og
de muslimske araberne som senere
erobret landet. Etter at franskmennene
forlot landet i 1962, forsøkte den nye
regjeringen å samle Algerie under ett
språk, en religion og en kultur. Det
ble vanskelig, særlig for de kabylske
berberne. De hadde kristne røtter og
protestene deres ble ofte møtt med
militær makt. Denne undertrykkingen
hadde en sideeffekt: Sinnet deres mot

”Innhøstningsmarkene er modne og
klare i Afrika”, rapporterer misjonær
Rolland Baker fra Mosambik. Samtidig
som dette landet er et av de fattigste i
verden, har det i løpet av de siste årene
vært vitne til en vidunderlig åpenbaring
av Guds ånd der tusener av mennesker
finner Kristus hver uke. ”De fattige
kjenner at de trenger den sanne og
levende Gud”, sier Rolland, ”og når de
møter ham i Jesus, løper de mot ham.
De avslår ikke. De er ikke forherdet. De
vet at de endelig har funnet det hjertet
deres ønsker.”
”Hver tredje måned fylles våre fem
bibelskoler med nye pastorer og
studenter fra utkantområdene. Det er
fantastisk å se hva Jesus gir dem, mer for
hvert semester. Det forandrer livet å se
hele landsbyer komme til Jesus så snart
de ser hans kjærlighet og makt. Guds
Rike har kommet over oss når hedenske
ledere griper mikrofonene våre og roper
til sine folk: Dette er sant! Ingen annen

alt arabisk forberedte grunnen for Jesus.
Nye kristne kirker dannes over hele det
kabylske området. Så langt har de vært
i stand til å motstå innflytelse fra sekter
og fremmed lederskap. Mange hører
evangeliet gjennom kristne radio og
televisjonsprogrammer og opptil 200/
300 mennesker kontakter den kristne
staben hver måned. De kristne håper å
samle spredte troende i nye kirker og har
som mål å opprette kirker i alle Algeries
48 større byer.”
Utenfor
ørkenen
kan
Algerie
sammenlignes med en enorm byggeplass;
nye hoteller, sykehus, kontorer og
leilighetsblokker bygges over alt og
kinesiske bygningsarbeidere er hele
tiden involvert. Det er over 70.000
kinesiske bygningsarbeidere i Algerie og
de arbeider 13 timer om dagen, 7 dager
i uken med 10 dagers ferie hvert år, for
400 amerikanske dollar i måneden.

Mennene bor mange sammen i trange
brakker på byggeplassene, og de blir
overvåket av kommunistiske sjefer. Etter
arbeidstid var det ikke mye annet å gjøre
enn å sitte rundt omkring å røke, inntil
kinesiske turister brakte med seg store
mengder kristen litteratur til Algerie.
Nå ønsker hver bygningsarbeider å ha
sitt eget kinesiske ny testamente, og det
blir ofte en kamp når de få Biblene deles
ut. Flere hundre kopier av filmen om
Jesus er i omløp. Stadig flere arbeidere
kommer til tro på Kristus. Den algeirske
regjeringen bryr seg ikke om denne
utviklingen, så lenge den begrenser seg
til kineserne. De kommunistiske sjefene
nekter noen ganger arbeiderne tilgang
til hverandres brakker, men da hopper
arbeiderne bare over murene…
www.bufton.net/fridayfax

Rapport fra forsoningskonferanse Europa-Afrika
17.-19.november
2005
fant
forsoningskonferansen
mellom Europa og Afrika sted i Berlin, Tyskland. Dette
ble høydepunktet etter en seks år lang prosess med
relasjonsbygging mellom europeiske og afrikanske kristne
ledere. Prosessen avdekket de inngrodde syndene som bidro til
og var resultatet av den historiske Berlin-Kongo konferansen
i 1884 der tolv europeiske nasjoner, Amerika og Russland
kuttet opp og delte det afrikanske kontinentet mellom seg.
Dette førte til et dyptgående sammenbrudd av sosiale,
politiske, økonomiske og økologiske strukturer og fjernet
afrikanernes selvrespekt. I det de innså rekkevidden av denne

urettferdige handlingen, bekjente alle delegasjonene syndene
sine, ba om tilgivelse og bestemte seg for å vandre sammen i
Kristus.
Den nederlandske bønnelederen Pieter Bos var medlem
av den styrende komiteen for denne konferansen og skrev
en betydelig og innsiktsfull rapport. ”Åket som Europa la
på Afrika ble brutt”, sier Bos. ”Denne konferansen åpnet
veien til å vandre sammen under Guds inspirasjon”. Gunter
Matthia, redaktøren av internettportalen Glaube.de var også
til stede og sendte ut en fullstendig rapport på tysk.

enn Gud kunne gjøre dette! Lytt til de
kristne her!”
På juledagen talte vi ved en
bryllupsseremoni, og som vanlig
oppfordret vi folk til å komme opp til
alteret. Alle barna på stedet hadde blitt
invitert, og over hundre av dem kom
fram til velsignelse. Så beveget hele
menigheten vår seg over veien og ned til
stranden der vi døpte hundreder av nye
troende foran en samling nysgjerrige og
begeistrede tilskuere. Barna våre hoppet,
dykket og lo i de brusende bølgene,
mens disse nye skapningene i Kristusmange av dem eksmuslimer, steg opp
av vannet, i det de smilte, sang og tilba
sin Gud.”
På grunn av Guds arbeid blant Makuafolket, ble Rollands kone Heidi to ganger
intervjuet av radioreportere.” De var
overveldet over de gledelige hendelsene
med de fattige”, sier Rolland. ”Heidi
snakket om grunnskolen vår som har
åpnet og tilbyr gratis undervisning for
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barna i lokalmiljøet. De muslimske
media folkene ble beveget, og de sender
et TV-team tilbake for å dekke denne
nye kristne kraften i samfunnet her.”
Det som startet med 15 troende for
tre år siden har nå vokst til over 240
menigheter i denne provinsen, og flere
blir lagt til hver uke. ”Men Jesus ønsker
at hele hans ”Makua- brud” på fem
millioner skal komme til ham,” sier
Rolland, ”så vi vil skynde på med nåde
og barmhjertighet, kjærlighet og kraft
inntil provinsen er blitt vunnet på Guds
skjønne, uimotståelige måte.
Jesus sier: ”Når du skal ha selskap,
ikke be venner, søsken, familie eller rike
naboer. Hvis du gjør det, kommer de til å
invitere deg igjen og gjøre gjengjeld. Men
når du skal ha stort selskap, be de fattige,
funksjonshemmede, lamme, blinde, og
du vil bli velsignet når de rettferdige skal
oppstå.”

NYE REKORDER

… og det blir bare mer ekstremt

Da år 2005 gikk over i historien,
kunne man tilskrive 2005 som et
rekordår på mange ulike områder som
naturkatastrofer og med værforhold.
Flere nyhetsmedia har brukt ord som
“dommedagsprofetier i oppfyllelse”,
“det verste året i historien” etc.
Antall tropiske stormer var oppe i 26
for 2005, mens den gamle rekorden
var 21. Den gamle rekorden ble altså
slått med god margin. Antall orkaner
var også flere enn det som tidigere har
blitt registrert. Når det gjelder styrken
på disse var det også rekordmange som
hadde den høyeste oppgraderingen.
Altså, rekord på rekord. Rekordvarmt
i Europa og oversvømmelser i mellom
Europa. Ikke siden steinalderen har
Europa hatt slike klimaforandringer
som vi nå har!
Det europeiske miljøbyråets
(EEA) rapporter ligger til grunn
for disse opplysningene. Men det
kommer ikke til å stanse med disse
dramatiske forandringene. Jacqueline
McGlade, direktør ved EEA sier:
”Klimaforandringene kommer til å bli
ulikt alt annet mennesker tidligere har
opplevd.” Dette burde få oss til å tenke
at vår tid er unik, historisk og profetisk.
Profetiene har talt om dramatiske
forandringer som skal skje før Jesu
Kristi andre komme. Vi er der nå. Det
er på tide å våkne opp og innse at vi
lever i en høyprofetisk tid.
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Rekord etter rekord slås på
ulike områder, når det gjelder
naturkatastrofer og jordens tilstand.
Det handler ikke om en tid langt
der fremme, som mange mennesker
kanskje har tenkt og derfor har skjøvet
alvoret bort fra seg. Det handler om
vårt århundre. Det handler om at
denne generasjonen som nå går på
denne jorden, kommer til å delta i
omveltninger av store slag.
Hva er det som skjer i verden?
Det er mange som stiller seg dette
spørsmålet i dag ” hva er det som skjer
i verden? Antall registrerte jordskjelv
med materielle ødeleggelser har økt
i intensitet gjennom historien og er
mangedoblet det siste hundre år. Vi har
flere ødeleggende orkaner og stormer
enn tidligere. Det som nå skjer er et
tidstegn som Bibelen har gitt svar på.
Vi har kommet nær slutten av vår
tidsalder og at Jesus snart kommer
igjen. I Skandinavia har vi for det
meste vært forskånet når det gjelder
naturkatastrofer. Dette har også
forandret seg de siste årene gjennom
flere stormer med store materielle
ødeleggelser.
Når det gjelder jordskjelvet som utløste
tsunamien, var den av en ufattelig
styrke. For at vi skal kunne forstå
de enorme kreftene som ble satt i
bevegelse, kan det sies at øyer ble flyttet
og delt. Det ble rapportert at den

Det er nok mange som kanskje har
oppfattet det Jesaja sier som noe
umulig, at jorden skulle bli påvirket på
denne måten. Nå har vi gjennom dette
enorme jordskjelvet sett at dette kan
skje. Det er akkurat dette Jesus sier at
skal være et tegn på at hans ankomst
er nær. Han sier: ”Det skal bli kraftige
jordskjelv.” Luk 21:11. Vi legger merke
til ordet ”kraftige.” Det er også akkurat
dette vi kan konstantere, at det har
skjedd en økning av store jordskjelv og
flere kommer det til å bli. Stigningen i
ulike naturkatastrofer er markant.
Det verste året i historien
Overskriften ovenfor er hentet fra
Dagens Nyheter. Den er fra 1999, og
er overskriften for en artikkel der man
gjør rede for antallet naturkatastrofer

for det tidligere året. Man konstaterer
da at det aldri tidligere i historien
hadde vært så mange naturkatastrofer.
Man kan spørre seg hvorfor rekordåret
kommer akkurat nå, av alle år i vår
lange historie. Ja, det er mer enn
en tilfeldighet. Det er heller ikke
overraskende for den som har lest sin
Bibel og som har sett hva det står der
om de dramatiske omveltningene som
skal skje i endetiden.

nå begynner å se antydninger av. I
artikkelen uttaler Peter Walker, som
er det internasjonale Røde Kors- og
Røde Halvmåne – føderasjonenes
katastrofeekspert. Han sier: ”Vi kommer
til å få være med på flere ekstreme
hendelser, og det er slike som skaper
katastrofer,” og videre sier han: ”land
som i mannsminne ikke har opplevd noen
stor katastrofe kommer til å få være med
i slike.”

Rekord i naturkatastrofer
Dommedagsprofeti en realitet,
rapporterer hjelpeorganisasjonene.
Dette er underoverskriften i Dagens
Nyheters artikkel. Man skulle bare visst
hvor rett man har, når man bruker
ordet ”dommedagsprofeti.” Det er
akkurat profetiene om de dommer
som skal gå ut over verden, som vi

Ja, man kan si at uttalelsene hans
allerede har blitt bekreftet med det
vi har opplevd de siste årene og som
også har berørt våre Skandinaviske
land, vi som tidligere har vært så
forskånet. Videre kan vi sitere fra
denne artikkelen, skrevet i 1999, at
”katastrofene kommer til å bli både mer
omfattende og mer ødeleggende.”

Forskere og vitenskapsmenn er
dommedagsforkynnerne
I dag er det ikke pastorer og prester
som er de store vekkelses- og
dommedagsforkynnerne. Det er
forskere og vitenskapsmenn som får
disse titlene. Men det er ikke bare
forskere som forutser disse dramatiske
forandringene og hendelsene på jorden.
Bibelens profetiske ord har talt om
dette i årtusener. Det er nå på høy tid å
løfte fram denne forkynnelsen og lytte
til den. Dens budskap er: ”Men når
dette begynner å skje, da rett dere opp og
løft hodet! For da skal dere snart bli satt
fri” Luk 21:28. Jesus kommer snart!

Per Ivar Winnæss

Nattevåk

Holger Nilsson

nordre delen av den store øya Sumatras
spiss ble flyttet 36 meter. Og ikke nok
med det. Hele jordkloden ble påvirket.
Vi skal her sitere VG-nett den 28.
desember 2004 om hva som skjedde:
”Jordskjelvet som rystet Asia på søndag
var så kraftig at det fikk jordkloden til å
vakle på sin akse og har forandret kartet
over regionen, ifølge flere amerikanske
geofysikere.” Man skriver altså at jorden
vaklet. Det minner om det Jesaja
profeterte ”Jorden sprekker og revner,
jorden vakler og knaker, jorden skaker
og skjelver.” Jes 24:19. Når det snakkes
om at jordakselen påvirkes, ja at faktisk
hele jordens rotasjon ble forstyrret
på under ett eller to sekunder, så går
tankene også til hva Jesaja profeterte i
verset før det siterte; der han omtaler at
”jordens grunnvoller skaker.” Jes 24:18.

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.

Alle kan profetere

Intervju med Steve Thomson
Per Ivar intervjuer Steve Thomson
På vår deltagelse på MorningStar
høstkonferansen ”The feast of
tabernacles” i Charlotte, North
Carolina, USA, møtte vi blant annet
en av lederne i MorningStar, Steve
Thomson og gjorde et intervju med
ham. Steve Thomson er 42 år, gift
og har fem barn, to gutter og tre
jenter. Han er leder for MorningStar
school of Ministry, han er assisterende
direktør for menigheten MorningStar
Fellowship Church og har ansvaret
for all profetisk tjeneste som utgår
derfra. Mye av hans tid går til å
utvikle og tilrettelegge selve treningen
i det profetiske og han legger også en
profetisk kurs og retning for skolen.
Steve er også en salvet lærer og profetisk
tjener som er mye brukt på profetiske
seminarer og konferanser i USA. Han
har også skrevet flere bøker, blant annet
”Alle kan profetere” som også er utgitt
på norsk.
PIW: Har vi behov for å trene troende
i nådegaver og er det bibelsk at vi alle
kan profetere?
ST: En av våre største verdier er denne
ideen at Gud lever ved sin Ånd i hver
den som tror. Alle tror dette rent
teologisk, men vi tror dette også rent
praktisk. For hvis det er så at Gud har
lagt sin Ånd i hver enkelt som tror,

skulle det bety noe mer enn at vi går til
himmelen når vi dør. Det skulle bety at
Guds folk har den evnen å bringe Guds
rike på jorden i dag.
Noe vi finner i Skriften og som
apostelen Paulus skriver er at hver
enkelt troende kan tale profetisk. Vi har
funnet at dette er et kraftfullt redskap
til å kunne kommunisere evangeliet til
en ikke troende verden 1 Kor 14:22-26.
Vi ser at dette hender i våre møter
her i menigheten MorningStar og
i nærmiljøet, at ikke troende blir
betjent profetisk og kommer til tro
på Herren Jesus Kristus. Vårt mål for
menigheten og for Kristi kropp, for
hver enkelt troende, er at vi kan betjene
profetisk de ikke-troende. Dette i en
slik grad og på en sånn måte at deres
hemmeligheter i deres hjerter blir
åpenbart og at de kan kjenne at Herren
elsker dem og har sendt sin sønn Jesus
Kristus for hver enkelt til frelse.
Vi bruker mye tid på dette og ikke
bare profetere framtidige ting og hva
som vil skje, men at vi alle troende har
denne evnen til å tale ut skjulte ting,
som ligger i menneskers hjerter og dele
evangeliet for en døende verden.
PIW: Vi kan se at mange har
tatt avstand fra det profetiske av
forskjellige grunner. For eksempel

ser vi at flere som har kommet inn i
en profetisk flyt har blitt overmodige
og har gått ut over sitt mandat, fra å
betjene med personlige profetier til å
profetere hendelser, ulykker og dom
over menigheter, byer og nasjoner.
Hva er retningslinjene ut i fra
Bibelen for hvordan vi skal forholde
oss til dette og det at vi alle kan tale
profetisk?
ST: Jeg tror at årsaken til at mange
troende går utenfor gitt autoritet, er
at deres forståelse av den profetske
tjenesten er bergrenset til å tale om
framtidige hendelser og nasjonale ord
om dom og ulykker etc. Men i Det
nye testamentet ser vi at den profetiske
gaven først og fremst er å tale inn i det
personlige liv for oppmuntring, trøst og
bygge dem opp. Videre der hvor vi taler
profetisk til ikke-troende på samme
måte, og åpenbarer hemmelighetene i
deres hjerter. Dette er i hovedsak Det
nye testamentets profetiske tjeneste
som er nevnt. Den minste delen av
profetisk tjeneste er slik vi finner som
for eksempel Agabus, som profeterer
dommer og hungersnød. Enhver
troende er kalt til å ha gaven til å
oppmuntre og trøste ved det de ser og
hører fra Herren, men det er svært få
som virkelig er kalt til å ha autoritet til
å tale til nasjoner og menigheter med et
profetisk embete.

Jeg tror at den grunnleggende årsaken
til at troende gjør denne feilen, er at
de forsøker å leve opp til en modell
som ikke er en presis modell. En annen
ting er at troende som begynner å
operere profetisk, ofte kommer ut av
forkastelse, avvisning og isolasjon.
Denne forkastelsen gjør at de da tar
et aggressivt standpunkt mot verden,
menigheten og troende og de forsøker å
profetere ut i fra en større autoritet som
de ikke har.
Det beste ville være at vi holder oss
til de bibelske hovedlinjene om å
oppmuntre, trøste og å bygge opp.
Mine personlige erfaringer er at enhver
som ønsker å bevege seg i de åndelige
gaver og spesielt det å profetere er
bibelske 1 Kor 14:1. Men, enhver som
ønsker og bli en profet er gale.
For den profetiske tjenesten møter
stor motstand og forkastelse og det er
tider i ensomhet. Videre er det et stort
ansvar i forbønnens tjeneste, da Herren
gir byrde for forbønn for menigheten,
områder og nasjoner. Hvem vil trakte
etter en slik tjeneste om ikke Herren
har kalt og utvalgt en?

For at vi skal få seier og få etablert et
sunt fundament for det profetiske,
trenger vi undervisning, trening
og finne en trygg plass i den lokale
menigheten for en sunn profetisk
tjeneste, slik at vi ikke forsøker å gjøre
dette på egenhånd.
PIW: Du snakker om at kallet til å
være en profetrøst for nasjonen også
innebefatter et stort ansvar med å stå i
en forbønnstjeneste. Kan du si litt mer
om dette?
ST: Ja, så absolutt. Vi finner mange
steder i den gamle pakt som for
eksempel med Samuel, som var en
stor profet. Skriften sier at ingen av
Samuels ord falt til jorden uten at
Herren gjorde at de gikk i oppfyllelse.
Imidlertid da Israel ropte etter en
konge, så trakk Samuel seg tilbake fra
en posisjon av profetisk autoritet for
å gi dem et kongestyre for nasjonen
Israel. Da autoriteten ble gitt over til
Saul, så sier Samuel at Gud forbød ham
å holde opp og be for dem. Da Samuel
ble mindre offisiell i sin profetiske
tjeneste hadde han fortsatt en byrde
for forbønn. Gjennom hele Det gamle
testamente ser vi at Gud ikke bare gav

profetene en byrde for å tale med også
en byrde for å være i forbønn.
Alle som virkelig har et sant kall til det
profetiske embete i dag, har også en
sann byrde for forbønn og står innfor
Herren i bønn. Dette er en vesenlig del
av det profetiske embete.
PIW: Hva tror du vi som menighet
står overfor i verden i dag og hva er de
største utfordringen vi har?
ST: Kirkene i hver nasjon møter jo
forskjellige individuelle utfordringer.
Jeg tror at en av de største generelle
utfordringer for menighetene i dag,
er at vi hever oss over den kulturelle
påvirkning så vi kan forkynne
budskapet uten å være så influert av de
verdslige, kulturelle tankemønster som
finnes i hver nasjon. For eksempel her
i USA bærer forkynnelsen preg av et
meget amerikansk konsept, i Afrika et
afrikansk og Europa et europeisk. Det
samme finner vi sikkert i Skandinavia
også. Vi må finne en bibelsk
uttrykksmåte av Guds Rike og vandre
i det og ikke la verdens tankemønster
prege oss. Vi må finne en praktisk veg
til å formidle Guds Rike på.

Personer som har en profetisk autoritet
trenger ikke å forsøke å etablere dette,
Herren vil etablere en slik profetisk
autoritet.

tlf: 48 23 40 33
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Intervju med Steve Thomson
PIW: Vi ser mange naturkatastrofer
skje rundt omkring i verden i dag.
Videre er det mange som profeterer
forskjellige naturkatastrofer og verdens
begivenheter som Herrens dommer.
Er alle naturkatastrofer Guds dommer,
eller er de demoniske?
ST: Dette er et meget vanskelig tema
da vi har en svært begrenset innsikt
om dette og det er kanskje fristende
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å komme med noen bombastiske
svar på dette. Jeg har noen bibelske
retningslinjer og noen personlige
meninger om dette. Noen stormer er
helt klart demoniske, for eksempel
der Jesus truet stormen. I Det gamle
testamentet ser vi også at noen stormer
var sendt i fra Herren. Vi kan ikke
kategorisk si at alle stormer er enten
demoniske eller at de er sendt fra
Herren, men vi ser at noen stormer
er sendt i fra Herren og noen er i

fra fienden. Jeg vet at dette kanskje
høres vanskelig ut for noen. Hvordan
kan en kjærlig Gud sende og tillate
ødeleggelser og store mennesketap
ved å sende stormer eller jordskjelv?
Vi kan for eksempel ta denne orkanen
Katarina, som slo hardt inn mot New
Orleans og gjorde betydelige skader
og mange menneskeliv gikk tapt.
Katarina betyr renhet eller å gjøre rent.
I forkant av alle disse stormene var det
flere av oss som fikk i fra Herren at

han ville sende stormer inn over USA
for å gjøre rent som en vaskemaskin.
Vi fikk dette da Katarina var langt ute
på havet og før den ble oppgradert
til en stor og mektig storm. Og vi
forstod ikke egentlig hva vi så og hva vi
egentlig sa. Katarina var en slik storm
som slo inn over New Orleans, som
var en av de mørkeste byer i USA,
med mye perversjon og synd. Mange
mennesker ble på en fryktelig måte
berørt av ødeleggelsene i stormen
Katarina og mange menneskeliv gikk
tapt. Drepte Gud mennesker som ikke
var rettferdige? Jeg tror Jesus talte inn i
dette da han fortalte om tårnet som falt
sammen. ”Tror du at de menn som ble
drept ved at tårnet falt sammen var mer
onde enn noen av dere? Jeg skal fortelle
dere at om dere ikke omvender dere vil
dere alle gå til grunne.”

på samme måte finnes det demoniske
stormer.
Vi kan ikke ha en teologi om dette,
men vi trenger bibelsk innsikt og
framfor alt trenger vi et nært og intimt
forhold til Herren, hvor han kan tale til
oss om dette.
PIW: Hva har du å si til den
kommende fugleinfluensa pandemien
som dere har fått i fra Herren skal
komme og hva kan vi som troende
gjøre av forberedelser?

Virkeligheten er at gode mennesker vil
dø når katastrofedommer kommer, det
er bare sånn det er. Globalt sett er disse
naturkatastrofene som er fra Gud, et
kall for vekkelse og de er muligheter
for oss å gjenkjenne ondskapen i våre
samfunn. De rettferdige skulle rope ut
for holde en standard i rettferdighet,
de skulle be til Herren om å vise sin
miskunn i dette.

ST: Jeg tror vi også her må heve oss
over de kulturelle barrierer og finne
autoriteten vi har i fra Gud. Som Guds
menn og kvinner trenger vi Guds kraft
ikke bare til å helbrede de syke med
en kraft til guddommelig beskyttelse
av nasjoner, byer og menigheter
fra naturkatastrofer, sykdommer
og pandemier. Vi trenger å bringe
rettferdighet til steder og byer og det
finnes flere skriftsteder som peker på
slike forbilder. Blant dem Daniel, Joel
og Josef som var så rettferdige at de
kunne holde beskyttelse og bringe frelse
for deres generasjon. Vi trenger å bygge
på Guds rike, for riker i denne verden
vil rystes.

Hvis mennesker vender seg til Herren
som et helt samfunn som et resultat
av disse dommer og erkjenner at deres
veier er onde så kommer så mye godt
ut av det. Det kommer så mye mer lys
ut av det og da er det en miskunnelig
handlig fra Gud, for å bringe
rettferdighet til en generasjon. Men

På grunn av alt hva vi har oppnådd
innen blant annet medisin og
teknologi, har vi en tendens til å stole
mer på dette og vi søker ikke etter
virkelig å finne Guds Rike. I tider
som dette er det viktigste at vi bygger
våre liv på Guds Rike som ikke kan
rystes. Dessuten at vi finner og vokser

inn i Guds kraft i tiden som kommer,
så vi på en overnaturlig måte kan få
beskyttelse og kan demonstrere Guds
rike med kraft.
Vi trenger visdom fra Gud om hvor
vi skal kunne reise og hva vi kan
gjøre. Det er ikke lenger slik at vi kan
gjøre akkurat slik vi vil uten å søke
Herren for råd. Dette gjelder også for
menigheten og faktisk myndigheter.
De må også forholde seg til det som
kommer til å skje i tiden som kommer.
PIW: Fortell litt om din siste bok ”Alle
kan profetere” og hvorfor du skrev
den?
ST: For mange år siden talte Herren til
meg at jeg foruten å bevege med i en
profetisk tjeneste også skulle trene og
utruste de hellige i åndelige gaver. Så
gjennom årene har vi trent tusenvis av
troende i USA og fra andre land. Jeg
forsto at skulle vi virkelig på en effektiv
måte kunne trene og utruste de troende
trengte de mer profetisk materiale.
Så jeg skrev ikke ut i fra teorier men
fra erfaringer om hvordan man tar
troende gjennom dette og jeg bygger
på bibelske prinsipper om at Gud kan
bruke alle troende til å tale profetisk.
Boken er en kilde for ledere, pastorer
og for menigheter for å kunne søke de
åndelige gaver. Boken er oversatt til 1617 språk og det er svært oppmuntrende
hvordan boken er blitt tatt i mot.
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Det krea tive i vår tid

Illustrasjon: Torunn Urnes Meyer

Min historie
Som barn, var jeg svært glad i å tegne.
Jeg tegnet så mye at mine venninner til
tider syntes det var kjedelig å være med
meg for “du skal alltid tegne”. Etter
hvert gikk årene, og skole og andre
ting kom i fokus, så tegning ble det
mindre av. Men det lå der hele tiden i
bakgrunnen, og jeg ble oppmuntret til
å ta det opp igjen av en venninne som
i dag er i slutten av 80 - årene. Hennes
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- ny vin i nye skinnsekker

obemeyer@broadpark.no

bror var en gang misjonær, og han
tegnet nydelige pasteller. Disse bildene
inspirerte meg til å ta med pastellkritt
og papir på en ferietur. I ettertid tenker
jeg at Gud brukte hennes oppmuntring
til å få meg i gang igjen. Slik kan det
være, at Gud bruker mennesker til å
tale inn i våre liv på og oppmuntre
oss på veien videre. Å få utvikle våre
talenter og bruke dem til hans ære
tror jeg gleder Guds hjerte. Han er

selv skapende, han har jo skapt hele
universet, og vi er skapt i hans bilde.
Det kan være en lang vei å gå når vi
skal utvikle våre talenter, og underveis
går det an å bli mismodig dersom
resultatet ikke blir som vi ønsker. For
meg var det frustrerende å ha bilder
inni meg som jeg ønsket å male, men
som ikke ble til noe, fordi teknikkene
ikke var tilstrekkelig godt utviklet. Men
Gud har oppmuntret meg helen veien.
“Ringeakt ikke den spede begynnelse”
var et ord som har kommet til meg
mange ganger. Det har oppmuntret
meg og fått meg videre.
Å utvikle talentene
Talentene kan være redskaper i Guds
hånd når vi gir dem til ham. Det er
som lignelsen i Bibelen med brødet
og fiskene som disiplene brakte til
Jesus. Han velsignet maten, og mange
mennesker ble mettet. Når vi gir det
vi har i hans hånd, er det ikke godt å
si hvor de vil føre oss. For at Herren
skal kunne bruke oss best mulig må
redskapene være skjerpet. Det blir de
ved at vi utvikler våre talenter. For
meg var en del av denne utviklingen
å ta en skole på Hawaii i 2005;
“School of Illustration” på University
of the Nations i regi av Youth With
A Mission. På denne skole var det
7 studenter fra 4 nasjoner, og den
eldste i klassen var 79 år. Så vil du

Illustrasjon: Torunn Urnes Meyer

av Torunn Urnes Meyer
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av Torunn Urnes Meyer

Ny Guinea i mer enn 20 år med
illustrasjoner tilknyttet bibeloversette
lsesarbeid, og en annen lærer arbeidet
i Pixar Studios i California med å
lage animasjonsfilm. I arbeidet med
historien til filmene ble han gitt en
anledning til å formidle kristne verdier
inn i en film som skulle bli sett av
mange mennesker. Det er spennende!
I fronten av utviklingen
Som kristne i dag tror jeg vi er kalt
til å være i fronten i forhold til å være
nyskapende og formidle et profetisk
budskap til vår tid. Det er Guds
sannheter vi skal formidle, og Herren
utruster oss til å gjøre dette på en måte
som kommuniserer.
Dette ser vi blant annet gjennom
filmen “Narnia” som kjøres på
kinolerretene i disse dager.

Filmen forteller et eventyr, og samtidig
ser vi Løven av Juda innta scenen og
formidle evangeliet. Filmen “The
Passion” er et annet eksempel. Kanskje
er det flere mennesker i dag som går
på kino enn det er som går i kirken, og
vi må være der menneskene er. Visuell
kommunikasjon er sterkt fremme i vår
tid. Kanskje ikke så rart da, at mange
kristne er opptatt av dette og utvikler
sine talenter for å være klar når Gud
kaller dem.
Det kan være å gå inn i ukjent terreng
på veier som ikke er gått opp før, for
Gud skaper nye ting, og han vil ha ny
vin i nye skinnsekker.

Illustrasjon: Torunn Urnes Meyer

kanskje tenke “hvordan passer et kurs
i illustrasjon inn i misjonsbefalingen?
Kan kunst brukes for å nå mennesker
med evangeliet?” Mitt svar på dette er
et tydelig ja. Å formidle et budskap
kreativt kommuniserer med mennesker
i vår tid. En av våre lærere sa det er
som å servere noe på et sølvfat, det
blir tatt vel i mot, og mennesker blir
så nysgjerrige på det du så ønsker å
formidle. Da har du en fin anledning
til å knytte noen ord til bildet. Et
bilde kan også tale for seg selv uten
ord. Gud kan tale gjennom et bilde,
gjennom musikk, drama, film, på så
mange forskjellige måter. På skolen
fikk vi kjennskap til og arbeidet
med ulike teknikker innenfor feltet
illustrasjon, og vi hadde lærere som selv
var utøvende kunstnere og illustratører.
En hadde arbeidet i Wyclyffe på Papua

Illustrasjoner: Torunn Urnes Meyer
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OVERVINNE DEN
RELIGIØSE ÅND
av Rick Joyner

En av de mest nødvendige
småbøker på trykk for en
kristen som ikke ønsker
å bli lurt av djevelen. En
nøkkelbok for Norge.

Pris 109 + porto

DERE KAN ALLE
PROFETERE
av Steve Thompson

Bibelen viser at alle
kristne kan høre fra Gud
og tale profetisk til andre
mennesker. Denne boken
gir bibelsk oppmuntring og
praktisk veiledning for å
hjelpe deg.

Pris 198 + porto

For bestilling ring til BL MEDIA AS 32 75 79 85
eller send en mail til info@brolendelam.no

Poesi
Brødsbrytelsen
Stillheten senker seg
i hjertene – lyden av
hans ord.

Send oss dine dikt, historier eller skildringer
Over jorden hang du på
et kors
Over åndeverdenen sang du.

Dette er mitt legeme
og mitt blod.

Over død og djevel beseiret
du, da du sa:
Det er fullbrakt.

Spis og drikk
det er et minne
din pakt i mellom
himmel og jord.

Ingen smerte, død og djevel
kunne beseire deg.
Kampen var vunnet.
Det er fullbrakt.

Jeg tar imot – og
kjenner jeg blir
ett, med Faderen
og Guds ord.

Ingen fristelser og mangler
kunne felle deg,
ingen død og ingen anger.
Bare tro på Faderen
var ditt mål.

Takk Jesus for
ditt ord – ditt legeme
og blod.
Av Annie Skaug

Men dommen
den falt likevel
på deg.
For at jeg skulle
gå fri – i det du sa
det er fullbrakt.
Av Annie Skaug

Glede!
Å eie glede,
er å eie livet.
Gled deg i Herren.
Å dele gleden
av den kraft den gir.
Gleden i Herren
er min styrke.
Å forløse gleden
i tiden
er å eie vekkelse
i Herren.
Gleden sprer seg – og ler
Lever heftig
og den ser
alt med et
takknemlig hjerte.
Av Annie Skaug

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

perivar@brolendelam.no

Jeg opplever at Herren er i ferd med å reorganisere og omgruppere sine tropper for 2006. Vi vil
se nye ting på den kristnes arena. De vil utkrystallisere seg som skal bli plogspisser for den nye
generasjonen av Josva-er. Disse skal innta og befeste landet, ved de løfter Herren har gitt vår
nasjon om en ny vekkelse. Dette er de som ikke ser på omstendighetene og blir kraftløse, med de
som har sin kraft ved å se på de visjoner og de drømmer som Herren har lagt ned i hver enkelt,
gjennom sitt ord og ved sin Ånd.
Et skifte
Vi vil derfor se at noen kommer og
noen går, noen tjenester blir født
og noen dør. Det som virket som
kraftsentre i vår nasjon vil endre både
form og karakter i tiden som ligger
foran oss. Det som er født av Herren
vil bli stående, men det som ikke er
født av Herren vil miste både kraft og
herlighet. De som er følsomme og er
åpne for Herrens strategi for tiden som
ligger foran vil ha framgang. For dette
er tiden for å delegere både ansvar og
oppgaver for å se en hær av troende
reise seg for å innta landet. Norge står
foran et skifte, fra Moses til Josvagenerasjonen.
Ny kraft – dobbel salvelse
Herren er klar til å velsigne det som er
født av ham. Han vil ikke komme for
sent, men vil øke på med både kraft,
nærvær og mektige gjerninger hos de
som er i bevegelse for hans rike. De
som hviler på gårsdagens velsignelser
vil ”misse” den nye doble velsignelsen
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som Herren har for 2006. De som ikke
er fornøyd med gårsdagens velsignelser,
men er sultne og tørste på mer fra
Herren og som strekker seg etter nye
utfordringer vil ikke bli skuffet. Dette
er en tid for Herrens mektige gjerninger
i vår nasjon og Herren vil betro større
ting for de som er villige og bevegelige
til forandringer. Vi må tenke større og
ikke være redd for nye utfordringer.
For det er ikke i egen kraft eller med
våre ressurser vi skal gjøre det, med ved
Herrens kraft og med hans ressurser vi
skal storme framover å innta og befeste
landet.
Nye prøvelser og ny herlighet
Vi vil se nye prøvelser og det kommer
en større motstand for de som vil
stå helt med Herren og for Guds
ord. Dette er tiden hvor det vil koste
enda mer å leve helliget Herren,
men desto større vil velsignelsen og
herligheten være for de som vil lide
for Herrens navn. 2006 vil være et
år med det ekstreme. Vi vil oppleve
mer ekstremt vær på jorden, både

kulde og varmebølger, flere ekstreme
naturkatastrofer, både jordskjelv,
oversvømmelser og hungersnød.
Forskjellige lands økonomi vil rystes
og dette er tiden for å justere også ens
personlige økonomi. Mange troende
trenger å hellige sin økonomi og rydde
opp i regningsbunken. Vi trenger å
leve i tro for 2006 for flere prøvelser
kommer. Dette er fødselsveene før
Herren skal komme tilbake. Vi vil
også se at forfølgelsen og perversiteten
blir mer ekstrem. Dette er tiden hvor
vi vil hente vår styrke gjennom bønn
og i fellesskap med andre kristne.
De som har vært isolert fra andre
kristne vil igjen søke fellesskap med
de troende, for i tider som dette vil vi
igjen finne styrken i hverandre, med
Kristus. På samme måte som mørket
blir mørkere vil lyset bli desto ennå
mer kraftig og herligere. Vi vil finne
mer av det ekstreme i Guds hus også,
Guds kjærlighet, kraft og Herrens
nærvær. Prøvelsene kommer fordi Gud
elsker oss så høyt og lengter etter at
vi forbereder oss for at Jesus Kristus
skal komme tilbake, gjennom renhet,
innvielse og helliggjørelse.

for 2006

Et folk reiser seg
Selv om mange vil falle for fristelsen
til å kompromisse med Guds ord og
forsøker å vinne verden ved å bli den
lik, vil det reise seg et folk som har
fått nok av å spise smulene fra bordet.
Herren har dekket et langbord hvor det
er plass til alle og mange vil trenge seg
på for å sette seg til bords. Det reiser
seg et folk som vil ha noe mer enn bare
smuler og melk. Dette er tiden hvor et
folk reiser seg og vokser til i modenhet i
Kristus, ved selv å delta med sine gaver
og sine liv.
Et skille
I det Josva-generasjonen reiser seg, vil
det vises klart hvem som vil gå, innta
og befeste landet og hvem som er
fornøyd med gårsdagens velsignelser.
Det vil derfor være nødvendig med å
føde fram nye livskraftige menigheter
hvor man ikke ser seg tilbake, men
vi vil også se de som vil mestre det
å omgruppere og reorganisere både
troppene og fornye visjonen og
strategien for menigheten.
En brud som helliger seg Herren
Denne tid av konflikt og prøvelser
vil det ikke lenger være rom for et
dobbeltspill. Herren vil ikke lenger
tillate at noen lever i mørke, som
påberoper seg å være helliget Herren.

Vi vil se en sann omvendelse, men vi
vil også se at flere såkalte ”generaler/
ledere” vil bli avslørt og vil bli avsatt.
Dommen begynner først med Guds
hus. Vi trenger å forkynne ennå klarere
om Jesu Kristi gjenkomst og være mer
himmelfokusert i vårt gudsliv.
Josvatid
Dette er tiden for at Guds menighet
krysser over Jordan. Vi må bli ferdige
med våre egne planer og heller justere
oss etter Guds visjoner og planer både
for nasjonen, menigheten og for hver
enkelt. Mange vil gå igjennom denne
forandringen, ”for Moses er død” og vi
kan ikke gjøre det på samme måte som
våre forfedre har gjort eller som vi selv
har gjort tidligere.

og gjennom deg. Legg av det som ikke
sømmer seg i Herrens øyne og strekk
deg etter det som er der oppe hvor
Kristus sitter. Hellige deg i dag for i
morgen skal Herren gjøre under. Vi går
en herlig og mektig tid i møte, om vi
stoler fullt og helt på Herren. ”For om
tusen faller ved din side og ti tusen ved
din høyre hånd, skal ikke ulykken ramme
deg.” Sal 91:7
Forbered deg for Herrens mektige
gjerninger, at han skal skru på kraften,
en ny dobbelt salvelse!

Rystelser kommer
År 2006 vil bli et arbeidsomt år, da
rystelser kommer. Siden mange ikke
er villig til forandring vil man lære
gjennom den harde veien, rystelser.
Rystelsene er ikke Guds dom men
Guds hjerte for at vi skal forandre oss
og få del i velsignelsen av vekkelse og
framgang for Guds rike.
Vær derfor bare riktig frimodig og sterk
og gå fram til det verk Herren har for
deg og ditt hus. Han skal gjøre det i
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Brølende lam profetisk seminar
2 - 4 juni 2006
”Profetier, drømmer og visjoner”
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
Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige
gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk.
1Kor 14:1

Vi tror at alle troende kan profetere og skal
søke nådegavene. Mangel på forståelse om de
profetiske gaver, hvordan vi profeterer og hører
fra Gud gjør at mange neglisjerer og forakter de
profetiske gaver. Vi legger en sunn grunn ut i fra
Bibelen at alle kan høre fra Gud og profetere, men
at vi av den grunn ikke nødvendigvis er profeter.

Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til
oppbyggelse, formaning og trøst. 1Kor 14:3

I tillegg til undervisning kommer vi 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

Uansett om du er vant til å bruke gavene eller er
helt uten erfaring vil du ha stor nytte av seminaret.

Seminaravgift kr 800,00 innbetales til 1638.19.28601 innen 20.01.2006. Påmelding etter denne dato kr 1.000,00
Helpensjon i dobbeltrom fredag-søndag, kr 1.400 og enkeltrom kr 1.660. Dette inkluderer stort frokostbord,
stor lunsjbord og 2 retters middag.

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

Arrangør: Brølende lam

