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Vi ser hvordan det profetiske åpner
menneskers hjerter for å ta imot Guds
kjærlighet og Herrens store tanker for
hver enkelt. Det er så oppmuntrende å
se at ved den nytestamentlige profetiske
gave, ved å ta imot oppmuntring,
formaning og trøst blir mennesker
helbredet, befridd og satt i stand til å gå
videre med Herren.
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Hjelp, av Anne Grethe Øygarden
Side 12 – 13

Denne høsten har vi hatt en utstrakt
reiseaktivitet med distriktsseminarer
både på Karmøy, i Kvinesdal, Bergen,
Jæren, Egersund og Stavanger foruten
seminarene i Drammen, hvor det
strømmer inn folk fra hele landet.
Vi ser virkelig at Herren har lagt en
hunger etter det profetiske i mange
mennesker og at mange tørster etter
mer av Guds Ånd.

Tlf: 32 75 79 85
e-post: info@brolendelam.no
Web: www.brolendelam.no
Utgivelser 2007 – Den profetiske røst:
Nummer 1, 2007: Februar
Nummer 2, 2007: Mai
Nummer 3, 2007: September
Nummer 4, 2007: November

I møte med enkeltmennesker utvider
våre hjerter seg i det vi innvier våre liv
til å tjene hverandre med de åndelige
gaver Gud har gitt oss. Det er ikke
få ganger vi betjener mennesker til
langt ut på morgenkvisten med den
styrke og de nådegaver som er de beste
for akkurat det øyeblikket. Herren
er sannelig trofast og vi erfarer at vi
får vokse i kjennskap og oppøve de
nådegaver som har ligget sovende
i våre liv. Jeg kan ikke annet enn å
undre meg over den personlige vekst
jeg selv har hatt dette året med å gi
ﬂere omfattende og presise personlige
profetier. I dette har vi sett mektige
forandringer i menneskers liv og Guds
inngripen.
Mange stiller seg fortsatt skepsis til
personlige profetier og mener at det
holder med Bibelen og Den Hellige
Ånd. I møte med så mange mennesker
som både har et fundament i Ordet og

har Den Hellige Ånd, ser vi allikevel at
personlig profetisk betjening åpner opp
deres hjerter for det potensial de har i
Gud. Dette er kanskje ikke noe de kan
se selv fordi omstendigheter, dårlige
erfaringer eller kanskje fordi de rett og
slett er bundet av løgntanker om seg
selv.

Det virker for meg at for unge
Timoteus så holdt det ikke å ha et nært
personlig vennskap med apostelen
Paulus for å holde oppe motet for sitt
kall og sin tjeneste. Videre gjennom
den nære forholdet til apostelen
Paulus høstet han sikkert også mange
erfaringer gjennom det nettverket av
prominente åndelige personligheter
som Paulus hadde. Vi kjenner også til
at Timoteus kjente De hellige Skrifter
helt fra barndommen av. Allikevel var
det ikke ved disse faktorene at han
skulle kjempe for sin tjeneste og sitt
kall. Nei, det virker som apostelen
Paulus vektla personlige profetier som
et viktig stridsvåpen for den kampen vi
alle har for vår kall og tjeneste. Ved de
profetiske ord som har kommet om deg
kan du kjempe den kamp for å kunne
fullføre den gjerning som hver enkelt
har i Herren, Jesus Kristus.
Paulus oppmuntrer Timoteus ”å
kjempe den gode strid ved de personlige
profetier som hadde kommet om ham”
(1Tim1:17b-18) Dette selv om Paulus
refererer i 2Tim3:15-17 ”Og helt fra
barndommen av har du kjent De hellige
Skrifter som har kraft til å gjøre deg vis
til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele
Skriften er innåndet av Gud, og den er
nyttig til lærdom, til overbevisning, til
rettledning og til opplæring i rettferdighet,
for at Guds menneske skal bli satt i stand
og godt utrustet til all god gjerning”.

Leder

1Tim1:17b-18 ”Strid den gode strid!
Dette påbud overgir jeg deg, min sønn,
Timoteus, ifølge de profetier som tidligere
er kommet om deg, slik at du ved dem
kan kjempe den gode strid”
Jeg tror at personlige profetier er en
forløsning av det potensial vi er i Gud.
Hvis vi ved dem kjemper den gode
strid som unge Timoteus ble formant
til å gjøre vil vi kunne vokse opp til det
vi er bestemt å være i Gud og fullføre
vårt løp i Herren.
Det er ikke merkelig at vi opplever mye
motstand mot den profetiske tjenesten
og de nytestamentlige gaver i dag.
Fienden ønsker å holde de hellige nede
i forsagthet, mismot og kraftløshet. Vi
ser at motstanden mot det profetiske
stort sett kommer innen menigheten
og dessverre ofte gjennom ledere. Vi
ser at den religiøse ånd forsøker å kvele
kraften og livet ut av det profetiske ved
å mistenkeliggjøre det og så tvil om
troverdigheten i gaven.
Vi må ikke la oss forlede av dette listige
spillet men søke etter nådegavene
så vi i større grad kan tale profetisk
som apostelen Paulus oppmuntret
Korinterne. For ved å holde de
personlige profetier som har kommet
om deg kan du vinne mer enn seier ved
å tro de profetier som har kommet om
deg. La de profetiske ord virke gjennom
deg ved tålmodighet og at du lever
overgitt Herren. Hellige deg Herren
og ikke minst gjennom å handle på
det profetiske ved lydighet til Herren,
Kristus Jesus vil du se at du vil leve ut
det potensial og de Guds planer som
Herren har lagt i deg fra tidens morgen,
før universet ble skapt.
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Brølende lam

TV programmer på

Jeg vil be for

TV Visjon Norge

Hver søndag, nytt profetisk TV
program fra Brølende lam
Per Ivar Winnæss i studio med
gjester, musikk og innslag
Sendes på TV Visjon Norge
følgende tider:
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Søndag 17:30
med repriser påfølgende uke:
Mandag kl 12:30
Tirsdag kl 23:10
Onsdag kl 24:00
Lørdag kl13:30
Søndag kl 07:00

Bønnekrigerne for Norge
”I hele år har vi opplevd at Herren har
talt til oss om å forløse bønnekrigere
for Norge. Dette skulle vi gjøre gjennom blant annet ved å gi ut en CD
av Brølende lam sitt bønnemøte. Vi
skulle kombinere sterke bønnesanger og
mikse salvet musikk med live bønn. Vi
ville ikke holde noe tilbake, men våge
å ta med ﬂere fasetter innen bønnens
verden, som kanskje ikke er vanlig å ta
med på en CD”, deler Per Ivar Winnæss, med stor iver. CD-en heter ”Jeg
vil be for Norge”. Her ﬁnner du herlige
bønnesanger og live bønn fra bønnemøtet Brølende lam hadde i august i
år. ”Dette er den sterkeste CD vi noen
gang har laget. Den forløser bønnens
Ånd og gir deg frimodighet til å svinge
ditt åndelige sverd”, sier Per Ivar.
Bønnens ånd
”Vi samlet noen bønnekrigere og ﬁkk
låne menighetslokalet på Salem i Skudeneshavn på Karmøy. Vi hadde et
vidunderlig bønnemøte der, hvor tid og
rom sluttet å eksistere. Etter fem timer
i bønn begynte det å strømme folk inn
på bønnemøte, både barn, unge og
voksne. I denne atomsfæren av bønn
ble mennesker berørt av Gud, forløst i
gaver og satt i frihet til å tjene Gud. Vi
ﬁkk sett befrielse og helbredelse gjennom at mennesker kom ut i gavene.
Bare dette har vært verd det løft det er å
gjøre en ny Brølende lam CD”, sier Per
Ivar videre.

Norge

Sang i Ånden
Sang 14 på CD-en, Satakepene noakea,
er en slik inngripen av Herren. En av
de som etter hvert kom inn på bønnemøtet, som ble dratt inn i denne
atmosfæren av bønn, ønsket forbønn.
I stedet for å bli bedt for, ﬁkk han et
profetisk ord av Per Ivar at han hadde
en sang i Ånden. Å gi dette ordet til
denne mannen var som å si; ”rekk ut
din hånd til mannen med den visne
hånd, eller stå opp og ta din seng å gå
til den lamme mannen”. Mannen responderte umiddelbart og ved at Viggo
Abrahamsen slo en akkord på sin gitar
begynte så denne mannen å synge i
vidunderlige tunger og med klokkeklare og rene toner. Han kom ut i sterk
sang i Ånden og ble gjennom dette satt
i frihet fra medisiner, psykiske lidelser
og kom ut fra sosial angst og forkastelse. Han er i dag et levende bevis på
at Herren er vår lege og forløser. Selv
ﬂere i lokalbefolkningen spør om hva
som har skjedd med denne mannen,
da han er totalt forvandlet av Herren,
Jesus Kristus. ”Herlig at nettopp denne
sangen er med live på CD-en. Jeg tror
mange vil berørt av denne sangen”, sier
Per Ivar Winnæss.

Tid for å svinge ditt åndelige sverd
”Personlig ønsket ikke jeg at Brølende
lam skulle gjøre noen ﬂere musikk CDer. Vi har jo tross alt gjort hele 6 innspillinger på under 2 år og det krever
store investeringer, tid og ikke minst

det å få CD-ene ut til lytterne”, sier Per
Ivar Winnæss. ”De vanlige kristne distributørene av musikk vil ikke røre ved
dette og da må man arbeide mye for
å få Cd-ene ut til markedet”, sier Per
Ivar videre. Jeg har i hele år opplevd at
Herren har lagt denne CD-en ”Jeg vil
be for Norge” på mitt hjerte. Vårt ønske er at lytteren blir tent opp i brann
for bønn for Norge og at vi reiser oss
som Herrens krigere for denne tid og
kan svinge våre åndelige sverd, både for
oss selv, vår familie, menighet og for
nasjonen”, sier Per Ivar Winnæss. ”Det
er sikkert mange som lengter etter et
sterkt åndelig bønnefellesskap men ikke
ﬁnner det der de bor og da må jo ”Jeg
vil be for Norge” kunne være et redskap
for dem til å komme inn i sterk bønn”,

mener Winnæss.
”Det er vanskelig å ikke bli berørt og
la seg bevege inn i bønnens verden om
man hører på denne CD-en. Jeg mener
at her bør man bestille ﬂere CD-er for å
gi videre til andre som trenger og tennes opp og rustes til bønnekrigere og til
et sterkt liv i bønn”, legger Per Ivar til.
CD-en har 18 spor, hvor det er 7 melodiøse sanger som handler om bønn,
mens 11 spor er spontane bønner
mikset med musikk fra Brølende lam
Cd-ene Reﬂeksjoner og Nattevåk. CDen kan bestilles hos Brølende lam og
koster kr 189.

Ny CD fra Brølende lam
som forløse bønnekrigere
for Norge
pris: 189:+ porto

av James W. Goll

Drøm meveveren
www.jamesgoll.com

Et område vi i den vestlige kirken ikke har snakket mye om er drømmenes verden. Drømmer er en
del av løftet om Den Hellige Ånd gitt til oss i dag. Gud taler til oss gjennom drømmer, han er vår
drømmevever. Gjennom drømmer kommuniserer Gud direkte med oss angående våre personlige
liv. I enkelte tilfeller kan også Herren tale til oss gjennom drømmer som gjelder våre kjære, om
menigheten eller kanskje om nasjonen eller verden.
Mange mennesker, spesielt i den vestlige kulturen, erkjenner ikke at Gud
kan tale til dem på denne måten. Dette
fordi de vi har oppvokst i en rasjonell
verden hvor vi fornekter Guds eksistens
og baserer vår lære på vitenskap og
psykologi. Dette har gjort at mange ser
bort fra drømmenes språk som en av de
måter Gud taler til oss på. I dag gjenoppretter Gud denne dimensjonen som
en viktig del av vår åndelige arv som
drømmer er. Bibelen gir referanser til
drømmer og visjoner på over to hundre
forskjellige skriftsteder. Bibelen refererer til engler tre hundre ganger. Gud er
en overnaturlig Gud og han kommuniserer til sitt folk på overnaturlige måter,
ikke bare gjennom skriften og ved Den
Hellige Ånd, men gjennom drømmer,
visjoner og overnaturlige hendelser.
Hva er en drøm?
En drøm er en serie av tanker, bilder,
eller følelser som kommer i vårt sinn
når vi sover. Noen ganger er de bokstavelige og konkrete drømmer, men som
oftest er drømmene bildelige og symbolske. I Guds- inspirerte drømmer, er
det ofte nødvendig at de blir tydet ved
hjelp av Den Hellige Ånd og skriften,
da disse drømmene ofte ser ut til å være
uttrykt i lignelser og symboler. Med
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andre ord, som lignelsene til Jesus, er
drømmens mening noen ganger gjemt i
fordekte utsagn.
Mark4:10-13 ”Da han var blitt alene
med de tolv og de andre som var med
ham, spurte de ham om lignelsene. Han
svarte: «Til dere er hemmeligheten om
Guds rike gitt! Men til dem som er utenfor, blir alt gitt i lignelser, for at de skal se
og se, men ikke skjelne, høre og høre, men
ikke forstå, så de ikke vender om og får
tilgivelse.» Og han sa til dem: «Når dere
ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal
dere da forstå noen annen lignelse?”
Jesu læringsmønster var å tale i lignelser
og mysterier. Dette gjorde han ikke for
å holde folk i mørket, men for å vekke
appetitten til dem som virkelig var
sultne etter sannheten. Han ville dra
dem inn slik at de ville søke ham for å
ﬁnne ut mer. Den egentlige hensikten
er å lede oss inn til sitt hjerte slik at vi
blir mer avhengig av ham og stoler på
ham..
Drømmer og visjoner bruker ofte lignelsens språk. Som lignelser er drømmer mysterier som trenger dyptgående
tydning. Drømmespråket er det mystiske språket fra himmelen.
Mark4:22-25 ”For det ﬁnnes intet skjult
uten at det skal bli synlig, intet hemmelig

uten at det skal komme for dagen. Om
noen har ører å høre med, så hør!» Og
han sa til dem: «Pass på hva dere hører!
For i samme mål som dere selv måler opp
med, skal det også måles opp til dere, og
enda mer skal gis dere. For den som har,
skal få. Men den som ikke har, skal bli
fratatt selv det han har.»
Ting blir gjemt på grunn av en guddommelig hensikt, at det skal bli
åpenbart. Gud kommer til å tale hemmeligheter til oss, ting som vi kanskje
ikke i begynnelsen klarer helt å forstå.
Men når vi vandrer på veien og mottar
visdommens og åpenbaringens ånd, vil
vi lære hvordan vi skal forstå mysterier
og hemmeligheter.
Oppmerksomme og grunnfestet
Å høre er på mange måter en tapt
kunst, men den er en avgjørende
ferdighet som vi må lære for å bli ”ﬂytende” i drømmespråket.
Å vandre i fullheten av Ånden er som
å seile. Vi må lære å ta opp seilet for
å få vinden i det og på den måten bli
drevet av gårde av vinden. Slik er det
også når Den Hellige Ånd beveger seg.
Vi må også ha et anker som blir sluppet
på siden av båten vår og ankeret er som

Krassimir Kolev, ”Drømmen” - Olje på larret
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Seminaroversikt for

2007

av James W. Goll

Guds ord. Til tider må vi dra inn til
havnen å slippe ankeret. Havnen er den
hvilen vi trenger i Gud, for å få påfyll
av Den Hellige Ånd og mot og styrke.
Der kan vi meditere på Guds ord. Men
så er det andre tider da vi tar opp ankeret vårt for vi bærer alltid Guds ord
med oss. Vi setter opp seilet, får vind i
det og går der Den Hellige Ånd leder
oss. Ankeret, Guds ord, er det som
grunnfester oss, og som tjener som et
solid grunnlag som vi prøver alle drømmer, visjoner og profetier på.
4Mos12:6 ”Så sa han: Hør hva jeg, Herren, sier: Er det en profet hos dere, gir jeg
meg til kjenne for ham i syner og taler til
ham i drømmer.” Gud sier at han vil tale
til sitt folk i en drøm og gjøre seg kjent
i en visjon. Han bruker begge disse
instrumentene for å dra oss inn i hans
hensikter.
Job33:14-18 ”Gud taler én gang, ja én
gang til, men folk bryr seg ikke om det. I
drømmer og syner om natten, når mennesker faller i dyp søvn, eller når de ligger
og slumrer, da åpner han deres ører og
advarer dem på skremmende vis. Han
vil få mannen til å oppgi sin udåd og
utrydde hovmodet hos ham. Han vil spare
ham for å gå i graven og berge hans liv
fra spyd.” Våre sinn er ofte så opptatt
at det er vanskelig for oss å høre Gud.
Hvis han ikke får vår oppmerksomhet
gjennom våre våkne timer vil han tale
til oss når vi sover gjennom drømmer.
Vår himmelske Far vil bruke drømmer
og visjoner som en måte for å identiﬁsere hindrene som står i veien for hans
hensikter.
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Joel3:1-2 ” En gang skal det skje at jeg
utøser min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal tale profetord;
de gamle blant dere skal ha drømmer,
og de unge skal se syner. Selv over treller og trellkvinner vil jeg utøse min Ånd
i de dager.” Drømmer og visjoner er
en større del av den profetiske uttømming av Guds store kjærlighet i de siste
dager!
Hebraiske ord
Det ﬁnnes tre ganske like hebraiske ord
som blir brukt i Det gamle testamentet
som refererer til drømmer. Uansett
hvilket ord som blir brukt gjør Det
gamle testamentet det klart at Gud er
drømmeskaperen. Han nedlaster sine
drømmer inn i oss og med det forvandler han oss til drømmere også.
1. Chalam: ’fremkaller en drøm’ eller ”å
være en drømmer.”
2. Chelem: ”å drømme”
3. Chalom: ”drømme”

E) Greske ord fra det nye testamentet
1. Onar:
Det vanligste ordet for ”drøm.” Det
er den type drøm vi alle har når vi sover. Gud kan også bruke disse vanlige
drømmene for å kommunisere med
folk ﬂest. For eksempel Josefs drøm om
å gifte seg med Maria, ﬂykte til Egypt,
vende hjem igjen og de vise mennenes
drøm som fortalte dem at de ikke skulle
vende tilbake til Herodes. (Matt1 og 2,
se også Matt27:19).
2. Enupnion:
Refererer til en visjon eller en drøm
som mottas når man sover. Enupnion
legger vekt på en overraskelsesegenskap

som rommes i denne type drømmer.
Det er en drøm som har en oppskakende effekt, som å våkne opp plutselig fra
en drøm og ﬁnne at sansene er skjerpet
og merkelig på vakt.
Hensikten med drømmer
Ordsp25:2 ”Det er Guds ære å holde en
sak skjult, men kongens ære å granske
den”
Vi er kongebarn og Gud gir oss rettighetene til å gå inn i kongens palass.
Han ønsker å gi oss nøklene til åpenbaring gjennom at vi søker Herren av hele
vårt hjerte. Vi trenger å vokse i tro og
tillitt til at Herrens også taler til oss når
dyp søvn faller over oss. Drømmene
som Herren gir oss gjelder først og
fremst oss selv, selv om drømmen kanskje inneholder andre personer. Disse
personene kan kanskje representere
noe som gjelder vårt liv. Det er derfor
viktig at vi søker Herren for tydningen.
Drømmer er til for å vekke appetitten
vår for mer av Herren og for at vi skal
søke ham av hele vårt hjerte og all vår
kraft. Det er viktig at vi har et åpent
sinn og hjerte for at Herren skal kunne
tale til oss gjennom drømmer og at vi
gir rom for å tyde drømmene og ikke
bare neglisjere dem selv om de virker
uforståelig. Gud har drømmer for våre
liv og han vil at vi skal ha åpenbaringens ånd i livene våre Han har en stor
plan for her enkelt en av oss og han vil
bruke blant annet drømmer som en av
måtene å tale til oss på.
Kanskje noen av oss vil være som en
Josef, som får en drøm og så deler den
for tidlig med alle og enhver. Da kan
vi komme opp i alle slags problemer.

Drømmer er først og fremst mellom oss
personlig og Herren. Gjennom å holde
oss nær til Herren og også åpne oss for
at Gud taler til oss gjennom drømmer
vil vi lære Guds hensikter og ikke bare
kunnskapen om Gud. Må Gud reise
opp et slikt folk på jorden som vil gjøre
at menneskene på jorden vil komme
og si: ”Se, her kommer drømmeren.” Vi
lever for Kristus, men vi lever også for
å utløse velduften av hans nærvær hvor
enn vi går. Jeg vil ikke leve et alminnelig liv, jeg vil leve et overnaturlig liv
som vil få menneskene til å si: ”Hvem er
den merkelige mannen som roper i ødemarken? Se her er en drømmer.” Herre
jeg ber deg om din nåde og at visdommens og åpenbaringens ånd vil bli løst
over oss. Drøm gjennom oss og vev et
herlig veggteppe som verden kan se!

Brølende lam holder
profetiske seminarer
i Drammen,
på First Hotel Ambassadeur

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

23-25 februar 2007
11-13 mai 2007
10-12 august 2007
2-4 november 2007

6 desember 2006
7 mars 2007
6 juni 2007
3 oktober 2007

Brølende lam
distriktsseminarer
Stavanger: 01-03 desember
Egersund: 04-05 desember
Karmøy: 26-28 januar
Bergen: 09-11 februar
Jæren:
09-11 mars
Kvinesdal: 23-25 mars
Stavanger: 20-22 april
Bodø:
08-10 juni

Profetisk drømme&visjon samling
Nettverk for bedriftsledere, gründere og forvaltere, 6 desember 2006
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
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.
Deltageravgift med lunsj og middag kr 1.000. Sted: Flessebergveien 1, 3300 Hokksund.
Trenger du overnatting kan dette ordnes. Ring for informasjon.

Arrangør: Brølende lam

La dere befruktes av meg

av Selina F. Klungland
Reis dere!
Det er på tide å juble for Herren.
Tiden er kommet for at trompetene
og basunene skal stige frem fra rekken,
og det skal gjalle i mektige toner i
himmelen og på jorden. Det er på tide
å synge mektige stridssanger, det er
på tide å reise seg fra støvet og innta i
lovsang! Se veien er ryddet, og stedet
ligger åpent, begynn å bevege dere
framover, ikke bli på stedet hvil! Herren
kaller sin menighet til å innta landet,
bryte ned ﬁendehæren med mektige
hyllingsrop til Herren, Allhærs Gud!
Reis dere, dere svake, la Herren være
deres styrke! Reis dere, dere rastløse,
la Herren være deres klippe! Reis dere,
dere som regner dere som ingenting
verdt, la Herren være gullet i dere!
Syng en ny sang
Hør ropet av himmelhæren som priser

info@brolendelam.no

Gud med nye toner! Hør bruset av
Ånden! Ikke len dere tilbake for å bare
høre, nei – delta og syng en ny sang for
Herren! La det strømme gjennom dere,
ikke frykt Ånden, men gi han rom i
dere, slipp han inn, la dere brukes på
nye måter!
Se han kommer. Verdig, verdig er
Lammet! Verdig til å innta tronen og
tale med iver til folkeslagene. Ja, kom
du som profetene med tyngde talte om!
Kom du i herlighetsglans! La englene
synge din pris og jordens folkeslag bøye
kne. Det er på tide å juble for Herren!
Han er verdig, han som taler. Hør hans
ord du jord, åpne hjertene og ta imot
Guds ild.
Hjerter som vil befruktes
Med iver skal jeg fare over
menighetene, med iver skal jeg bringe

fram min renhet i folkeslagene. Med
veldig kjærlighet skal jeg løfte bort
byrder. Med stor entusiasme vil jeg
sette mitt folk i frihet! Hør bruset av
Ånden, og når dere hører det, så hils
ham velkommen! Se, jeg venter i det
skjulte. Jeg ser etter hjerter som vil
befruktes av meg. Jeg lengter etter dem
som lengter etter å tjene meg med
alt de har. Hør, denne jorden skal gå
under. Denne verden skal dø, men det
nye Jerusalem skal aldri i evighet dø
eller forsvinne! Se, jeg står ved døren og
banker, hvem vil slippe meg inn å holde
måltid med meg, hvem vil åpne døren?
Mine krigere
Jeg har ventet lenge, ventet i
tålmodighet på noen som vil slippe til
min Ånd. Jeg har latt en ny slekt vokse
opp, og de skal innta det land hvor
deres foreldre ikke torde å gå. De skal

være mine krigere. De skal ikke stoppe
når ting rundt dem skjelver, bakken
skaker og vindene brøler, de skal stå
støtt på mitt fjell og ingenting skal
noensinne røre ved dem hvor enn de
går. De skal fullføre sine løp og vende
tilbake til mine tronrom.
Guds fulle rustning
La den som hører dette ord omvende
seg i rett tid, la han stille seg framfor
Gud og tillate Guds fulle utrustning, la
han være villig til å gå i Herrens navn!
For store og små er kalt, unge og gamle,
men de tenker på menneskelig vis. De
taler som profetene, som mine mektige
menn og kvinner som unnskyldte sine
egne svakheter da de ble kalt. Men jeg
sa til dem at så lenge de gikk i mitt
navn, skulle jeg styrke dem på alle
måter. Har så dette ord forandret seg,
sier Ånden. Nei, mitt ord står fast og

min grunnvoll står. Jeg unnskylder ikke
min eksistens, jeg fastholder den. Jeg
er han som rørte opp havene, jeg er
han som skaket fjellene, jeg er han som
voktet mitt folk og hindret ﬁendene fra
å utslette dem. Dette er eldgamle ord.
Se havet delte seg, fjellet åpnet seg og
det kom ut kildevann. I alt var jeg deres
styrke.
Herlighetsskyen er over dere
Men nå, mine elskede, har jeg et
ord til dere i denne tid: Skyen min er
fortsatt over dere. Dere har glemt det,
men i dag sier jeg til dere, skyen er over
deres telt. Så er spørsmålet, skal dere
slå opp teltene deres permanent under
der skyen er nå, eller skal dere følge den
videre ettersom den beveger seg? Dette
er et valg som jeg gir dere, og i det
ligger det død eller liv.

Gå ut og forkynn!
Se Jesus Kristus, den salvede, han som
knuste satans fyrsteskap treder fram
i tronsalen. Stille betrakter han sin
menighet. Sakte løfter han sin hånd
og velsigner den. Jeg har gitt dere all
makt, gå nå ut å vær mine vitner. Jeg
har gitt dere min Ånd. Jeg rensker bort
alt det vonde dere har båret på i mange
år, jeg gjør dere sterke, slik at dere tåler
angrep, og jeg, jeg venter i veldig iver.
Jeg fryder meg over dere så det bobler
i mitt indre. Det strømmer glede og
kjærlighet ut fra meg, og inn i dere. Så
er valget deres om dere vil slippe den
inn. Og se, jeg kommer snart.

Ta en titt på nettstedet:

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

www.brolendelam.no
en
en profetisk,
profetisk, kreativ
kreativ nettressurs
nettressurs for
for vekkelse
vekkelse og
og reformasjon
reformasjon
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av Anne Grethe Øygarden

info@brolendelam.no

Det var mange biter som falt på plass for meg disse seminardagene på Karmøy. Det kalte på smilet
da Per Ivar spurte deltakerne om vi visste hvilken favorittbønn han hadde...? Jo, det er ”Hjelp!” Jeg
kjente bare hvordan skuldrene mine senket seg. Og tar jeg ikke helt feil, så tror jeg av responsen
hos de andre at på dette området kjente mange seg igjen. Ikke av den grunn at vi skal gå rundt å
kjenne oss hjelpeløse, nei langt derifra, men vi har vissheten om at det ﬁnnes en Gud som ser, og
som ikke minst, hører når noen av hans barn ber om hjelp.
Ingen vei tilbake
Vi opplever at dette er en spesiell tid.
For min egen del så kom jeg til et
punkt hvor jeg kjente at det var ingen
vei tilbake. Det er et uttrykk som brukes når et ﬂy skal ta av - ”the point of
no return”. Det er for sent å bremse,
man er kommet for langt ut på rullebanen. Man har ikke noe annet valg enn å
fortsette til man er i luften.
Å kjenne at underlaget slipper gir en
skrekkblandet fryd. Det må vel være
den samme følelsen man har når man
skal legge på svøm for første gang.
Våger man å slippe bunnen og stole på
at vannet har bærekraft? Våger man å
følge mannen med målesnoren og vade
ut i det ukjente og tro at strømmen
fører oss i riktig retning? Jeg tror noen
og en hver av oss roper ”Hjelp!” i slike
øyeblikk. Den av beretningen fra GT
som jeg ofte har grunnet på er den om
de spedalske som satt utenfor Samarias
byport.
Det var ingen framtid i byen. Eselhoder
og duemøkk var alt de hadde å spise
- ikke noe festmåltid å spore der. Ingen

fete retter. Å gå i retning Samaria var
håpløst. Å bli sittende uten å gjøre noe
var å velge døden. Det eneste alternativet som var igjen for de spedalske var å
gå mot ﬁenden, selv om de konkluderte
at de faktisk kunne dø da også. Ingen
tvil om at de sendte opp bønner om
hjelp til den levende Gud. De så heller
ikke på egen skrøpelighet. De valgte å
gå, og Gud lot i samme stund ﬁenden
høre lyden av en veldig hær...
Setter oss i bevegelse
Jeg tror at Gud vil gi gjensvar når vi i
fast besluttsomhet setter oss i bevegelse.
Da Israels folk gikk ut av Egypt gikk de
i åpen tross mot Farao. Det var denne
besluttsomheten vi ﬁkk lov å erfare på
seminaret. Det var ingen vei tilbake.
Deltagerne kom fra Karmøy og omegn.
Vi ﬁkk også stifte hyggelig bekjentskap med tilreisende fra Stord! De som
deltok på seminaret for første gang ble
som en herlig ”familieforøkelse”... og
en forsterkning i Ånden.
Som en av deltagerne sa etter å ha hørt
Per Ivar’s forkynnelse om de profetiske

nådegaver; ”Før seminaret hadde jeg
mange spørsmål, men nå har jeg fått
svar på dem alle”. Vi sitter igjen med
forbauselse over hvor enkelt Gud har
lagt alt til rette for oss, slik at vi ikke
skal mangle noe. At gavene blir praktisert er til så stor glede og oppmuntring
for den enkelte at du må bare være der
å oppleve det selv! En av deltagerne sa
at hun aldri kom til å bli den samme
igjen. De opplevde sannelig et ”før” og
et ”etter”. Og det beste av alt; man ser
enda mer av Jesu kjærlighet til oss og
Guds omsorg for alle detaljer i våre liv.
Øvelse og bruk
At vi ropte ”Hjelp!” i vårt stille sinn når
vi skulle be for hverandre - det tror jeg
nok det var ﬂere enn jeg som gjorde.
Men vår hjelp kommer fra Herren,
himmelen og jordens skaper og forundringen over Guds godhet fylte hjertene
både hos dem som ba og den som ble
gjenstand for profetisk forbønn. En
av deltagerne ringte meg dagen etter
seminaret og fortalte at det var det
beste hun hadde vært med på i hele sitt
liv... Det går virkelig opp for oss at vi

Hjelp!
sammen med alle de hellige skal forstå
bredden og dybden av alt det Gud har
for oss. Og Gud har en evig plan med
den enkeltes liv.
Det er sannelig hjelp å få og Herren
dekker bord med fete og margfulle retter, rett foran ﬁendens øyne. Han sender oss ikke sultne bort. ”For det landet
du kommer inn i for å ta i eie, er ikke
som landet Egypt, som dere dro ut fra, der
du sådde såkornet ditt og vannet det med
fotkraft, som en grønnsakhage. Men det
landet dere nå drar over for å ta i eie, er
et land med høyder og daler, som drikker
vann fra himmelens regn, et land som
Herren din Gud har omsorg for; Herren
din Guds øyne er alltid vendt mot det, fra
årets begynnelse og til dets slutt”. Vi er et
lykkelig folk som i sannhet kan stole
på hjelp fra Herren! Dette er tiden for
i fast besluttsomhet å gå videre! Gud
kommer oss til hjelp slik han gjorde for
de spedalske.
En takk fra oss alle til Per Ivar, Valentina og teamet som var med; Sonja,
Gunhild og Rakel! Det er så godt å
kjenne varmen og omsorgen dere har
for den enkelte! Vi hilser dere fra våre
hjerter og ønsker dere velkommen tilbake!
Krassimir Kolev, ”Hjelp!” - Olje på larret
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av Tommy Hicks
av Ola Døhl

P ro feten Samuel

ola@nit.no

Samuel er en av de store personlighetene i Det gamle testamente. Han levde på slutten av
dommertiden, som strakk seg fra ca. 1200 f.Kr og fram til 1020 f.Kr. Han tjente på mange
måter som en overgangsmann mellom den gamle og den nye æra i Israel. Gjennom først å
salve Saul og deretter David til konge, takket han farvel til det gamle stammesamfunnet og
introduserte monarkiet i Israel.

Israels moralske status
Samuel blir to ganger i Bibelen kalt for
profet (nabi`) (1Sam3:20; 2Krøn35:18),
enda ﬂere ganger ser vi han omtalt
som seer (ro`he) (1Sam9:11,18,19;
1Krøn9:22; 26:28; 29:29). Begge begrepene peker i retning av det profetiske
embete og brukes om den samme tjenesten i Bibelen (jfr. 1Sam 9:9).
På Samuels tid hadde Israel, som så
mange ganger tidligere veket bort fra
Herren og gitt seg i kast med å dyrke
Ba’al og Astarte-bildene (Dom2:13),
noe som ifølge historieverket forårsaket undertrykkelse og terrorisering fra
fremmede makter. I sin nød hadde de
vendt sine hjerter til Gud, og han hadde
sendt dem en redningsmann. Gang etter gang hadde dette skjedd uten at undertrykkelsen hadde ført til noen varig
omvendelse eller endring i folket. Tvert
imot ﬁnner vi i stedet indikasjoner på
at folkets synd bare ble mer og mer utbredt. Til å begynne med omfattet synden i hovedsak tilbedelsen av Ba’al og
Astarte, men allerede på Gideons tid
var denne avgudsdyrkelsen så utbredt at
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folk var rede til å ta livet av Gideon fordi
han rev ned alteret for Ba’al og Asjera.
pælen (Dom6:25-32). Bare noen tiår
senere, under Jeftas tid, ser vi hvordan
tilbedelsen av fremmede guder har eskalert i utbredelse. ”Israelittene fortsatte å
gjøre det som var vondt i Herrens øyne. De
dyrket Ba’al-gudene og Astarte-bildene,
Arams, Sidons og Moabs guder og ammonittenes og ﬁlisterenes guder. De vendte
seg bort fra Herren og ville ikke tjene han”
(Dom 10:6). Dette var bare noen årtier
før Samuel ble kalt til tjeneste i Israel.
I tillegg til denne nederdrektigheten
hadde synden også slått rot i tilknytning
til helligdommen. Elis sønner Hofni og
Ponhas, som begge var prester, hadde
gjort tabernaklet om til et sted der folket ikke lenger ønsket å komme med
sine offergaver. Her viste de ringakt
for Herrens offer, ved å stjele offerkjøtt
(1Sam2:12-17), og ikke minst ha seksuell omgang med kvinnene som gjorde
tjeneste ved inngangen til møteteltet
(2:22). I stedet for å være eksempler på
den gode livsstilen, ble de eksempler på
umoral og ondskap. De missbrukte sine

stillinger, førte en uakseptabel livsstil
og krenket den aktelse og tillit som var
nødvendig for stillingen.
På toppen av dette hadde israelerne vært
undertrykt av ﬁlisterene i nærmere 40 år
(Dom 13:1), den lengste undertrykkelsen de hadde vært utsatt for. Ved Afek på
grensen til kystsletten (1Sam 4), ca 1050
f.Kr., hadde de lidd et skjebnesvangert
tap mot ﬁlisterne. I første omgang mistet de 4000 mann på slagmarken. Da de
ikke kunne forstå hvorfor Herren hadde
latt dem lide nederlag, valgte de i et nytt
forsøk å ta med seg Herrens paktskiste
inn i kampsonen, noe som bidro til et
mannefall på over 30 000 fotfolk av Israels hær. Elis ugudelige sønner mistet
livet i kampen og paktskisten ble tatt
av ﬁlisterne og ført til deres land. Når
nyheten nådde Silo og den gamle Eli på
nærmere 100 år, falt han baklengs om,
knakk nakken og døde.
Når nå Elis sønner var omkommet og
Eli, som hadde vært dommer i Israel i
40 år, var død, oppstod det et ledervakuum i Israel. Byrden falt på den unge
Samuels skuldre, som nå etter hvert

Krassimir Kolev, ”Ja! og Amen!” - Olje på larret

kom til å gå inn i oppgaven som Israels
siste dommer.
Samuels tjeneste
Det var Samuel som skulle bli Israels åndelige leder i denne mørke perioden. Han
ble innviet til Jahve før sin fødsel ved et
Nasireerløfte (1Sam1:11). Bibelen sier
egentlig ikke så veldig mye om Samuels

tidlige tjeneste. Hele sin ungdom hadde
han tilbrakt i sentralhelligdommen i Silo
hos Eli. Under okkupasjonstiden vet vi
derimot at Samuel reiste tilbake til sine
fedres hjemsted Rama, hvor han nøt berømmelse som en hellig, respektert og
navngjeten gudsmann (1Sam9:6). En
kan anta at Samuel i hele denne perioden var særdeles aktiv, selv om vi i liten

grad vet hva han gjorde. Det skulle gå
20 år før vi hører noe om Samuel. I 1
Samuelsbok kap. 7, står han frem som
en markant lederskikkelse og kaller Israelerne til omvendelse. En folkevekkelse
hadde startet, hvor folket hadde begynt
å vende sine hjerter til Herren og kvittet seg med de fremmede gudene. Ved
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av Ola Døhl
Mispa stevnet han hele Israel sammen
til kollektiv syndsbekjennelse. Her fastet de og fornyet sin pakt med Herren.
Samme dag kom de til å vinne en overlegen og guddommelig seier over ﬁlisterne
(1Sam7:10). Noe hadde med andre ord
funnet sted i Israel i disse 20 årene. En
slik forandring er det vanskelig å forestille seg bare skjedde over natten. Noen
må ha pløyd marken i disse årene og forberedt folket på denne tiden. Noen må
ha tatt ansvar som leder og utøvet denne
med en viss troverdighet og kraft. Det
er vanskelig å forestille seg at det skulle
være så mange andre en Samuel. Derfor
er det stor sannsynlighet for at Samuel
i disse 20 okkupasjonsårene hadde blitt
mektig brukt av Herren. Men i Mispa
fremstod han nå som en statsmann og
Israels nye leder.
Samuels aller viktigste oppgave i mange
år, bestod sannsynligvis av å oppmuntre
prester og levitter til å reise seg opp å
gjøre det Gud hadde kalt dem til. Presteskapet besto av en rekke menn spredd
rundt omkring i Israels land. Disse hadde en nærhet og daglig kontakt med folket som var helt avgjørende for å oppnå
de forandringer og den vekkelse som

Israel nå opplevde. Men først trengte de
å inspireres og vekkes til live, noe som
innebar en personlig kontakt. Samuel
måtte ha nedlagt enorme krefter og et
voldsomt engasjement i å få presteskapet opp på beina. Mange reisedøgn ble
det i alle fall. På samme måte ﬁkk han i
gang igjen prestetjenesten og aktiviteten
i tabernaklet etter at paktskisten hadde
kommet til rette.
Samuel stod først og fremst i rekken av
dommere i Israel, hvor han administrerte og utøvet rett og rettferd blant stammene. Vi ser han hvert år vandre i et bestemt område og mellom viktige hellige
steder i Israel (1Sam7:15-17) og dømme
i ulike saker, slik dommerne hadde gjort
tidligere. Folk kom til han og spurte om
råd og hjelp i alle mulige livssituasjoner.
Vi tror at Samuel mer enn de ﬂeste slet
for å bevare denne gamle tradisjonen
i live, selv om det skulle vise seg å bli
vanskelig. Som dommer arbeidet han
sannsynligvis med å innsette en ny yppersteprest i embete etter at Eli hadde
falt bort. Den personen han muligens
valgte seg ut var Akitub, sønn av Phinas
og barnebarn til Eli (1Sam14:3), fordi
Akimelek, Akitubs sønn senere tjeneste-

gjorde på Sauls tid (1Sam21 – 22). Det
er verd å legge merke til at Samuel fortsetter å videreføre Elis stamlinje i dette
embete tiltross for at Gud hadde sagt at
det skulle gå til grunne (1Sam2:27-36).
Vi ser heller ikke noe sted at Gud mislikte dette valget. Muligens hadde Gud
tenkt at denne endringen skulle komme
på Salomos tid da presten Abjatar ble
drevet vekk fra templet til fordel for Sadok (1Kong 2:27,35). Det er ikke til å
komme forbi at Samuel i sin tid hadde
stor innﬂytelse som en leder i folket.
Samuel virket i profetembete
På toppen av dette virket Samuel også
som en profet. Dette innebar at han
mottok åpenbaringer fra Gud i møte
med de problemstillinger han til enhver
tid stod overfor. Samtidig forkynte han
et budskap til fornyelse og vekst i landet.
Med profetisk salvelse restaurerte han
prestetjenesten i landet, samtidig som
han konstruerte en helt ny type disippelskole for kommende profeter. Det er
i så måte ikke urimelig å betrakte denne
mannen som grunnlegger av den profetiske bevegelse i Israel. Profetskolene
som vokste fram under Samuel er også
et tegn på at vi har å gjøre med en gudsmann med enorm kapasitet og betydning for Israels skjebne (1Sam10:5,10).
Samuels utdannelse
Med henblikk på den fremtidige oppgaven Samuel skulle gå inn i, var hans
utdannelse på mange måter uovertruffen. Samuels forberedelse til sitt livskall
startet i tabernakelet; hvor han ﬁkk sin
utdannelse og hvor han høstet noen av
sine viktigste erfaringer i livet. Barns
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skolegang ble vanligvis gjennomført i
hjemmene, med foreldrene som fungerende lærere. For Samuel ble dette annerledes. Hans mor, Hanna, hadde vært
barnløs i mange år, og i bønn til Gud
gav hun han et løfte; dersom hun ﬁkk en
sønn så skulle hun gi han til Herren for
hele livet (1Sam 1). Før året var omme
ble hun med barn og fødte Samuel. I en
alder av ca. tre år og etter at han var blitt
avvendt ble han overlevert til Eli i templet for at han skulle tjene Herren og
vokse opp ved alteret der den allmektige
selv hadde sin bolig. Eli var den personen som ﬁkk ansvaret for Samuel. Dette
kunne være et risikabelt prosjekt, for Eli
hadde tidligere mislyktes med sine egne
sønners oppdragelse. Men historien forteller at de to utviklet et nært og fortrolig tillitsforhold. Eli hadde lært av sine
tidligere feil, og ble for Samuel mer enn
en fullgod far og lærer. Samuel ﬁkk en
fantastisk oppdragelse i templet.
Øverstepresten Eli var allerede den gang
en gammel mann, men han hadde et
rikelig forråd av kunnskap vedrørende
Loven og de seremonielle aktiviteter
som han kunne gi videre til Samuel.
Sannsynligvis fantes det ingen i hele
Israel som ville kunne gi Samuel en
bedre utdannelse. Samtidig vokste han
opp ved sentralhelligdommen, hvor han
hadde tilgang til førstehåndserfaringer
i møte med det livet som utspant seg
rundt tabernaklet med bønn, offerpraksis og liturgisk aktivitet. Hver dag kunne

han studere livet i og rundt helligdommen, samtidig som han ﬁkk inngående
kjennskap i teologiens verden. På denne
måten var han privilegert i forhold til
andre unggutter som vokste opp i Israels bygder og som sjelden eller aldri ﬁkk
oppleve dette i sine barneår.
I sentralhelligdommen lærte Samuel
med all sannsynlighet å lese, noe som
også gjorde han i stand til å studere
Moseloven på egenhånd. Flere forskere
tror at det fantes noen originale kopier
av dette lovverket på denne tiden, og at
disse ble oppbevart i tabernaklet. Fordi
de ble betraktet som svært verdifulle,
tror man at ingen ﬁkk adgang til å fjerne
dem fra sentralhelligdommen. Her hadde alle prestene og levittene lik tilgang til
skriftmaterialet. Likeledes kunne Samuel som hadde sin bolig i ”Herrens tempel,
der Guds paktskiste stod” (1Sam3:3), når
som helst lese fra disse papyrusrullene
og studere dem. Etter hvert som Eli ble
mer og mer svaksynt er det heller ingen
umulighet for at Samuel gjentatte ganger leste høyt fra Moseloven for sin læremester og stefar. På bakgrunn av dette er
det stor grunn til å tro at Samuel ble en
særdeles velutdannet ung mann.
Ved å vokse opp i tilknytning til helligdommen ﬁkk Samuel også førstehåndskjennskap til landets moralske og
åndelige status. I Silo kom det stadig
inn informasjon om tilstanden ute på
landsbygda. Levittene og prestene hadde

sannsynligvis med seg denne informasjonen når de kom for å tjenestegjøre i
templet. Men selv blant prestene skulle
han se at synden skjøt i været. Umoralen kunne han også se blant sine brødre.
Vi vet at Samuel ikke lot seg forlede av
sine kollegaer og barndomsvenner, men
holdt fast på Guds ord og de gode råd
Eli hadde overlevert han.
Etter hvert som Samuel vokste opp, ser
vi at han ved siden av sine studier etter hvert også ”gjorde tjeneste for Herren”
(1Sam2:18; 3:1). Dette innebar sannsynligvis ulike arbeidsoppgaver som
blant annet renhold og det å skaffe tilveie ved til offeralteret. I 1Sam3:15 kan
det også synes som om Samuel hadde
som oppgave å” åpne døren til Herrens
hus” om morgenen. På denne måten
var han med å gjøre forskjellige tjenesteoppgaver i tabernakelet, og tjene Herren allerede fra barnsben. Fra han var
en liten gutt bar han presteklær av lin
(1Sam2:18), slik de andre prestene også
gjorde (1Sam22:18). Det er lett å se for
seg denne unge gutten, travelt opptatt
rundt sentralhelligdommen, med studier og diverse arbeidsoppgaver, kledd
som en vanlig prest i hvite linklær. I
neste nummer av Den profetiske røst
skal vi se nærmere på Samuels modenhet som profet, hans åndelige status og
ikke minst personlighet.
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2007 - Et år med åpne dører og en innhøstning
helt utenom det vanlige
av Mike Cowart
Jeg tror at Herren i det kommende året vil gi hver og en av oss nye retningslinjer og ny visdom.
Mange ord er blitt uttalt over det nye året, og mange av disse ord fra himmelen er betydningsfulle. Hver enkelt av oss trenger å vite hva Herren taler til oss for neste år.
Året for en overnaturlig innhøstning
3Mos25:21 ”Da skal dere vite at jeg vil
sende min velsignelse over dere det sjette
året, så landet gir grøde for tre år.”
Dette vil være det året mange har ventet på, med en enorm innhøstning i
Guds rike. Det profetiske ord peker i
retning av en innhøstning som er tre
ganger så stor som det den var i år, og
det uten at vi legger ned noen større
innsats enn det vi vanligvis gjør. Slik
skal vi se og forstå at det er Herren som
er høstens Herre.
Åp14:15 “Løft din sigd og høst inn! For
tiden er kommet for å høste, og jordens
grøde er fullmoden.”
Alt dreier seg om innhøstningen i Guds
kongerike. I dette arbeidet vil hver og

en komme til å vite hva man skal legge
sin hånd på og hva man ikke skal befatte seg med. Midt oppi dette kaller
Herren sitt folk og utruster det til ulike
arbeidsoppgaver der ute på åkeren.
Hver og en skal få vite hva som er ens
egen oppgave. Ingen skal behøve å kaste bort tiden på eget verk og gjerninger
som ikke bærer frukt.
En innhøstning ulikt alt menigheten
før har sett, står nå foran oss. Løft derfor ditt blikk opp å se utover markene
som står hvite til innhøstning. Se på
markene som Herren har satt foran oss.
Innhøstningen er klar og den ligger for
våre føtter.
Enkelte troende søker inn på områder
som ikke er blitt dem til del. Hver og
en må gjøre det de er kalt til. Kanskje

handler denne høsten om at vi fortstetter med det vi holder på med, enten det
er vårt daglige arbeid, utdannelse eller
øvrige frivillige virke. Man skal heller
ikke se bort fra at Gud her vil gjøre
endringer og korrigere troppene. Uansett hvilken åker du har blitt tildelt,
ligger den der og venter på at du skal
innta den og begynne innhøstningen.
Gud har plassert deg der du er. Vær
fornøyd med oppdraget ditt og forvent
en overnaturlig høst.
Stol på Herren
Stol på Herren for det nye året. Ikke
støtt deg på mennesker eller menneskers verk. Se ikke til hva andre gjør,
men vær tro imot det du har i ditt
hjerte og som Gud selv har kalt deg til.
Kjenner du fred, så gå, blir du derimot
urolig bør du kanskje stoppe opp og

Ny bok av
Rick Joyner!
Anbefalt av profetiske mennesker og kristne ledere verden over.

Fire av Rick Joyners sterkeste episke visjoner:
Høsten, Det Siste Slaget, Kallet og Fakkelen & Sverdet i en bok.

4 Visjoner, Pris kr 350,00 + porto
For bestilling ring 32 75 79 85 eller send en mail til info@brolendelam.no

navigere på nytt. Men vær trygg på at
Gud har utstyrt deg for det nye året og
den innhøstningstid som ligger framfor
deg. Du har det verktøyet og de redskaper som skal til for at arbeidet skal bli
gjort, og så har du den styrke som Gud
har gitt deg.

baring; bank på døren med kunnskap,
vekst og fruktbarhet; bank på døren med
velsignelse og legedom. Du trenger ingen
nøkkel for å åpne disse dørene. Dersom
du banker på, skal det bli åpnet opp for
deg! For den som banker på, skal døren
åpnes.”

Gled dere idet dere går inn i dette sjette
året, med overﬂod på alt som høstes
inn. ”Den som høster, får sin lønn og
samler inn grøde for det evige liv, slik at
den som sår og den som høster, kan glede
seg sammen.” Joh4:36.

Ikke noe menneske vil kunne makte å
stenge de dører Gud har åpnet. Heller ikke vil noen kunne være i stand
til å nekte deg adgang inn i det Gud
har åpnet for deg. Det er her du og jeg
må være modig, når vi går inn mellom
de porter som Gud har åpnet for deg.
Mennesker vil kanskje sette seg i veien
og nekte deg adgang, men Gud vil gi
deg favør, og alle skal se hvem han har
kalt. Vær derfor besluttsom, ubøyelig
og påtrengende! Døren vil bli åpnet for
den som banker jfr. Luk11:5-10..

Året for åpne dører
Åp3:8: ”Jeg vet om dine gjerninger. Se,
jeg har satt foran deg en åpnet dør, som
ingen kan stenge.”
Jeg hørte Herren si: “Dette er året for
åpne dører!” 2007 blir som en stor dør,
som var åpnet på vidt gap. Herren sa:
“Bank, og det skal bli åpnet for deg! Bank
på døren med nye muligheter; bank på
døren som skjuler Guds visdom og åpen-

Igjennom takkesang skal vi entre disse
portene og lovsynge han som har åpnet
dem for oss.

Sal118:19-21 “Lukk rettferdsporten opp
for meg, jeg vil gå inn og prise Herren!
Her er Herrens port, gjennom den går de
rettskafne inn. Jeg takker deg fordi du har
svart meg, fordi du ble min redning.”
Når hver dør åpner seg, gå igjennom og
si: “Dette er Herrens port, som de rettferdige går gjennom. Jeg takker deg for at du
har svart meg, du har blitt min frelse.”
For mange vil noen dører bli til frelse.
Frelse fra områder i deres liv som har
vært ufruktbare og lite produktive. For
enkelte vil det være dører som leder ut
av depresjon, sykdom, mangler og fordømmelse.
Bank på, bank på, bank på, og det skal
bli åpnet for deg. Kjenner du fred i
hjertet så gå inn igjennom de åpne porter med lovsang i hjertet og med Guds
salvelse til å tjene han.

Les Ivar Viks
andaktsbok!
Vår faste medarbeider Ivar Vik har gitt ut en andaktsbok som du
kan få kjøpt gjennom Brølende lam.
Boka har en andakt for hver dag i året med forslag til bibelstudium for hver dag. Vik er teolog fra Menighetsfakultet og har ﬂere
års tjeneste bak seg i kirken som kateket og prest. Flere sier om
denne boken: ”Dette er den beste andaktsboken jeg har lest!”.

Denne boken kan bli din for kr 198,00 + porto
For bestilling ring 32 75 79 85 eller send en mail til info@brolendelam.no

av Ola Døhl
Brølende
lam musikk CD , kr 189,00 pr.stk.
Ropet fra ditt indre – den CD vi har fått ﬂest
tilbakemeldinger på at man har blitt forløst i
tungetale og intimitet med Gud.
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.
Reﬂeksjoner – er en instrumental CD til
balsam for sjelen og hjelp til et hjertespråk
med Gud.
Stormvinden fra himmelen - forløser et
progressivt bønneliv hos lytteren.
Nattevåk – er en instrumental CD for å
oppmuntre lytteren til indre bilder og visjoner.

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.

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

Velg tre til bare kr 450,00+porto

musikk CD, kr 195,00 pr.stk.

Bending to hear the secrets you breathe – En
spennende ny CD av en ung profetisk jente
med sterk autoritet i Herren.

Prepare Yhe Way – Don Potter, Leonard Jones
og Syzy Wills drar på med noe som for mange
er det kraftigste og mest befriende som ﬁnnes
på opptak av salvet tilbedelse.

I Live Here – Don Potters nye album blir av
profetiske mennesker kalt kansje den beste
CDen noensinne som er gitt ut.

Glory – “Menneskene ville ikke slutte å tilbe.
Herrens nærvær var det sterkeste jeg noen
gang har kjent på et møte før. Gråt brøt ut, og
alle var målløse” - Rick Joyner

Coming Out Of Egypt – “Guds kraft måtte til
for å befri Israel da, og Guds kraft må fortsatt til - korset - for å befri oss i denne tiden”
– Leonard Jones

In The Spirit – “Selv om vi, alle sammen, var
priviligerte av å være med på disse tre dagene, vet
jeg at denne kraftige salvelsen hadde lite med oss å
gjøre ” – Don Potter

Fly Me Like The Wind – Ulikt mange andre
tilbedelses album er ”Fly me Like the Wind”
strødd med salvede øyeblikk med spontan
tilbedelse som har blitt et kjennemerke for
MorningStar tilbedelse.

Warfare – ”Disse menneskene kom ikke bare for
å prate om tilbedelse og krigføring - de kom for
å gjøre det! Aldri har jeg sett så mange fokuserte
tilbedere og forbedere samlet med en så bestemt og
overgitt fokus” - Rick Joyner

Draw Me Up – Åtte nye live sanger av
Leonard Jones. Med et hjerte for å kjøpe fri
nasjonenes musikkinstrumenter, har han fanget
en ny lyd, ved å bruke disse instrumentene til å
tilbe Gud på en frisk og kraftfull måte.

Generations – “Selv om jeg opprinnelig trodde
at vi faktisk hadde fanget salvelsen på opptak,
viste den Hellige Ånd meg, at ingenting kan
fange Han som setter fanger fri” - Don Potter
Dobbelt CD, kr. 250,00

PROFETISK
EVANGELISERING
av Mark Stibbe

EN PROFETISK VISJON FOR
DET 21. ÅRHUNDRE
av Rick Joyner

OVERVINNE DEN
RELIGIØSE ÅND
av Rick Joyner

DERE KAN ALLE
PROFETERE
av Steve Thompson

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.

En visjon om framtiden og et
kall og en strategi for å mobilisere den mektige armé som noen
gang har marsjert på jorden
- Guds armé.

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

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 kr 148 + porto
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MorningStar

Pris kr 179 + porto

Pris 109 + porto

Pris 198 + porto

Bestill profetiske produkter fra Brølende Lam, ring 32 75 79 85
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Han må være vår første kjærlighet
av Rick Joyner
Fem grunnleggende prinsipper
I det vi er i tjeneste i Herren ønsker
vi også å forsterke vårt åndelige fundament og utvikle vårt åndelige liv i
Gud. Akkurat som det er fem søyler
ved døren til det aller helligste i Guds
tabernakel, det helligste av det helligste,
vil jeg her vise til fem grunnleggende
prinsipper for å komme inn i en dypere
relasjon med Herren. Dette er grunnleggende ting som burde vokse i våre
liv, uansett hvor modne vi er i Herren.
1) Å kontinuerlig vokse i vårt personlige forhold til Jesus Kristus
Vi må aldri glemme at det å elske Gud
er det høyeste kall vi kan ha og er det
mest meningsfylte her på jorden. Å
søke etter kontinuerlig å kjenne ham
bedre og elske ham mer skulle være det
viktigste elementet i livet vårt. Hvis vi
ikke vokser i dette så vil alt annet vi
søker etter bli helt meningsløst.
2) Å kontinuerlig vokse i troen
Hebr11:6 sier: ”Uten tro er det umulig
å være til glede for Gud. For den som trer
fram for Gud, må tro at han er til, og at
han lønner dem som søker ham.” Derfor
skulle det være en grunnleggende oppofrelse og vokse i tro og tillit til Herren.
3) Å kontinuerlig vokse i effektiv bønn
Som det blir sagt om Herren: ”fordi han
alltid lever og går i forbønn for dem.”
Hebr7:25. Hvis vi forblir i ham vil vi
også gå i kontinuerlig forbønn. Det er
derfor vi i 1Tess5:17 blir bedt om å ”be

info@morningstarministries.org

uavbrutt.” Beviset på at vi virkelig forblir i ham vil være besvarte bønner og
ikke bare bønneaktivitet.
4) Å kontinuerlig vokse i vår kjennskap
til hans ord og sunne doktrine
Hvis Jesus Kristus som var Ordet konsekvent stod på; ”Det står skrevet…”
(Matt4) da han ble utfordret eller fristet
av djevelen, hvor mye mer skulle ikke
vi gjøre det, vel vitende om at Bibelen
er grunnleggende for et sterkt og suksessfullt kristenliv.
5) Å kontinuerlig vokse i å styrke vårt
forhold til Kristi kropp
Det er ikke mulig å bli ordentlig sammenfattet til hodet uten også å være
ordentlig sammenfattet med kroppen
hans, menigheten. Styrken i vårt forhold til Herren vil i sannhet bli avslørt
av styrken på vårt forhold til hans menighet.
For å være sunne medlemmer i Kristi
kropp må vi også vokse i kunnskap og
i utøvelse av våre egne åndelige gaver
og tjeneste. Dette blir sagt i Ef4:15-16
”Men vi skal være tro mot sannheten
i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til
ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham
blir hele kroppen sammenføyd og holdt
sammen av hvert bånd og ledd, alt etter
den oppgave hver enkelt har fått tilmålt,
så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.”
Akkurat som en hånd ikke kunne ha
fungert uten at den visste at den var en

hånd og blitt festet ordentlig til håndleddet, må også vi alle vite våre egne
funksjoner i hans legeme og bli rett
festet til kroppen.
Motsetninger i Kristi kropp
I dag ser vi et stort sprik mellom de
som ønsker å gå videre med Herren og
de som står i mot det Gud er i ferd med
å gjøre. Vi ser dette i vårt personlige
gudsforhold i enkeltmennesker, men
denne motsetningen vil også gjelde for
hele menigheter og kirkesamfunn. Når
vi nå fortsetter inn i de tider som ligger
foran oss vil disse motsetningene bli
økende manifestert.
Ved endens tid vil det være en menighet på denne jorden som er en verdig
brud for Kongenes Konge. Vi kan
forvente at hodet skal bli ført sammen
med en kropp som vil være mer perfekt
i skjønnhet og funksjon enn noen menneskelig kropp kan være. Hans menighet vil være en by satt på en bakketopp
som kan bli sett av alle på grunn av
hennes veldige lys midt i alt mørke.
Menigheten vil være en klar demonstrasjon av hans kongedømme på jord.
Det unike fellesskapet av borgere fra
himmelriket vil være en stor kontrast
til de jordiske rikene. Enhver borger
av kongedømmet vil vandre med alle
de velsignelser som er gitt ved dette
himmelske borgerskapet. Ved dette vil
menigheten hjelpe med å etablere en

Krassimir Kolev, ”Uppstandelsen” - Olje på larret
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av Rick Joyner
vei mellom himmel og jord slik at alle
kan gå inn og likeledes bli opphøyd og
forvandlet til Kristus Jesus.
Dette kan ikke skje uten at menigheten
blir det fellesskapet av de borgerne av
kongedømmet som hun er kalt til å
være. Fellesskapet mellom de hellige vil
bli det største og mest mektige fellesskapet verden noen gang har sett. Dette
fellesskapet vil til og med overskygge
det store fellesskapet som menigheten
var i det første århundret. Det som bare
var et frø av det som vil komme til full
modenhet ved høsten som er ved tidenes ende.
Fra dette fellesskapet, som også vil
være et uinntakelig fort av sannhet, vil
det utbre sannhet og rettferdighet for
å sette andre fri. Det å være et vitne i
hverdagen kommer som et resultat av
et sunt kristenliv mer enn at vi lever i
disiplin. Vi kommer til å demonstrere
at Guds rike er i oss ved å være et kraftfullt evangelisk vitne.
Vårt liv må være et vitnesbyrd
Vårt liv med Gud bør fokuseres på to
nivåer; både på det personlige plan og i
det allmenne samfunn. En sterk menighet vil være et sterkt vitnesbyrd både til
enkeltindivider og for lokalsamfunnet.
Når kirken blir sterk globalt, da vil hele
verden se lyset fra evangeliet. Dette
betyr ikke at de som ser lyset nødvendigvis vil komme til det. De som elsker
mørket mer enn lyset vil reagere ondskapsfullt på lyset, men de vil se det.
Vi blir befalt i 2Kor13:5 ”Ransak dere
selv om dere er i troen. Prøv dere selv!”
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Det er rett for oss å jevnlig evaluere
våre liv for å forsikre oss om at vi vokser i disse grunnleggende ting. Hvis
vi vokser i dette vil vi også bære frukt.
Akkurat som biologien lærer oss at når
levende ting slutter å vokse begynner
forråtnelsen og dødsprosessen, er det
også med oss åndelig. Hvis vi ikke kontinuerlig vokser åndelig - dør vi åndelig.
Prosessen der man dør åndelig begynner ved at man kommer inn i lunkenhet. Hvordan kan noen som kjenner
den levende Gud forholde seg lunken

til ham? Dette er den ultimative fornærmelsen til han som til og med ville
gi sin egen sønn for vår utfrielse og
gjenopprettelse.
Er han vår første kjærlighet?
Hvis han er vår første kjærlighet er det
å søke ham og gjøre hans vilje den mest
grunnleggende oppofrelsen i våre liv.
Det er mer enn å avansere i yrket vårt,
mer enn å samle rikdom eller andre ferdigheter her i verden. Vi vil måle suksessen i livene våre på hvor nært til Gud
vi er kommet og hvor mye mer vi elsker
ham over alle andre ting. Hvis vi elsker
ham som vi burde, vil vi også elske alle
og alt mer enn vi ellers ville ha gjort.
Det vi virkelig elsker og har aktelse for
er målt i hva vi vier mesteparten av vår
tid og krefter på. Vi vil disiplinere oss
når det kommer til det vi virkelig elsker. Tragisk blir mange som begynner
å søke Gud kun ledet til religion og det
ﬁnnes få ting som er så kjedelige som
religion. På den annen side ﬁnnes det
ikke noe som er mer interessant enn
Gud. Ikke noe vi kan oppleve er mer
tilfredsstillende enn et forhold til ham,
og det ﬁnnes ikke noe eventyr større
enn det den sanne kristne lever.
Det sanne kristne livet er den største
oppgave, det edleste oppdrag. Det ﬁns
ikke noe mer spennende enn å følge
Kongenes Konge. Men som det er i
hvilken som helst sport vil de to-tre timene man tilbringer ute på banen være
støttet opp av mange, mange timer av
disiplinert trening og øvelse. Det samme gjelder også den kristne vandring.
For hver en pasning en quarterback

kaster på en profesjonell amerikansk
fotballkamp har han antakeligvis kastet
tusener og øvet fra tiden han var barn.
Kristne som vil gjøre store dåder er
dem som har viet seg til å være klare.
Verdslige team mot Guds team
Jeg har nå og da talt til NFL team i
deres kapellgudstjenester. Et lag spurte
meg om jeg ville spise med dem før
spillet begynte. Da jeg satt med noen
av de beste spillerne i sporten, spurte
jeg noen av dem hvordan de hadde
kommet til topps i sin idrett. Hver
enkelt fortalte at de hadde drømt om å
spille profesjonell fotball fra de var små.
Gjennom tenårene brukte de mange
timer daglig på å øve. Mens vennene
deres tilbrakte sin tid i diverse søk etter underholdning, arbeidet de med
å utvikle evnene sine og å bygge opp
kroppene sine i utholdenhet og styrke
– hardt arbeid. De ﬂeste hadde begynt
å fokusere rundt en enkelt posisjon de

ville spille mens de enda var tenåringer
og holdt fokuset på denne posisjonen.
Det er millioner av barn som drømmer
om å spille profesjonell fotball, men
ikke mange har disiplinen, fokuset og
besluttsomheten som kreves til faktisk
å komme seg dit. Enhver som spiller
en hvilken som helst sport på et profesjonelt nivå har oppnådd noe virkelig
bemerkelsesverdig. Men som apostelen
Paulus påpekte; ”disse gjør det for en
seierskrans som visner” (1Kor9:25)
Bare noen få stunder av kortvarig ære,
men vi springer løpet for de evige belønninger!
Hva ville skje hvis kristne begynte å
søke etter hensiktene med livet sitt, sin
plass på Guds team, sin plass i hans
kropp med den samme disiplin, fokus
og besluttsomhet som atleter gjør for
sitt team? Hvis et sportsteam når sitt
mål om og vinne alt, vil kanskje deres

belønning være seiersbonuser og pokaler, men vi har en evig belønning – en
seierskrans som aldri visner!
Sann tro er å anerkjenne hvem Herren
er. Dem som anerkjenner ham tjener
ham deretter. Hans team er mye mer
herlig, tilfredsstillende og mer fantastisk
enn noe menneskelig team. Å skaffe seg
en hvilken som helst posisjon på Herrens team er den høyeste mål noen kan
ha i dette livet. Når hans folk våkner
opp til denne realiteten og begynner å
fokusere livet i henhold til dette, vil selv
kun to fra dette team være i stand til
igjen å snu jorden på hodet og riste det
mektigste menneskelige herredømme.
Det er akkurat det vi snart skal være
vitner til, at Guds folk våkner opp til
sine høye kall i Kristus og gir seg selv til
sitt kall i ham med den besluttsomhet
og fokus som Guds kongeriket fortjener.

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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To drømmer om Jesu gjenkomst
len roper og Guds basun høres, da skal
Herren selv stige ned fra himmelen, og
de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever,
bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal
vi være sammen med Herren for alltid.”
Ali iakttok opprykningen i det nattlige
synet uten noen foregående teologisk
kunnskap om
opprykningen
av de troende
av Jesus opp i
skyen.
Ali hevder til og
med at Herren
viste ham det
stedet han skal
bo når opprykningen inntreffer. Hans muslimske onkel
ble igjen i tårer,
fordi han forstod plutselig
at alt som Ali
hadde delt om
Jesus var sant
og at trengselens tid derfor
nå skulle beKrassimir Kolev, ”Anger” - Acryl på larret gynne. Ali ventet
når Herren kommer til å vise seg i skyen uten å forstå hvordan alt skulle skje. To
for å ta opp alle troende som venter på år senere ﬁkk han en overraskende telehans tilbakekomst. Ali hadde aldri stu- fonsamtale fra sin onkel som bad ham
dert det eskatologiske om Jesu annet om å ﬂytte til byen i midtvesten, slik det
komme. Han hadde aldri hørt at det forekom i drømmen. Ali styrer nå onkehadde vært snakk om opprykningen, lens butikk og bor i byen der det ble vist
den snart kommende hendelsen beskre- ham at han skulle bli opprykket til himvet av apostelen Paulus i 1 Tess4:16-17 melen. Ali tror at opprykningen er umid”For når befalingen lyder, når erkeenge- delbart forestående, men vil likevel ikke
Ali, en tidligere sjiitisk muslim fra
Iran, ble rystet i ånden av en overnaturlig opplevelse. Han bodde på vestkysten
i USA. Ali opplevde et nattlig syn eller
drøm, der Jesus talte til ham, og han har
siden blitt en åndsfylt troende.
Et par måneder senere opplevde Ali
enda et levende nattlig syn. Denne gangen om opprykningen før trengselen,

26

spekulere i når. Han er bedrøvet over at
så få pastorer underviser om opprykningen og Jesu annet komme. Alis historie
er ytterligere et ”oppvåkningsrop” om at
Jesus kommer snart – men hvor fascinerende er det vel ikke at forkynneren
er en tidligere sjiitisk muslim og ikke en
amerikansk fjernsynsevangelist!
Kilden: Boken The Jesus Visions. Signs

Krassimir Kolev, ”Relasjon” - Acryl på larret

and Wonders in the Muslim World av
Christine Darg. Forlag: M.A.D.P. TARSHISH Ltd., Israel. Utgitt 2005.
Les om denne interessante opplevelsen en jødisk mann gjorde i en drøm
som gjentok seg et tjuetalls ganger!

Messias kommer. Vi venter på hans tilbakekomst. Jeg har hatt en drøm som
gjentar seg i løpet av de siste månedene
og den uroer meg, fordi jeg fortsetter
og ha den om og om igjen. Jeg har vært
hos rabbinerne, jeg har talt med ﬁre eller
fem av dem, og ingen av dem kan tyde
min drøm. Kan du hjelpe meg? Kan
du forklare den for meg og si hva den
betyr?” Pastor Lane som
var med i gruppen svarte
ham: ”Jeg vet ikke om jeg
kan det, men la meg få høre
din drøm.” Han kalte til seg
Matthew og fem eller seks
til samlet seg med dem for å
høre på den gamle mannens
drøm. ”Jeg drømmer gang
på gang at jeg vekkes opp fra
søvnen i sengen min, midt
på natten. Jeg drømmer at
trompeter lyder, jeg springer til ytterdøren og titter
ut, og tusentalls mennesker
fra nasjonen Israel farer opp
gjennom skyen, og de bærer hvite drakter, himmelen
deler seg og engelen Gabriel
står oppe i himmelen og
blåser i en trompet.
Der ﬁnnes en rytter på en
Krassimir Kolev, ”Comitement” - Acryl på larret hvit hest med en armè av
ter på en paradeliknende måte. De tusentalls bakom seg. Mannen på hessang sanger og oppmuntret mennes- ten er ”Overvinneren.” Jeg har hatt
ker. Da de passerte en butikk kom en denne drømmen rundt 20 ganger i lø72 år gammel mann ved navn Moshe pet av de siste 90 dagene. Jeg fortalte til
ut for å snakke med dem. Han fortalte min kone: ”Jeg ser en mann på en hvit
denne oppsiktsvekkende fortellingen: hest.” Han hadde aldri lest det nye testamentet. Men han var kjent med det
”Min kone og jeg ﬂyttet hit til Israel for gamle testamentet og visste at det ﬁnnes
mange år siden fordi vi ville være her når to erkeengler. Han visste at en av dem

Matthew Schwartz, en messiansk jødisk leder, tok med seg en turistgruppe til Israel fordi han hadde en byrde
til å be. Da han talte ved Cornerstone
World Outreach Center i Springﬁeld
MO, fortalte han en oppsiktsvekkende
opplevelse som hendte da hans gruppe
var i Tel Aviv. Matthew og gruppen
hans marsjerte gjennom Tel Avivs ga-

er engelen Gabriel. Han sa: ”Ingen
forstår det. Jeg har snakket med min
kone, rabbinerne og mennesker i
butikken, men ingen kan tyde den.”
Lane, Matthew og de andre åpnet det
nye testamentet og leste for ham fra
1Tess4:15-17 ”Dette sier vi dere med
et ord fra Herren: Vi som fremdeles
lever og blir igjen her helt til Herren
kommer, skal slett ikke komme før dem
som er sovnet inn. For når befalingen
lyder, når erkeengelen roper og Guds
basun høres, da skal Herren selv stige
ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi
som er igjen og ennå lever, bli rykket
bort sammen med dem i skyene for å
møte Herren i luften. Og så skal vi
være sammen med Herren for alltid.”
Da den gamle mannen hørte dette
ropte han ut oppskaket: ”Dette er
min drøm!” Da de hadde forklart
ham at Overvinneren var Jeshua,
hans Messias, begynte han å gråte.
De spurte ham: ”Vil du be at Jesus
Kristus skal komme inn i livet ditt?”
Han sa: ”Ja.” Og akkurat der på gaten, ble han født på ny. Siden ba de
for ham og han ble døpt i Den Hellige Ånd og talte i tunger… akkurat
der på Diezengoff-gaten i Tel Aviv!
Vær forberedt – om han kommer om
dagen eller om natten.

27

Sverdet skal

av Chuck Pierce

info@brolendelam.no

Vi har nå gått inn i det hebraiske året 5767. På Hebraisk har dette tallet meningen ”året da
sverdet vil klinge”. Dette er året da Herrens sverd vil spille en viktig rolle i den åndelige kampen
vi er inne i. Dette vil bli et år med store rystelser og skjelv i det åndelige.
Herren talte til oss da vi feiret løvhyttefesten og han sa: ”Rotfest dine føtter! Gjør
deg klar til forandring! Du går nå inn i
et år med rystelser! Dette året vil bli kjent
som Den Hellige Ånds år! Dette vil være
året da elven vil stige! Se etter der himmelen åpnes og ﬂoden ”fysisk” sett treffer
jorden og merk deg disse stedene hvor dette
skjer! Dette er steder som Den Hellige Ånd
vil invadere. Vannet som stiger i elven vil
sørge for at du beveger deg opp til høyere
områder. Mens Den Hellige Ånds elv stiger, vil du ﬁnne deg selv i bevegelse høyere
opp. Jeg vil plassere mitt folk på høye plasser
dette året. Mens du lovpriser og tilber meg
vil jeg sørge for at regjerende troner basert
på uærlighet og falskhet skal velte. Deres
hoder vil falle i mitt nærvær! Gjør deg
klar, jeg rister løs onde og falske strukturer!
Forvent at den neste bevegelsen fra Den Hellige Ånd vil starte!
Tallet sju er et hellig tall for Herren. Det
peker mot fullføring og fullbyrdelse,
samt at sju er tallet Herren bruker for
å vise til Den Hellige Ånd. For å forstå
mer hva Herren har for oss dette året

28

La ditt sverd bli klargjort til å svinges
Sverdet er et symbol på krig. (Jes34:5)
Dette er tiden da guddommelige våpen
for dom vil innta jorden. (Sal17:13)
Sverdet er synonymt med kraft og autoritet. (Rom13:4) Oppøv den autoriteten du har i Jesus Kristus så du kan
motta mer av Herren. Herren vil balansere vektskålen dette året og bringe
manifestasjoner av Guds dom på jord.
(Sak 13:7) Frykt ikke! Sverdet produvil Åpenbaringsboken kunne gi oss mer
innsikt om dette. ”Og fra tronen går det
ut lyn, tordendrønn og røster. Sju ildfakler
brenner foran tronen. Det er de sju Guds
ånder. Åp4:5
Jes11:2 sier; ”For Herrens Ånd hviler over ham. Ånd av visdom, forstand, rådgivende, kraft, kunnskap og
frykten for Herren”. Be Herrens Ånd
overfylle deg med kraft denne tiden.
Motta din krone fra seieren av i går
Mange av prøvelsene som har kommet
i vår vei har vært vanskelige. Allikevel
kan enhver prøvelse vise til et vitnesbyrd
i det vi har overvunnet i våre prøvelser
og bestått prøven. For når vi seirer over
vår motstander mottar vi ny styrke, mot
og frimodighet. Prøvelsene har skjerpet
oss for fremtiden! Ta din seierskrone,
kast den ned for Herrens føtter og tillat Gud å forløse en salvelse over deg
slik at du kan få nye seire for dette året!

svinges
serer Guds beskyttelse i ditt liv. Sverdet viser slutten for de onde, deres
tunge, og kraften i deres forfølgelses
ånd. (Sal37:14-15) Husk at vi er i en
tid der våre ﬁender blir omringet og vi
tar tilbake det som har blitt tatt fra oss.
Sverdet er våpenet som tar tilbake
La sverdene svinges så det klirres i dem!
Når du går inn i dette året, forvent da
at Den Hellige Ånd beveger seg. Dette
er tiden og timen med store bevegelser!
Dette er profetenes år! Tungen er sverdet,
så Herren vil røre og bruke din munn
dette året. Les Jesaja. Vi vil alle profetere
alt etter den tro vi har. La troen vokse og
slipp den ut!

Dette er året med utrustning og forløsning av nye våpen! Mange nasjoner vil reise seg mot hverandre.
Men Guds folk vil kle seg for
den åndelige krigen som
ligger foran og aktivere
sine våpen på en ny
måte. Ikle deg
med sannhet, juster skjoldene og klargjør ditt sverd! Dette vil bli en tid med
åndelige konfrontasjoner! Konﬂikter
som kan hindre din fremtid må bli overvunnet. Herren vil tilrettelegge det slik
at du møter dine konﬂikter/hindringer
med ny nåde og åndelig bevissthet. (Jakob/Esau og Josef/brødrene hans)
Vi går inn i en tid der vi må se opp for
forførelse! Ikke la deg kaste med enhver
vind og læresetning. Vær forsiktig! Demoners læresetninger vil prøve å overvinne oss og forsøke å få oss til å gå på
kompromiss med vår tro. I denne tiden
vil ny energi produsere ny vin. Dette er
en tid av ny vin og ny åpenbaring! Ny
vin kan forårsake at de gamle vinsekkene revner! Gamle strukturer vil motstå
forandring og det vil reises anklagelser
mot de som skaper forandring!
Dette vil bli året med gull! Dette vil også
bli et år med en herlighet som vil skape
lys, stråleglans og favør over Guds folk.
Tenk gull og herlighet! Valutaen vil forandres i forhold til gullets grunnlag. Vi
vil se store hovedveier der det føres krig
mot mammon. Dette må skje fordi det
forvandler rikdommen i Kongeriket.
Den beste måten å forstå denne tiden
på er dette: Du går inn i et år med store
utbrudd! Alt vil bli mye klarere og tydeligere. Lytt nøye til hva ånden sier og
lovpris hele din vei inn til den fulle seier

for dette året. Frykt ikke for det onde eller deres trusler. Du er et tveegget sverd!
Frykt ikke når vi nå går inn i de to siste
årene med krig for denne tiden. Gå opp
på de høyder som du før har møtt motstand og gå dit og pris og tilbe vår Gud.
Følg med å se at de ”høye stedene” blir
lave i det du inntar din nye stilling.
Sal149, sier; ”Pris Herren! Syng en ny
sang for Herren, hans pris i de helliges forsamling. Israel skal glede seg i sin skaper,
Sions barn skal fryde seg i sin Konge. De
skal love hans navn med dans. De skal lovsynge ham med tamburin og lyre. For Herren har behag i sitt folk. Han skal smykke
de ydmyke med frelse. De hellige skal fryde
seg i herlighet. De skal juble på sitt leie.
Deres munn skal hylle Gud, og et tveegget
sverd skal være i deres hånd, til å fullbyrde
hevn over hedningfolket og straff over folkeslagene. De skal binde deres konger med
lenker og deres stormenn med jernbånd.
De skal utføre den nedskrevne dom over
dem. - denne æren har alle hans hellige.
Lov Herren!
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Brølende lam DVD
Velg 3 undervisnings DVD-er og betal for to
For bestilling ring 32 75 79 85 eller send en mail til info@brolendelam.no

Brølende lam profetskole 2007
Målet for profetskolen er:

Dobbel DVD ”Hvordan vandre med den profetiske gaven”

Grunnleggende undervisning om Herrens befalinger om de profetiske
gaver, karakter og fallgruver for den profetiske tjenesten. Videre er det
oversiktlig meny hvor du kan velge mellom seminarets lovsang, forbønn,
praktisering og vitnesbyrd i tillegg til selve undervisningen.

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

Pris kr 400,00 + porto
Dobbel DVD ”Drømmer og visjoner, del II”

Undervisning om den nytestamentlige profetiske gaven og om drømmer og visjoner. Videre er det oversiktlig meny hvor du kan velge mellom
seminarets lovsang, forbønn, praktisering og vitnesbyrd i tillegg til selve
undervisningen.

Pris kr 400,00 + porto

Dobbel DVD ”Alle kan tale profetisk”

Undervisning om de profetiske gaver, retningslinjer for å tale profetisk og
grunnleggende bibelsk undervisning om at vi alle kan tale profetisk. Videre
er det oversiktlig meny hvor du kan velge mellom seminarets lovsang,
forbønn, praktisering og vitnesbyrd i tillegg til selve undervisningen.

Pris kr 400,00 + porto

Dobbel DVD ”Profetier, drømmer og visjoner”

Grunnleggende undervisning om at alle kan høre fra Gud, hvordan Gud
taler, om drømmer, visjoner og symboler, hvordan tyde drømmer og om
profetisk terminologi. Videre er det oversiktlig meny hvor du kan velge
mellom seminarets lovsang, forbønn, praktisering og vitnesbyrd i tillegg til
selve undervisningen.
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Pris kr 400,00 + porto

Tirsdag 23. januar 2007
starter vi opp igjen, med en ny
modul, som varer fram til 23. mai.
Modulens fokus blir undervisning
og aktivisering av det profetiske og
noe undervisning i bønn.
Når starter skolen og hvor:
BL profetskole, hver tirsdag kl
17:00-22:00 i Brølende lam sine
lokaler i Øvre Eiker.
17:00 Bønn/forbønn/lovprisning
17:30 Undervisning/praktisering
19:30 Åpent møte og profetisk
praktisering
21:30 Kveldsmat/fellesskap

Vi ønsker også at elevene skal
aktivisere gavene på Brølende lam
møter. Videre blir det teamreiser
til forskjellige menigheter i
Skandinavia. Dette er et tilbud for
de som ønsker å delta i profetiske
team og utvikle videre sine gaver og
tjeneste i Herren.
Temaer som dekkes gjennom
kurset:
• profetisk forberedelse
• profetiens mange ansikter
• profetisk kallelse
• hvordan bedømme profetier
• utvikle din profetiske gave
• utvikle deg til å høre Guds stemme
• drømmer og visjoner

• hvordan skjelne ånder
• hvordan tyde drømmer og visjoner
• profetiske bilder og uttrykk
• fallgruver for profetene/ falske
profetier
• suksessfaktorer
Søknad sendes, innen 6. desember
2006 og skal inneholde litt
om deg selv og dine mål med
å gå på skolen: Brølende lam,
Flessebergveien 1, 3300 Hokksund
eller på mail info@brolendelam.no
Pris for kurs, inklusive kveldsmat
er kr 2.600,00
Kursmateriell kommer i tillegg.

HUSK at vi også starter opp med Profetskole nivå to onsdag den 24. januar 2007
for de som har fullført nivå en eller deltatt på minst 5 profetiske seminarer.
For mer informasjon, ta kontakt med Per Ivar Winnæss på tlf. 32 75 79 85 eller ta en titt på vår webside: www.brolendelam.no
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Globalt perspektiv
Over 1800 tar imot Jesus
på en utstilling i Canada
Lorne og Rita Silverstein fra ”Every
Home for Jesus” rapporterer at under en
evangelistisk kampanje ved Capital Ex
utstillingen i Edmonton, Canada i juli
2006, mottok 1862 mennesker Jesus
Kristus som sin frelser og Herre.
Lorne og Rita setter jevnlig opp en såkalt
”englebod” ved handel, torg og markedsutstillinger i Edmonton og Calgary med
temaet ”Gratis åndelig betjening” Ved
denne boden deler de profetiske ord, der
de uttrykker Guds kjærlighet for folket,
og med det skaper de en bro inn med
evangeliet. De rapporterer at ”bønn var
hovedelementet før og under denne
kampanjen.” Som et resultat ble ”mange
muslimer frelst. Sikher fant ut at Jesus
er den eneste veien til Gud og ateister
kom til tro på Jesus Kristus. Det gjorde
også medlemmer i motorsykkelklubber,

ﬂere familier, mennesker som trodde på
scientologi, og selv noen ”klarsynte”. De
ble frelst da vi frimodig søkte å høre fra
Gud sammen med dem. De oppdaget at
det var en Gud som kjenner dem, elsker
dem og har sann kraft til å forandre livene deres. Mange av dem som ble frelst
var tenåringer. De kom i grupper på tre
eller mer. Det var et vidunderlig syn å
se tre tenåringer holde hverandre i hendene rundt et bord der de mottok Jesus
i hjertene sine sammen.”
Oppfølgingskort som ble fylt ut før betjeningen formidlet videre kontaktinformasjon, og alle som tok imot Jesus ﬁkk
med seg ”Å kjenne Jesus- et personlig bibelstudie” og en Bibel hvis det trengtes.
Websider: www.capitalex.ca og www.everyhomeforjesus.com

Døgnkontinuerlig bønn
forandrer voldelige byer
i Sør Afrika

Visjonen
mangfoldiggjøres

Peter Sekhonyane startet en døgnkontinuerlig bønnevake i den Sør-Afrikanske
byen Orange Farm for en tid tilbake.
Omlag 1,25 millioner mennesker bor i
denne falleferdige byen, som ligger mellom Soweto og Sebokeng. Siden Peter
ble frustrert over å se så få omvendelser
gjennom sitt arbeid, bestemte han seg
for å gjennomsyre byen med nonstop
bønn, før han fortsatte sine evangeliske
fremstøt.

I juli 2005, var ﬁre telt tilgjengelig for
opptrening og 20 bønnevaker var blitt
opprettet i byen. Så begynte det å skje
noe spesielt. Folk fra byer over hele
landet begynte å be om hjelp. Peter og
hans team tok i mot folk fra Mpumalanga, KwaZulu Natal, Cape Flats, Free
State, Soweto og Zimbabwe for å trenes
og utrustes. Disse gruppene kom og ble
en uke eller to, for selv å erfare hva som
skjedde der og for å trenes. Etterpå dro
de hjem og startet bønnevaker hele døgnet i sine egne områder.
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Gatepredikanter vin ner ungdom i Peru
I Peru forvandler en gruppe tidligere
gjengmedlemmer byen Lima ved å vinne
unge mennesker for Jesus Kristus. Forstaden ’El Augustino’ har et velfortjent
rykte på seg for å være det mest farlige
stedet i byen. I følge ordføreren ”var det
et sted som var nedslitt, fullt av forbrytere, gangstere og narkomane. El Augustino var som et synonym for utrygg.”
Utrygghet skapt av unge gjengmedlemmer som Christopher Alvarado. ”Vi
likte å røve hus, begå butikktyveri, stjele
fra folk og true dem med pistol,” sa Alvarado. ”Jeg var bare 15 og allerede dypt
involvert i denne livsstilen.” Han vektlegger at unge mennesker bare trenger
en ting. ”Disse barna trenger kjærlighet
og de leter etter det i gatene. De vet ikke
hvorfor de ble født, hvem de er, eller
hvor de er på vei. De røyker og bruker
narkotika, men det er en tomhet i hjertene deres.”
Når natten kommer til El Augustino
kommer mennesker ut på gatene. Gjengene også, og det er akkurat rundt den
tiden da en gruppe unge kristne, som
engang var gjengmedlemmer, kommer ut for å dele evangeliet med dem.
Javier sa: ”Jeg har hatt nesten alt, men
manglet en ting, den sanne kjærlighet
fra min skaper.” Jonathan forklarte: ”Jeg
var kommet langt inn i forbrytelser og
overfall. Jeg var et oppgitt tilfelle. Men
priset være Herren, han reddet livet mitt

fra narkotika, alkohol og gjenger.” Miguel fortalte oss: ”Jeg var i fengsel i fem
år men ble frigitt dette året. Takk Gud,
for jeg hadde to år til, men han åpnet
dører for meg og har gitt meg en ny mulighet.”
Nå studerer disse tidligere gjengmedlemmene bibelen for å lære mer om
Guds plan for livene deres. Det er en
disippelskapsprosess som forandrer
måtene de tenker og oppfører seg på.
Cesar forklarte: ”Hvis du skal forandre
mennesker må du først forandre måten
de tenker på. For å forandre måten du
tenker på må du forandre hjertet ditt og
den eneste personen som kan forandre
hjerter er Jesus Kristus.” Livene deres er
forandret og disse unge mennene forandrer sin by.
Ordføreren sier: ”Hvis det ikke var for
disse unge mennene og mange andre
grupper tror jeg ikke vi ville hatt noen
fremgang i dette distriktet. Dette distriktet forandrer seg fysisk, men den
viktigste forandringen er forandringen
i holdninger og oppførsel, forandringen
i et menneskes liv.” Ved å samarbeide
med myndighetene, har disse tidligere
bøllene vært vitne til en reduksjon av
vold og kriminalitet – og mange unge
mennesker forlater gjengene.
Kilde: Stan Jeter, CWNews

Folk begynner å komme
til Jesus
Som en følge av all bønn begynte kriminaliteten å synke i byene. Politiet spurte
nå Peter og hans team om å komme og
hjelpe til i en landsby der volden hadde
tatt overhånd. Peter startet en bønnevake der og etter to uker gikk kriminaliteten raskt tilbake og kom under kontroll!
Noe annet som er oppmuntrende er at
folk begynner å komme til Herren som
en følge av disse bønnevakene. Bønn er
tatt ut til folket og noen er blitt bedt for
i sine hjem. Tallet på frelste synes å ha
gått opp sammenlignet med andre evangelistiske fremstøt. En positiv side er at
et stort antall av de nye troende nå blir
omskapt til disipler ved at de regelmessig deltar på bønnemøtene. Sjansen for
at de skal falle fra er også mye mindre.
Det er også overraskende å se at de ﬂeste
av de nye troende er unge mennesker.

Nå er 1460
bønnevaker
plantet
Sist uke var redaktøren av Joel News,
Marc van der Woude, i kontakt med
Peter Sekhonyane, som kunne gi den
oppmuntrende oppdateringen av denne
historien. I løpet av de to siste årene
har døgnkontinuerlige bønnevaker ”eksplodert” til 1460 bønnesentre ut over
landet, mest i byene. ”Vi forventer at
minst fem av områdets pastorer tar del
på bønneteltet (et militærtelt) i deres by.
På den måten blir det et lokalt eierskap”,
forklarer Peter. ”Så har vi workshops der
vi trener kristne i forbønn. Så tar disse
med seg visjonen tilbake til sine menigheter. Det er derfor vi er vitne til en slik
rask mangfoldiggjøring”.

Gir mindre kriminalitet
Ved hjelp av noen sponsorer, reiste han sommeren 2004 et telt med plass til 300
i en av de 20 bydelene i Orange Farm for å kunne be hele døgnet. I tre uker lærte
han opp kristne fra alle kirkesamfunn om prinsippene ved døgnkontinuerlig bønn.
Etter tre uker ﬂyttet han teltet til en av de andre bydelene og gjentok det hele der. I
oktober 2004 var sju av de døgnkontinuerlige bønnevakene i funksjon med i gjennomsnitt 15 timer bønnetid i døgnet. Så gikk de sammen om en uke med 24 timers
bønnevakt. På lørdag gikk Peter på politistasjonen for å høre hvor mye kriminalitet
det hadde vært i løpet av uken. I følge deres statistikker hadde det skjedd noe underlig. I sju av de 20 bydelene hadde det omtrent ikke vært noe kriminalitet – nøyaktig
de sju bydelene der det var bønn hele døgnet!
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Globalt perspektiv
Mot forvandlede
samfunn
For de ﬂeste menigheter er døgnkontinuerlig bønn en fullstendig ny dimensjon.
”Vær klar over at mange menigheter og
pastorer rundt om i byene fremdeles har
svært tradisjonelle gudstjenester” forklarer Peter. ”De er ikke vant til bønn,
langt mindre bønn hele døgnet. Nå blir
forbederne trent til å bryte med det okkulte og med avguder, noe som fører til
et utrolig gjennombrudd blant beboerne. Som et resultat av at kvinner blir involvert i bønn, ser vi dem også bli forløst
inn i lederskap av menigheter. Folk blir
helbredet, selv for AIDS. Arbeidsledigheten går ned. Flere unge får utdannelse
og opptrening”. Peter og hans team er
på god vei til å nå målet med å opprette
fem bønnetelt til opptrening i hver av
provinsene. Et i nord, et i øst, et i sør, et
i vest og et i sentrum. ”Mitt mandat er å
få hele landet til å be”, sier Peter videre.
”Nå åpner selv de hvite menighetene
sine dører for bønn hele døgnet og ber
om vår hjelp. Dette er noe som sjelden
fant sted før. Faktum er at de menighetene som var mest involvert i Apartheid,
er nå bidragsytere av telt til oss.”
La oss be for Peter og hans team. For å
oppfylle den visjon Gud har gitt dem,
trenger de enda 27 telt, en lastebil for
transport av teltene og et lovsangsteam
på heltid.
Kilde: Peter Sekhonyane,
sekhonya@postnet.co.za
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Hvordan to islamske
terrorister fant Jesus
Det er sjeldent at en islamsk terrorist
bryter ut fra den jihadiske livsstilen. Det
er enda sjeldnere at den samme terroristen så taler mot islamsk terrorisme, blir
en aktiv etterfølger av Jesus Kristus og
står opp for den jødiske stat. Men det
var akkurat det som skjedde med Walid
Shoebat og Zachariah Anani.
Som en ung mann var Shoebat et medlem av den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO), som i mange år ble ledet
av den nå avdøde Yasser Arafat. Shoebat
deler: ”Vårt oppdrag var i begynnelsen
(vi vokste opp på Vestbanken): ”drep
så mange jøder som du kan.” Anani tilhørte ﬂere islamske grupper i Libanon.
Da han var 14 hadde han allerede begått
sitt første mord, og han var bare så vidt
begynt. ”I løpet av ﬁre år hadde jeg 223
poeng, som betyr 223 drepte,” husker
Anani. ”Og to tredjedeler av dem ble
drept ved dolk. Jeg var trent i det vi kaller kampsport.”
Da Shoebat og Anani vokste opp i
Midtøsten ble de lært og føre jihad (hellig krig) mot alle ikke-muslimer, spesielt
jøder. Forrige måned delte de sine historier ved et arrangement i Philadelphia
ved navn ”Tre X-terrorister snakker ut.”

moskeen, den skjer allerede på skolen.
De er allerede en del av hele utdanningssystemet. Som et resultat er folket villige
sjeler klare til å dø i martyrdød, klar til å
dø for Palestina, klar til å dø for Allah.”

Det var ment at det skulle være tre tidligere terrorister som var blitt kristne,
men i det siste minuttet trakk den ene
seg fordi muslimske familiemedlemmer
truet med å kidnappe barna hans hvis
han deltok. Shoebat sier: ”Islam er som
sangen ’Hotel California’. Du kan sjekke
inn, men du kan ikke sjekke ut. Du kan
sjekke ut hvis du vil – i en kiste.”

Shoebat var en av dem. ”Løftet om frelse
i Islam er via martyrdøden,” sier han.
”Det er hele budskapet. Koranen sier det
klart: ”Tro ikke at de som dør for Allahs
sak i martyrdød er døde, men er med
Allah der de mottar sine velsignelser.”
Det var derfor min tante Fatima delte ut
sukkertøy i Betlehems gater fordi sønnen hennes nå var blitt martyr.

Men Anani og Shoebat sjekket ut og la
dermed årevis av kultlignende indoktrinering bak seg og lever for å fortelle om
det i dag. Anani’s bestefar og oldefar var
begge høyt rangerte islamske geistlige i
Libanon. Da han var blitt 13 år hadde
Zachariah blitt medlem i sin første terrorgruppe – med familiens fulle godkjennelse. Gruppen ble kalt ”The Youth
of Ali”, oppkalt etter profeten Muhammeds fetter. Shoebat kom også fra en
prominent familie. Bestefaren hans var
i nær slekt med den store muftien av
Jerusalem, som arbeidet nært opp til
Adolf Hitler og naziregimet. I palestinske skoler lærte Walid som ung at Jesus
og Moses var palestinske revolusjonære
og at jødenes dommedag kommer. ”De
ﬂeste amerikanere tror at terrorisme begynner med noen grupper som rekrutterer deg, men rekrutteringen skjer ved

Etter at han hadde tilbrakt tid i fengsel
fordi han hadde angrepet israelere var
Walid klar til å utføre oppdrag for PLO.
En gang plantet han en bombe i en bank
i Betlehem rett ved siden av Fødselskirken hvor ifølge tradisjonen Jesus ble
født. Shoebat deler: ”Da jeg gikk bort
hørte jeg en stor eksplosjon bak meg.
Jeg ble aldri tatt og bekjente ikke disse
tingene før jeg ble en kristen i 1993.”
Den samme kristne tro som Anani og
Walid en gang ønsket å knuse ville til
slutt forandre livene deres. Etter et tilfeldig møte med en kristen predikant i
Libanons gater forlot Zachariah Islam
og terrorisme da han var 17 år. Familien
hans reagerte ved å ikke ville kjennes ved
ham. Anani husker tilbake: ”Min far tok
den lille Bibelen fra hendene mine og

rev den opp, slo meg to eller tre ganger
og gikk bakover da han nok tenkte at jeg
kom til å hoppe på ham. Jeg sa: ”Nei,
om du slår meg eller sparker meg vil jeg
ikke forandre noen ting. Jeg vil likevel
være en kristen.” Utenfor hjemmet hans
var det enda verre. Han ble dratt til den
lokale moskeen, slått og bannlyst. Det
var også ﬂere forsøk på å ta livet hans.
”Jeg ble skutt, ble knivstukket og forgiftet. Jeg ble kjørt på av en bil og slått
med pinner.” Men Zachariah nektet å
bli truet eller skremt fra sin nye tro.
Walid forlot Islam i 1993 etter at hans
kone som allerede var en kristen utfordret han til å bevise at Bibelen var feil.
Det klarte han ikke. Shoebat deler: ”Jeg
begynte å forstå historien om syndefallet, kom helt til Åpenbaringen og da jeg
hadde kommet til profetene var jeg så
fascinert ved å studere Sakarja, Esekiel,
Daniel og Jesaja: ”For jeg er Gud og det
er ingen annen. For jeg er Gud og det
ﬁnnes ingen andre enn jeg.” Shoebat’s
nye tro kostet ham sin far og sine søsken. Han bor nå på et uspesiﬁsert sted
hvor han leder Walid Shoebat stiftelsen,
en pro-Israel gruppe. Han har også skrevet en detaljert bok om reisen sin som
heter: ”Hvorfor jeg forlot Jihad.”
Anani bor nå i Nord Amerika hvor han er leder for
evangelisering for en
internasjonal
tje-

neste. Hans opphold i Vesten har ikke
alltid gått bra. Han har blitt overfalt og
fått drapstrusler fra muslimer i USA og
i Canada. Shoebat sier at den beste måten å møte Jihads vold er like enkelt som
å snu en side. ”Vi må sende ut kristen
utdanning, sannheten fra Bibelen over
hele den muslimske verden. Hvis vi sender ut budskapet og forteller dem hva
Bibelen allerede har forutsagt om hva
som kommer til å skje med muslimene,
hvis de kan forstå det og se det tydelig,
så vil den falske troen som de har satt
sitt håp til skjelve.”
De tidligere terroristene vet at budskapet
deres ikke er politisk korrekt, men sier
at de vil fortsette å fortelle sannheten og
legge sin sikkerhet i Guds hender.
Whalid Shoebat’s book ’Why I left Jihad’:http://makeashor terlink.com/
?L2BD628AD
Whalid Shoebat Foundation: http://www.
shoebat.com
Kilde: Erick Stakelbeck, CBN News

En mørk natt for menneskeslekten

av Paul Keith Davis

info@brolendelam.no

En mørk natt for menneskene! Det er et uttrykk jeg ofte hører når jeg reiser rundt i USA, og på andre kontinenter. Tydeligvis er det mange mennesker som går gjennom store vanskeligheter og smertefulle erfaringer. Gjennom de lidelser
vi som mennesker møter i livet, tror jeg Gud vil vende til det gode. Han vil styrke oss og utruste oss for en fruktbar
sak. I det følgende jeg skal dele med dere en erfaring jeg hadde for mange år siden. Muligens har det en helt spesiell
betydning for de av dere som er ledere, men også for alle dere andre.
Mange ledere har opplevd å nå enkelte mål i løpet av sitt arbeidsliv, og plutselig oppdaget å stå midt i Guds gjøremål.
Denne suksessen og gleden av å lykkes førte sannsynligvis til et nært og intimt felleskap med Gud, og ikke minst en
større åndelig trygghet.
Lysets arme
Jeg hadde for ikke lenge siden en visjon
hvor jeg så en mektig arme oppstilt ute
på et åpent område, stående i en krigsformasjon klar til kamp mot mørkets
arme. Guds hær hadde en lysende bue
over seg. Ikledd sine rustninger og sverd
ble soldatene beundret og sett opp til.
Krigen som fulgte, oppfattet jeg som
den store endetidskrigen. Den hadde
en intens aggressivitet. Hvert eneste
slag som ble iverksatt, rev opp ﬁendens
linjer og førte til at de måtte trekke seg
tilbake. Stadig nytt land ble gjenerobret
for Guds kongerike. Tilslutt var krigen
nesten vunnet og mørkets arme overvunnet og kastet tilbake dit den kom
fra.
Hindret av Den Hellige Ånd
Plutselig stoppet Den Hellige Ånd oss
og tillot oss ikke å gå lengre. Jeg kunne
ikke forstå hva jeg så. En følelse av
sjokk og uro la seg over meg. Hvordan
kunne Guds Ånd stoppe dette? Hvorfor
kunne vi ikke fortsette å gjøre ende på
mørket en gang for alle?
Forvirret og sjokkert spurte jeg Herren hvorfor han hadde stoppet oss. Da
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jeg stilte det spørsmålet gjorde Herren
det slik at skyene over oss delte seg og
våre øyne ble åpnet. Vi så de store massive våpnene som ﬁenden hadde gjemt
unne og som nå var rettet imot oss.
Så gikk det opp for meg at djevelen
i virkeligheten ikke måtte trekke seg
tilbake pga. vår store styrke. I stedet
hadde ﬁenden lurt oss opp i en felle.
Herrens arme hadde bare hatt en ting
for øye, nemlig å nå sitt mål om seier
og i så måte drive ﬁenden tilbake. .
Er det noe djevelen virkelig er redd for
så er det Åndens utgytelse over menigheten. Dette søker han å forhindre.
Vår motstander vet at når Guds folk
er salvet med et profetisk mandat og
ikledd Guds fulle åpenbaring og kraft,
så vil han ikke ha noe å stille opp med.
De som skades i krigen vil kunne få
den legedom de behøver hos Herren.
Her snakker jeg om en legedom som
tilslutt vil gjenopprette Guds nærhet til
menneskeheten, slik det en gang var i
Edens hage. Når dette skjer, vil ”Kristus
i oss – håpets herlighet” bli synlig. Dette
forklarer hvorfor det har vært så stor
opposisjon til den voksende profetiske
generasjon.

Fienden forstår at hans eneste sjanse for
seier er å lokke oss inn i en for tidlig
krig. Med en gang Kristi brud oppnår
den åpenbaringen av det som fullt ut
er mulig i Kristus, vil ﬁenden lide fullt
nederlag. Da kan vi stå alene i en razzia
mot alle krefter i helvete, ikke på grunn
av vår egen styrke, men fordi vi trekker fra den usynlige kilden som har sitt
opphav i himmelen lys og som bor i
våre hjerter.
Det var på grunn av Guds nåde og
herlighet at han stoppet oss. Det ville
ha blitt vår død om vi hadde løpt videre
inn i kampene. Faderens kjærlighet er
så stor, Han vil ikke tillate oss å gå inn
i denne konﬂikten uten at vi først har
hatt muligheten til å være fullt utrustet
i Kristus og armert med Guds kraft.
Hadde vi valgt å ikke stoppe, ville de
massive våpnene til ﬁenden kunne ha
ødelagt oss.
Operasjonsrommet
Deretter så jeg at mange av oss ble ført
fram til noe som liknet et himmelsk
operasjonsrom og treningssenter. Det
som var så fantastisk og ekstraordinert i
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av Paul Keith Davis

dette rommet var at samtidig som jeg lå
på operasjonsbordet, stod jeg også bak
englene som omringet bordet, og så på
mens de forberedte seg til operasjonen.
Det var kanskje 6-8 engler som omringet operasjonsboret. Alle var de intenst
fokusert på det de skulle utføre, en
åndelig operasjon kun for å forberede
oss til vår store krig.
Ledsagerne i rommet begynte med en
gang å fjerne lag etter lag med skrøpeligheter, kjødelig komfort, og verdslige
lyster. Jeg så på mens min egen identitet, agenda, ambisjoner og begjær ble
fjernet og ødelagt. Jeg ble fortalt at det
ikke var plass for dette i den kommende krigen. Vi kan ikke tillate at våre
egne tanker og ideer skal være en del av
hans sannhet. Det må være uberørt av
menneskehender.
Denne prosessen fortsatte inntil jeg
endelig kastet meg over skulderen til
en av englene og spurte, ”hvor er jeg,
for jeg kan ikke lenger se meg selv?” En
stemme talte til meg og pekte på et lite
vibrerende sedkorn av liv som lå igjen
på operasjonsbordet. ”Der er alt som er
igjen.” Alt som var tillat å bli igjen etter
det store arbeidet var det lille frøet av
liv gitt til meg av Gud.
Avkledningsprosessen hadde brakt oss
tilbake til det opprinnelige liv. Den
hadde avkledd alt det som hadde blitt
født under syndefallet. Vi kunne ”ikle
oss Kristus ” og bli åndelig kvaliﬁsert
til å stå seirende i krigen med mørkets
arme.

Kjød av hans kjød
Ledsagerne begynte deretter med å sette
oss i sammen igjen. Nå ble vi ikledd

guddommelige kraftfulle attributter,
mektige i Gud og tilstrekkelig utrustet
til den store krigen. Englene utførte
gjenoppbyggingen med den samme
prosedyre, kraft og besluttsomhet som
avkledingsprosessen. Men nå var materialet ”ben av hans ben og kjød av hans
kjød” Enhver annen forberedelse enn
denne, ville resultere i sikker undergang.
”Til slutt, vær sterk i Herren og i hans
mektige styrke. Kle på dere Guds fulle
rustning, så du er i stand til å stå imot
ﬁenden” Ef 6:10-11
Når forberedelsesprosessen var fullført,
returnerte vi til krigen. I stedet for å
ha våre egne sverd i våre hender, var
vi sverdet eller våpenet i Guds hånd. I
stedet for å ha et løfte, ble vi løftet.
Kristus i oss
”Men ikle dere Herren Jesus Kristus, og
motstå kjødets lyster” Rom13:14
Et av de største mysterier som fullt ut
vil bli åpenbart, er underet med Kristus i oss, herlighetens håp. Vi leser og
proklamerer dette ofte på våre kristne
møter, men ingen av oss har ennå
oppdager den absolutte og komplette
realitet i disse ord.
Skriften har lovet at en hel arme med
troende vil reise seg, salvet for dette
oppdrag. De vil vandre i den fulle sannhet med stor kraft og autoritet; og det
som er enda mer viktig, de vil utstråle
Guds karakter og kraften i Kristus gjennom hans manifesterte herlighet.
For mange har latt seg verve i Herrens
arme, og denne forvandlingsprosessen
tar nå etter hvert mer og mer form.
Den guddommelige forvandlingen

representerer den økte dimensjonen av
Åndens åpenbaring og kraft i oss. Den
istandsetter oss til å kalle på ham som
vil svare oss og vise oss store og mektige
ting som vi nå ikke kjenner til. Slik vil
vi tilslutt vinne den endelige seier over
mørkets makter.
Gjennom å la Herren avkle oss og ikle
oss noe nytt vil vi utrustes til hans tjeneste.
Den hørbare stemmen
En hørbar stemme snakket da til meg
og sa: ”våpnene som er smidd mot deg er
mye mer kraftfulle enn du kan forestille
deg! De guddommelige kraftfulle våpen
som er utviklet for deg er også mer kraftfulle enn du noen gang kan forestille deg.”
En av de fremste strategier fra ﬁenden i
denne time er å narre menigheten til å
tenke at vi er fullt utrustet til den kommende krigen.
Fienden vet at hans eneste mulighet for
seier er å holde oss borte fra den absolutte iverksetting av Guds bestemmelse.
Denne fødselsretten kan bare bli forløst
når vi tillater og bli en mottager av den
guddommelige utrustning.
Når dette forekommer, ﬁnner Herren
sin bolig i oss, lever ut sitt liv gjennom
oss i en perfekt union.
Prisen er stor. En død bort fra seg selv
er kostbar. Men til tross for det så er
allikevel belønningen ekstremt mye
høyere en hva vår tanke kan komme
opp med.

Brølende lams

Distrikts seminarer
2006 - 2007
S t a v a n g e r : 01-03 desember
E g e r s u n d : 04-05 desember
K a r m ø y : 26-28 januar
B e r g e n : 09-11 februar
J æ r e n : 09-11 mars
K v i n e s d a l : 23-25 mars
S t a v a n g e r : 20-22 april
B o d ø : 08-10 juni
For mer info og påmelding ring 32 75 79 85
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Nytt år 2007

Nyttårsfest
med
Brølende lam
Sett av nyttårshelgen for  herlig og sterkt fellskap, hvor
vi forløser profiske rningslinjer og visjoner for  nytt
spennende år. Vi setter av mye tid til bønn og forbønn.

Lørdag den 30. dember 2006
til mandag den 1. januar 2007
Sted: First Hotel Ambadeur, Drammen
Deltageravgift kr 800. Helpensjon med ftmiddag 1.575 dobbeltrom pr. person og 1.835 for enkeltrom for hele helgen.
Påmeldingsfriﬆ 1. dember

Jeg synes det alltid er spennende å avslutte et år og gå inn i et helt nytt år.
Jeg har alltid forventninger til det nye
og er spent på hva Gud har for meg for
det nye året. Jeg tror Herren har sine
tanker for både år, tider og stunder
og jeg tror det derfor er viktig å ﬁnne
Guds tanker for det nye året for meg
personlig, for tjenesten jeg står i, så vel
som for året generelt.
Nyttårshelgen fortoner seg alt for ofte
for meg personlig som et tomrom, fra
familieselskaper i jul og romjul til at
man sitter alene nyttårshelgen, om man
ikke selv inviterer noen venner hjem til
selskap. Det virker som om alle er opptatt med sitt og overgangen til et nytt
år blir ikke det jeg ønsker meg med et
sterkt fellesskap med andre troende,
innvielse og felles bønn for et nytt år.

Dette nyttår, overgangen til 2007, opplever vi at vi skal invitere til en annerledes nyttårshelg på hotellet vi bruker for
våre nasjonale seminarer i Drammen.
Vi vil først og fremst legge vekt på et
varmt og innbydende fellesskap, hvor vi
får tid til hverandre. Vi vil også få mye
tid til bønn og lovsang disse dagene.
Ikke minst skal vi profetere hva Herren
har for hver enkelt for år 2007 og for
året generelt. Det skal også bli godt å
slippe all forberedelse til måltider men
kunne nyte fellesskapet rundt bordene
til både frokost, lunsj og middag, med
herlige venner som lengter etter mer av
Gud for et nytt år.
Vi gleder oss til denne nyttårshelgen og
inviterer deg til å ta del i vårt fellesskap.
Dette blir en ny erfaring og opplevelse
for oss og vi har stor forventing til hva
Herren vil gjøre under disse dagene.

Programoversikt:
Lørdag den 30. desember 2006
16:00 Velkommen og registrering
18:00 Middag
20:00 Bønn, lovsang og festmøte
Søndag den 31. desember 2006
09:00 Frokost
11:00 Guds strategier for 2007
13:00 Lunsj
14:30 Fellesskap med vitnesbyrd og
profetier
17:00 Aktiviteter
19:00 Festmiddag
21:00 Bønn, lovsang og festmøte
23:30 Profetisk overgang til 2007
Mandag den 1. januar 2007
09:00 Frokost
11:00 Profetisk møte med bønn og
lovsang
13:00 Lunsj
14:30 Forløsning av nådegaver for
2007
16:00 Avslutning

Ring Per Ivar på 32 75 79 85 for påmelding eller mer info
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8 TRENDER - forandringer som
av Bård Boye

vil komme til kirken i Norge Jesu navn

kapellan@sunndalkirke.no

I fjor ﬁkk jeg av min arbeidsgiver sette av tre måneder til studier. Jeg ønsket å få et overblikk. Gå opp på et fjell for
å få oversikten. Hva er det egentlig vi holder på med? Hvor er vi? Hvor går vi? Hva blir viktig i tiden fremover? I Johannes Åpenbaring står det syv ganger: Hør hva Ånden sier til menigheten. Gjennom bønn, bøker og det å treffe folk
fra andre steder, ville jeg lytte til Gud, lytte til bønnefolket, lytte til profeter… Her er hva jeg så:
1. Fra garderoben til banen
Mange er i dag travelt opptatt med det
vi kaller ”kirke”: Dugnader, komiteer,
møter, aktiviteter osv. Det blir som et
eget sted hvor vi bruker mye av vår tid
og gir vårt beste. Ofte er vi så opptatt
med dette at vi ikke har tid til å ta
vare på eget liv, springer forbi familie
og nabolag til dette vi kaller kirke. Vi
trenger kirken; et sted for næring til
livet gjennom Guds ord og fellesskap,
men vi er blitt som fotballspillere som
er mer opptatt av livet i garderoben
enn kampen på banen. Kirke er vi der
vi er; i eget liv, i familien, i nabolaget,
på arbeidsplassen. Det er godt å ha et
garderobefellesskap hvor vi kan få oppmuntring og input gjennom Guds ord.
Men nå går vi ut på banen; der folk er,
i det virkelige liv, i hverdagen. Der blir
fokuset vårt fremover.
2. Fra forvirring til klart fokus
Mange leter. Hvorfor har vi kirke?
Hva er hensikten? Hva er egentlig det
viktigste vi holder på med? Vi har gått
oss vill i alle våre aktiviteter. Forvirringen vil forsvinne. Vi vil alle vite hva
den enkle hensikt er. Det dreier seg om
Gud og om mennesker. En Gud som
identiﬁserer seg slik med mennesker at
det nesten bare dreier seg om mennes-
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ker. En Gud som er så stor, så hellig, så
annerledes at det nesten bare dreier seg
om han. Fokuset blir klart: Elske Gud
og elske mennesker der vi er.
3. Fra aktiviteter til relasjoner
Mange kirker preges av en hektisk aktivisme. Formaninger og appeller om
innsats, deltakelse og hvordan vi burde
leve er det rikelig av. Noen blir slitne.
Noen føler de alltid kommer til kort.
Noen gir opp og trekker seg ut av det
hele. Det kommer til å dreie seg om å
være; være i en enkel tillitsrelasjon til
Gud og å være i gode, sanne relasjoner
til mennesker. Vår modenhet er ikke
hvor ﬂinke vi er til å lære bibelvers,
hvor trofaste vi er, disiplinerte…(selv
om dette ikke er uvesentlig), men hvor
modne vi er i vår relasjon til Gud og
mennesker der vi til en hver tid er. En
relasjon til Gud der jeg vet at jeg er tatt
hånd om og omgitt av kjærlighet midt i
all ondskap, stormer, hat og problemer.
Vi kommer til å vite at vi er de mest
trygge og elskede barn i hele verden
fordi vi er i ham. En relasjon til mennesker som er åpen, ærlig og sann. Der
vi bruker tid sammen, lytter til hverandre og deler alt godt med hverandre.

4. Fra splittelse til enhet
Vi er delt i mange kirkesamfunn, ulike
kulturer, ulike personlighetstyper, ulike
aldersgrupper. Vi blir som en familie
igjen som holder sammen i tykt og
tynt. Det blir en enhet med rom for
mangfold. En enhet under ham. En
enhet ut fra felles mål: For Gud og for
mennesker! Helhet i eget liv, enhet i
familier, enhet i nabolag og enhet på
arbeidsplassen. Fargene i mangfoldet
blir bare sterkere, samtidig som enheten
blant hans barn blir større.
5. Fra organisasjon til organisme
I vesten har vi en hang til å bygge imperier. Med stor kraft og visdom bygger
vi våre tårn. Mange kristne imperier
vil rakne. Posisjoner, organisasjoner og
ovenfra tenkning vil bli rystet. Menigheten blir en organisme som naturlig
brer seg ut. De små menighetsfellesskapene i nabolagene ser selv hvem
som er den eldste (de mest modne i
relasjonen til Gud og mennesker; de
kalles også fedre / mødre). Disse igjen
vet at de trenger å stå i en relasjon til
andre eldste og de ser hvem det er. Relasjoner dannes naturlig. Livet vokser.
Nye barn blir til. Nye unge. Nye eldste.
Nye familier. Det brer seg ut nedenfra,
naturlig og organisk.

6. Fra vantro til tillit
Vantroens tette dekke over landet vårt
rulles bort. Det blir åpenbart at en
kultur som forklarer alt uten Gud (alt
i historien, alt i sinnet(psykologi), alt i
naturen(naturvitenskap) osv.) kommer
til kort. Det blir åpenbart for alle at
det ﬁnnes en åndelig virkelighet som er
både god og ond. Det blir klart at det
er et liv etter døden. Tomrommet blir
fylt av tro. Trosnivået i folket og i kirken vil stige dramatisk.
7. Fra resignasjon til djervhet
Janteloven roper at du ikke er noe og
at det ikke nytter. Folk holdes nede av
løgnen og blir som mus. Ropet fra det
lave vil forstumme. Herrens tilrop blir
hørt: ”Du er noe i meg!”. Vi blir djerve
som David. Vi tåler ikke at ondskap
rår, at folk lider, løgn, vantro, sløvhet… Små som vi er går vi fram i hans
mektige kraft og ﬂyr i synet på enhver
goliat som er. Vi blir en vikingnasjon
igjen, men denne gang for å vinne land
for Guds rike og med rettferds mektige
våpen.
8. Fra stille til en mektig vind
Vi lever i en tid og på et sted der vinden fra himmelen knapt er merkbar.
Gud holder pusten. Vi strever, men
høster lite. Vi ber, men ser lite resultater. Vi leser om mirakler, men ser få.
Lite skjer selv om vi merker at det skjer
noe bak kulissene. Brått vil det snu.
Det vil begynne å blåse igjen. Gudsnærværet merkes sterkt. Hans herlig-

het brer seg ut. Bønnesvar høstes inn.
Mennesker blir forvandlet. Tegn og
under blir vanlige. Døde står opp.
Jeg tror dette og holder fast på dette. Så
går jeg her og ser etter de muligheter
han åpner for komme ut av de spor
som er preget av denne verden og av
religiøse tradisjoner og for å gå inn på
de spor som hører fremtiden til. Jeg er
liten, men blikket er festet på ham.
Han skal gjøre det.
”Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer
allerede fram. Merker dere det ikke?”
(Jes43:18-21)

av Trygve Elvegård
Jesus taler om at på den dagen
skulle de be i Jesu navn og at de
fram til da, ikke hadde bedt i Jesu
navn. Joh16:23-24 På den dagen
skal dere ikke be meg om noe. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hva
som helst dere ber Faderen om i mitt
navn, det skal han gi dere. Hittil har
dere ikke bedt om noe i mitt navn.
Be, og dere skal få, så gleden deres kan
være fullkommen. At menigheten har
rett til å be i Jesu navn, ser vi hele
veien. Jeg kan nevne der Paulus sier:
alt dere sier og gjør, gjør det i Jesu
navn. Kol3:17 Og hva dere enn gjør
i ord eller gjerning, gjør alt i Herren
Jesu navn, og takk Gud Faderen ved
Ham. Hvorfor det, jo blant annet
for at vi skal trene oss i vårt sinn på
at Jesus er med i hverdagen og at vi
skal bli hans nærvær mer bevisst.
Da vil det også bli mektigere å be
i Jesu navn! Jesu navn vil bli en
realitet i hverdagen, og alt som ikke
er gjort i tro, vil bli gjort i tro, ved
bevisstheten om at Jesus gjør det
når vi gjør det.
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Danser ditt hjerte

av Anneli Nilsson

anneli_b_nilsson@hotmail.com

”Sacred Romance” (”Hellig Romanse”) 1977:
Gud er så lidenskapelig i forholdet han
har til oss at han lengter etter vårt gjensvar. Men fellesskap med Gud blir ofte
erstattet med aktiviteter for Gud, og vår
tilbedelse blir ofte erstattet med livløse
ritualer. Hvorfor er det slik? Hvorfor
er det så vanskelig å legge hjertet i det?
Eldredge og Curtis foreslår:

Hva er pasjon?
Her er et sitat fra John Eldredge (forfatteren av bestselgeren ”Wild at Heart”)
og Brent Curtis:

”Allerede tidlig i livet lærer vi oss alle å
ignorere og mistro de dypeste lengslene
i hjertet. Vi blir veldig sjelden invitert
til å leve ut i fra hjertet. Hvis vi er
ønsket, er vi ofte ønsket for hva vi kan
tilby nyttemessig.”

”Evangeliet sier at vi som er Guds elskede, skapte en kosmisk krise. Det sier
at vi ble stjålet fra vår sanne kjærlighet
og at han satte i gang den største kampanjen i verdenshistorien for å få oss
tilbake. Denne voldsomme hensikten,
denne skjødesløse ambisjonen, som
skyver alle konvensjoner til side og
bokstavelig talt vil sette himmel og jord
i bevegelse – hva vil han ha fra oss? Det
han vil ha, er oss – vår latter, våre tårer,
våre drømmer, vår frykt, våre innerste
følelser. Denne tanken – at Gud vil ha
vårt hjerte – virker for god til å være
sann.”

Verden rundt oss spør oss om våre
gjerninger, men Gud spør om noe mye
dypere i vårt sanne jeg. Noen har mistet
kontakt med sitt hjerte for lenge siden
og synes det er veldig ubehagelig å gå
dit. Hvem er denne Gud som spør oss
om våre hjerter, fokuset og oppmerksomheten i vårt liv og vår fulle pasjon?
Han vil til og med at vi skal ”miste oss
selv” (Matt10:39). Det høres veldig farlig ut! Noen forblir i rutiner som aldri
utfordrer hjertet deres så lenge de lever.
Disse personene kan også være i kristne
omgangskretser.
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Gud sier: ”Disse menneskene ærer meg
med sine lepper, men hjertet deres er langt
unna meg.” (Jes29:13)
Ritualer kan være ”trygge” arenaer der
jeg kan gå og ha en åndelig opplevelse
uten å egentlig ofre noe for det – der
jeg kan gi, men likevel beholde selv.
Betyr det at ritualer alltid er livløse?
Nei, men hvis ritualer er det eneste
redskapet som kan uttrykke min kjærlighet for Gud, er det en mulighet for
at det dype personlige bidraget og fellesskapet er begrenset. Det intime stedet blir funnet av det å gi i gjensidighet
og ærlighet, som involverer personlige
uttrykksmåter og følelser.
Vårt hjertes pasjon
Hva vil Gud ha? Vårt hjertes pasjon,
ikke nødvendigvis en sang. Hvis det
er slik, er det da mulig å bli kalt en
kristen, men likevel ikke være bundet
til Gud med vårt hjerte? Vi tror at alt
er greit hvis vi bare gjentar synderens
bønn, men er det virkelig det? Det
handler mer om hjertet enn vi noen
ganger tror. Ordsp4:23 sier: ”Bevar ditt
hjerte framfor alt du bevarer, for livet
utgår fra det.”

Krassimir Kolev, ”Dans i hvitt” - Olje på larret

Pasjon eller livløst ritual
Denne artikkelen handler ikke bare om
dans, selv om den kunne gjøre det. Den
handler om hjertets tilstand. Ordet
”bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,
for livet utgår fra det” (Ordsp4:23) har
en mye større betydning enn det vi
kanskje har forstått, og er mer følsomt
og vanskeligere å bevare. Hjertet er særdeles sentralt i Bibelen. En kan faktisk
bruke ordet pasjon.

Brølende
lam - partner!

av Anneli Nilsson

Eldredge og Curtis fortsetter: ”Det
kristne livet er et hjertets kjærlighetsforhold. Det kan ikke bli levd primært
som et sett med prinsipper eller etikk.
Det kan ikke bli styrt av nivåer og programmer. Det kan ikke bli levd utelukkende som en moralsk kode som leder
til rettferdighet!”

Noen mennesker har blitt lurt; de har
lært at en religiøs gudstjeneste der man
ikke gir sitt hjerte, holder. De utvikler
høy kompetanse i utførelsen av ritualene, men hjertene deres er langt unna
Gud. En vakker stemme kan ikke skape
pasjon. Pasjon kan bare skapes i hjertet.
Men hvis pasjonen er der, kan en god
stemme hjelpe til å bringe det ut. Gud
kan bruke evner og gjerninger – men
det han virkelig ser etter, er hjertet. Så
hvis ritualene kan bære i seg og utvikle
dette kjærlighetsforholdet, så behold
det…
”Sant ritual er et levende ritual, som
inneholder fortiden, omfavner nåtiden
og gir rom slik at fremtiden kan utfolde seg.” (Deitering 1984) Men hvis
det begrenser oss, så la oss ﬁnne nye
redskaper, redskaper som kan involvere
hjertet. ”Ritualer som ikke vokser…
med troen til de menneskene som praktiserer det, mister sitt krav på å være et
ritual.” (Deitering 1984).
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Celeste Schroeder berører et annet
aspekt ved temaet i boken ”Embodied
Prayer”. Hun mener at hvis vi kommer
dit hen at vi kan involvere vårt hjerte,
glemmer vi likevel å få kroppen med
dit. Gud kaller oss til en lidenskapelig forening av ånd, sjel og kropp med
ham. (Schroeder 1995). Å forlate stedet
av frakobling og grense som vårt vestlige samfunn har tvunget på oss og
ﬁnne helhet igjen i et totalt lidenskapelig fellesskap med Gud. (Dette utvikles
mer i artikkelserien om dans).
Hvordan kan jeg ﬁnne pasjonen igjen?
Vi neglisjerer ofte disse fundamentale
tingene: ubekjent synd, stolthet, egoistiske ambisjoner, utilgivelse, hardhet i
hjertet og denne verdens bekymring og
ære. Bibelen sier at de som er ”rene av
hjertet” vil se Gud. (Matt5:8).
”Hold dere nær Gud, så skal han holde
seg nær dere. Rens hendene deres, dere
syndere! Og rens hjertet deres, dere som
lar sinnet dras til begge sider!” (Jak4:8)
Hvordan renser jeg hjertet mitt? Bibelen sier: ”Rens da deres sjeler i lydighet
mot sannheten.” (1Pet1:22A). Det å
forsøke å tilbe uten å leve i henhold

til boken, vil gjøre meg lik en fariseer
med døde religiøse gjerninger uansett
hvor mange følelser eller handlinger jeg
legger til det. Pasjonen ﬂyter der hvor
det er lydighet, omvendelse og tilgivelse
for synder, der hvor hjertet er mykt og
alltid villig til å forandre seg. På dette
stedet av ydmyk overgivelse vil kjærligheten ﬂyte igjen, og pasjonen med den.
Jeg vil avslutte med enda et sitat fra
boken ”Sacred Romance” (”Hellig
Romanse”): ”Det er mulig å gjenﬁnne
det tapte livet i vårt hjerte og med det,
intimiteten, skjønnheten og eventyret
i et liv med Gud. For å få til det, må vi
forlate det som er kjent og komfortabelt og ta ut på en reise. En reise der vi
søker etter det tapte livet i vårt hjerte,
og etter stemmen som en gang kalte oss
til de hemmelige stedene.”
La oss ta den reisen!
Kildeliste:
John Eldredge & Brent Curtis – “The Sacred Romance” (1977)
Carolyn Deitering – “The Liturgy as Dance and
The Liturgical Dancer” (1984)
Celeste Schroeder – “Embodied Prayer” (1995)

I nesten to år har vi produsert TV programmer med undervisning om
det profetiske, utviklet en webressurs for det profetiske og kreative,
samt videreutviklet bladet Den profetiske røst.
Vi holder også profetiske seminarer og har profetskole om den
nytestamentlige profetiske gaven. Vi ser oppmuntrende resultater
ved at troende kommer ut i gavene og i tjeneste for Herren.
Vi opplever også at ﬂere regioner åpner seg for det
profetiske i Norge. Vi bygger derfor ﬂere profetiske
team, reiser rundt og holder lokale møter og seminarer. Vi ser herlig frukt av arbeidet og ikke minst
ser vi at vår forbønnstelefon er blitt mye brukt av
mange mennesker med store behov. Mange har gitt
tilbakemeldinger på at de har blitt oppmuntret, helbredet og fått klare profetiske tiltaler.

Vi håper at dere som blir velsignet og oppmuntret
gjennom Brølende lam også vil være med å så inn både
økonomisk, gjennom forbønn og at du kanskje vil bidra med noe frivillig arbeid på en eller annen måte.
Om du kunne være med om et månedlig fast beløp,
ville dette kunne hjelpe oss til å nå vårt budsjett på bare
kr 42.000 i måneden!
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15
10
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5
100:-

200:-

300:-

500:-

1000:-

NOK

Vi trenger 100 partnere. Bli en av de 54 faste månedlige BL partner vi mangler!

Gud velsigne deg!
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Invitasjoner fra mange land
Brølende lam har denne høsten fått en
rekke invitasjoner til å ha profetiske seminarer og evangeliske møtekampanjer
i ﬂere land som India, Pakistan, Filippinene, Tunisia og Østerrike. Vi føler
at vårt kall er først og fremst for Norge
og Norden. Vi har derfor tidligere alltid
sagt nei til slike invitasjoner fra andre
nasjoner. Riktignok ser vi ikke mange
dører som åpner seg i Norge, foruten
våre egne seminarer og distriktsseminarer. Det virker som om vi selv må sparke
opp hver enkelt dør til våre byer i Norge
gjennom våre distriktsseminarer. Skulle
vi vente på invitasjoner fra menigheter
ville vi kanskje gått i graven med vårt
kall om å forløse de nytestamentlige
profetiske gavene. Vi føler derfor sterkt
at Herren ønsker at vi skal så inn med
det profetiske for den tredje verden som
en inngang til et nytt år. På denne måten tror vi at vi skal få en høst av åpne
dører også i Norge for 2007. Vi har
derfor besluttet å satse denne gangen
på India, da arbeidet Sharing Hands
Ministry gjør virker solid og troverdig.

og T.L. Osborne i sin organisasjon og
har i sitt hjerte å utruste hundrevis av ledere i de nytestamentlige profetiske gaver gjennom profetiske seminarer vi skal
holde der. Videre ønsker John Lazarus at
vi skal holde evangeliske møtekampanjer for tusenvis av hinduer på vår reise i
januar 2007.
Pastor John Lazarus har grunnlagt stiftelsen Sharing Hands Trust og driver et
utstrakt arbeid med blant annet barnehjem, skole, menighetsplanting og nødhjelpsarbeide blant de fattigste av de fattige i denne delen av India.
Vi føler oss privilegert som kan ta del av
dette arbeidet og reiser nedover den 8.
januar for 2 uker med et team på tre fra
Brølende lam.
Ønsker du å være med å sponse denne
misjonsturen, kan du bruke vårt vanlige bankgirokonto og merke gaven Misjon India. Vi håper at du også vil være
med å ta del sammen med oss for at også
India skal få gleden av å vokse opp til
full modenhet i Kristus gjennom at deres
ledere kommer igjennom med bruk av
nådegavene.
Vårt kontonummer er 1638.19.28601

Sharing Hands Ministry, India
Pastor John Lazarus som har invitert oss,
har tidligere organisert møtekampanjer
med blant andre Lester Sumral, Daisy

Profetisk seminar for ledere, evangeliske møter og grunnlegging av nye
menigheter
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Hva sier pastor John Lazarus i Sharing
Hands Ministry om invitasjonen som
han har gjort til Brølende lam:
”Vi har stor forventning til hva Herren skal gjøre gjennom den profetiske
tjenesten og de profetiske gaver i India.
Vi forbereder oss for en mektig Herrens
bevegelse gjennom tjenesten Brølende
lam. Vi tror at Gud reiser opp profeter i India for en mektig bevegelse av
Guds Ånd” sier pastor John Lazarus
”Jeg har hørt mye godt om tjenesten
Brølende lam gjennom besøk jeg hadde
i Norge denne sommeren. Jeg ﬁkk møte
mange forvandlede mennesker på vestlandet som med stor begeistring delte
om denne profetiske tjenesten. Da jeg
selv ﬂyter i det profetiske ble jeg svært
begeistret over denne tjenesten i Norge.
Og da jeg ﬁkk Den profetiske røst i
mine hender kjente jeg at vi bare måtte
få Brølende lam over til India”, deler
pastor John Lazarus med stor begeistring.
Evangeliske møter og profetisk
seminar
”India er virkelig en unådd nasjon for
evangeliet gjennom mange århundrer,
selv om det har vært mange predikanter
som har besøkt nasjonen. Stort sett har

man fokusert på de store byene, mens
man har uteglemt småbyene og landsbyene. Der er det stor nød og her lider
virkelig mennesker under fattigdommen
og at man ikke har forkynt det vidunderlige evangeliet om Jesus Kristus” sier
lederen og grunnleggeren av Sharing
Hands Ministry, John Lazarus.
Småbyer og landsbyer
”Sharing Hands Ministry har et kall og
er grunnlagt for å møte dette store behovet ute i småbyene og landsbyene og
vi har virket der i de siste 24 årene. Vi
har som oppdrag å nå de mange tusener
av småbyer og landsbyer med evangeliet
og se de forvandlet til Guds ære og bli
forvandlet til en utvalgt generasjon for
Jesus Kristus” deler John Lazarus videre.
Foreldreløse og enker
”Vi er også involvert i å bringe håp til
de i håpløshet og dele agape kjærlighet
til de forkastede av de forkastede og de
som ikke er elsket og som ingen bryr seg
om. Vi har et utstrakt arbeid blant foreldreløse og enker som lever på gatene
i denne store nasjonen India. Vi huser
mer en 200 foreldreløse og rundt seksti
enker som har mistes sine familier ved
jordskjelv, tsunamier, oversvømmelser
og hungersnød. Flere av disse foreldreløse har faktisk blitt sponset gjennom

fadderordninger fra sjenerøse givere i
Norge, sier en takknemlig John Lazarus.
Trening av evangelister og misjonærer
Sharing Hands Ministry er også delaktig
i å sende ut misjonærer til høstfeltet i India. Tross sterk forfølgelse fra hinduer og
muslimer trener vi opp misjonærer for
nasjonen, da vi tror vi lever i en avgjørende tid for vår nasjon om det virkelig
skal bli et gjennombrudd for evangeliet.
Flere hundre ledere
”Vi tror det profetiske vil bringe modenhet inn til menighetene og også at det
profetiske vil åpne opp for evangeliet
overfor hinduer og muslimer. Derfor er
det med stor glede og begeistring vi samler kirkeledere og evangelister til profetiske seminarer med Brølende lam. Vi
regner med å samle ﬂere hundre ledere
og misjonærer til disse seminarene med
Brølende lam og ser fram til både å bli
oppmuntret og styrket av den profetiske
tjenesten. Men vi ser også stort behov av
å bli trenet og forløst i de åndelige gaver
for å kunne bli mer effektive ute i felten.
Vi møter stor forfølgelse og vi trenger å
kunne demonstrere evangeliet gjennom
den kraft og den store nåde som ﬁnnes
i Jesus Kristus. Seminardeltagerne kommer fra et område med en radius på 300
kilometer fra selve stedet der seminaret

skal holdes”, sier John Lazarus videre.
Korstog med tusenvis av hinduer
”Vi ser også fram til å holde evangeliske møter for hinduer i landsbyene og
småbyen rundt i regionen og forventer
tusener til disse møtene. Brølende lam
vil avslutte sin reise nord i India hvor vi
skal holde et større korstog i ﬁre dager.
Her vil vi komme til å berøre seks små
byer og landsbyer som aldri tidligere er
blitt nådd med evangeliet før. Vi er begeistret over at de lokale myndigheter
har gitt oss favør og gitt oss rom for å
ha dette korstoget. Vi har hørt at i de
siste 120 årene har det aldri blitt forkynt
evangeliet på disse traktene. Vi venter
møter med opp mot 6000 voksne, foruten barn. Vårt mål er å etablere minst ti
lokale menigheter gjennom dette korstoget”, deler pastor John Lazarus.
Etablering av bibelskole
”Brølende lam kommer også til å besøke
vårt barnehjem og aktivitetssenter for
enker for å oppmuntre dem og bli bedre
kjent med vårt arbeid. Videre undervise
og oppmuntre vår stab på vårt treningssenter. Vi har også stor pågang fra studenter fra 8 forskjellige stater i India som
står på venteliste for at vi kan starte en
bibelskole. Vi håper at Brølende lam kan
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Noen oppmuntrende ord!
være med å hjelpe oss med å grunnlegge
denne og opptrene nye høstarbeidere for
Guds rike her i India” deler en målbevisst leder av Sharing Hands Ministry..
Forbønn og støtte
”Vi håper at dere som er lesere av Den
profetiske røst vil stå sammen med oss
i Sharing Hands Ministry og med Brølende lam, så vi kan se sjelers frelse og
forløsning av Kristi legeme oppreist
til modenhet i Kristus Jesus. Du kan
stå med oss gjennom bønn og ved å ta
din del ved å gi din gave inn i dette arbeidet om å nå en nasjon med over en
milliard mennesker med evangeliet.
Sykler
”En ting vi har behov av er sykler til
våre evangelister. Vi har 55 evangelister som trenger sykler for å nå ut til
distriktene med evangeliet. Hver sykkel
koster omtrent 500 kroner. Kanskje du
vil være med å så inn en sykkel for våre
misjonærer. Utover dette vil hele dette
misjonsoppdraget ha en budsjettramme
på kr 100.000. Hvis hver enkelt leser bidrar med kr 1500 er vi i land med hele
budsjettet.
La oss ta hverandre i hendene som ﬁskerne kom og hjalp Peter med å dra i
land den store fangsten av ﬁsk i Herrens
rette time. Vi tror dette er tiden for en
stor innhøstning av sjelers frelse i India.,
sier John Lazarus til sist.
Vår bankgiro er 1638.19.28601 og
merk gaven med misjonsprosjekt India
eller Sykkel India
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Troens hvile,

av Lori Owens
2Kor10:4 For våre våpen i krig er ikke
kjødelig, men mektig i Gud til å rive ned
festningsverk...
Jeg har kjent at en ånd av krigføring har reist seg i meg i det siste. Da
jeg var i bønn en morgen, viste Herren meg områder rundt dette å forberede seg for åndelig krigføring for
de kommende slag i åndeverden.
De grunnleggende forberedelsene for
åndelig krigføring var for det første å
komme inn i hvilen i Herren. Dette
innebærer ikke at vi skal sove, være
uvirksomme eller ikke arbeide, men at
vi ﬁnner den plassen der man hviler i
Gud og fullt ut stoler på og regner med
Herren i alle ting. Det er på den plassen han utruster oss og gir oss de åndelige våpnene for de store slagene som
kommer. Vi trenger å forbli i den hvilen selv om vi er i en åndelig krig. Når
ﬁenden endrer strategi trenger vi å bli
utrustet på nytt med de rette våpnene
så vi kan møte de endringene som kommer gjennom de forskjellige slagene.
Søk etter de åndelige gavene
Jeg så også at de åndelige gavene er våpen som vi skal bruke i krigføringen. Vi
trenger forskjellige våpen avhengig av
hvor vi er og i hvilken situasjon vi står
oppe i. Vi ser ofte på de som er i frontlinjen som de aller viktigste, men det er
ikke tilfelle. Gud har gitt hver og en av
oss ett viktig og betydningsfullt oppdrag
og kall. Hver enkelt en av oss må gjøre
det vi er kalt til å gjøre, med det vi har
blitt gitt og utrustet til av Herren.
Vi er alle blitt gitt forskjellige nådegaver

og har forskjellige kall. Uansett hva slags
tjeneste vi har og hva Gud har som plan
for våre liv, har han befalt oss til å søke
de nådegaver som er de beste, for den
situasjon vi er oppe i. Her må vi ikke
begrense Gud i oss.
Bruk det som Gud har utrustet deg med
og vær ikke redd for å gå utover din
komfortsone. Selv om det ikke virker så
stort eller kanskje er usynlig for andre
det Herren ber deg om å gjøre, er det
viktig at du er villig til å handle på det
du har blitt gitt og betrodd av Herren.
Når du er villig til å bruke det lille som
du kanskje har, vil Herren multiplisere
gavene dine og betro deg større oppgaver etter hvert. På den måten utruster
Herren deg til den åndelige krigen du er
kallet til å være en del av gjennom at du
involverer deg i den.
Ikke se på omstendighetene
Jeg så også hvordan jeg noen ganger
hadde begrenset min mulighet til å
”føre krig i Ånden” på grunn av at jeg
tillot omstendigheter og mine følelser
å råde i situasjonen. Det handler ikke
om hvordan omstendighetene er eller
hvordan jeg føler meg. Jeg kan være på
”nett” med Gud og være effektiv i åndelig krigføring selv om jeg er fysisk svak
eller omstendighetene roper negativt. Se
ikke på det som er her nede men se på
det som er der oppe, du er i Kristus og
er satt i himmelen. Se Kol3:1-4
Det kan også være at jeg føler at jeg er
klar til å krige, men at jeg ikke har det
rett med Gud i mine holdninger og i
min ånd. Det er derfor det er så viktig
å komme inn i den hvilen Herren har
for oss. Så vi ikke kommer inn i åndelig
stress, overmot og prestasjonsjag. Her-

ren kaller på oss til å komme inn i troens
hvile samtidig som han inviterer oss til
å kjempe med Herren i den kamp som
foregår i det åndelige for denne tiden.

Sammen er vi som en
åndelig Tsunami,

av Kelly Montijo Fink
Da jeg var i tilbedelse og lovpriste Herren forleden, hørte jeg i det åndelig
akkurat som et brøl som fra en mektig
bølge ta form inne i meg. Som individuelle dråper er harmløse og kan bli tørket
bort, vil derimot millioner av små dråper som beveger seg sammen bli til en
mektig kraft som man må regne med.
Vi så hva tsunamien gjorde i Sør Asia
for to år siden. Denne ødeleggende kraften utslettet landsbyer, mange menneskeliv gikk tapt og det ble store ødeleggelser hvor ﬂere øyer ble utslettet. Den
plutselige tsunamien forandret både på
livssituasjonen til mange mennesker og
på omgivelsene i regionen. Vi var vitne
til mange tragedier. Vi er så vant til at
omgivelsene vi lever i alltid har sett slik
ut og ikke kommer til å forandres. Det
virker som om mange tenker slik om
den åndelige situasjonen også, at den
ikke kan forandres. Gud er imidlertid
i ferd med å sende en åndelig tsunami
som hver den som vil kan bli en del av.
Den vil forandre det åndelige klimaet
i byer, steder og i menigheter. Det vil
komme motstand mot de forandringer
Herren ønsker, men akkurat som hestene og rytterne til Faraos arme ble slukt
av havet, vil det gå med ﬁenden når han
forfølger og står i mot det som Herren
er i ferd med å gjøre. For hvem kan stå i
mot Herren og bli stående.

Hellige dere i dag,

av Sherry Thornton
Jeg opplever at Herren oppmuntrer oss
disse dagene med at det er tid til å hellige
seg Herren. ”Innvie dere, for i morgen vil
Herren gjøre tegn og under blant dere” Jos3:5
Jeg opplever at Herren ønsker å oppmuntre oss med ordene; ”Jeg elsker deg,
jeg, Herren er i bevegelse og jeg kaller
deg til å bevege deg med meg. Løp med
meg for jeg har kalt deg ved navn. Barn,
du er min. Jeg forbereder deg i denne
tiden og jeg er din hyrde, din festning,
ditt høye tårn. Ikke prøv å ﬁnne ut hvordan eller hva som vil skje, bare hold ditt
hjerte rett og vær lydig mot mitt ord i
dag. Tenk ikke på det som engang var,
for jeg vet hvilke planer jeg har for
deg”.
Dyp kaller på dyp
Dyp kaller på dyp. Det dype begjæret i
Guds hjerte, kaller på dypet i ditt hjerte.
Han kaller på sine egne barn og selv jorden føler det. Han har noe som vi ikke
kan se i denne verden. Vi må derfor sette
oss selv til side for Herren og søke det
som er der oppe. Han kjenner planene
han har for hver enkelt av oss. De er til
fred og ikke ulykke. Vi må være i Kristus for å være beskyttet i denne tiden. Vi
må gjøre oss klare til å krysse Jordan der
Jesus Kristus sier; ”Som kommandanten
til Herrens arme har jeg nå kommet”.
For gleden går foran Herren og han
bygger veien. Han vet planene han har
for oss. Vi skal innta det lovede land.
Den beste måten jeg kan illustrere hvordan Herren har lagt planer for framtiden
for hver enkelt en av oss er gjennom de
forberedelser jeg gjorde for min mann

til hans fødselsdag. Det skulle være en
overraskelse som jeg planla i måneder.
Jeg planla alle detaljer og holdt det skjult
for ham i hele denne tiden. Dette var
ikke alltid like lett. Det var noen ganger
jeg måtte styre unna noen av våre felles
planer for å planlegge selskapet. Ved å
gjøre dette hendte det at han ble ergerlig
og til og med ble sint på meg fordi jeg
bad han gjøre noe da han hadde andre
planer. Men han godtok det fordi han
elsker meg, selv om det ikke var forståelig for ham alt jeg ba ham gjøre. Ettersom dagen kom nærmere og nærmere,
var mitt hjerte så spent på å se ham bli
fylt av glede og begeistring. De siste timene var spesielt harde for meg, fordi
jeg visste hvor glad og overrasket han
ville komme til å bli. Når tiden var inne
gikk det akkurat som jeg hadde håpet og
hadde sett for meg. Han ble så overveldet av glede og begeistring, ikke minst
overrasket.
Det jeg føler sterkt i min ånd i disse
dager er at timen kommer nærmere og
nærmere for Guds inngripen og utgytelse av hans ånd. Dette er tiden for noe
som Gud så fra begynnelsen av og har på
sitt tidsskjema. Han ber oss om å være
rede og gjøre det han ber oss om å gjøre.
Dette er tiden for å tilbe og fryde oss,
prise Herren og være lydige mot hans
ord. Dette er tiden for å se på ham og
hvile i Gud. Det er kanskje ikke det vi
føler at vi vil gjøre, for det er så mye annet som distraherer oss og tar vår oppmerksomhet. Fordi vi elsker Herren vil
vi adlyde hans ord og når vi kommer til
vårt lovede land, vil vi bli overveldet av
glede over det som Herren har gjort i
stand for oss.
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Hvem vil ha
av Ola Døhl

ola@nit.no

For en del år siden var det en svært rik
og velstående mann som hadde en ung,
pålitelig og trofast sønn. Begge hadde de
en stor lidenskap i livet, - nemlig kunst.
Sammen reiste de derfor ofte verden
rundt og besøkte ulike kunstgallerier,
museer og store auksjoner, og skaffet
seg de ﬂotteste kunstskattene de kunne
komme over, for å tilføye sin egen prektige samling. Eksklusive, makeløse og
uerstattelige bilder hadde de samlet av Pi-

casso, Van Gogh, Monet, Munch, Rembrandt og mange andre store kunstnere,
prydet veggene i familiens palass. Den
eldre enkemannen gledet seg stort over at
sønnen etter hvert ble en erfaren kunstsamler, med smak for de gode maleriene.
Sønnens etter hvert opptrente øyne, og
skarpe foretningssans gjorde faren stolt
når de gjorde forretninger med store
kunstsamlere rundt omkring i verden.
Så skjedde det en vinter, at nasjonen der
de bodde, plutselig ble trukket med i
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krigen, og den unge mannen reiste frivillig ut for å tjene sitt land. Men bare
etter noen få uker mottok faren et trist
telegram. Hans høyt elskede sønn var
savnet i kampene. Den gamle kunstsamleren ventet urolig og med engstelse, på
ﬂere nyheter om hva som hadde skjedd
sin sønn, og han fryktet at han aldri
ville få se han igjen. Bare noen dager etter dette, ﬁkk han den meldingen han
hadde fryktet mest. Den unge mannen

hadde omkommet i striden, i det han
hadde forsøkt å hjelpe en medsoldat til
feltsykehuset.
Oppslukt av sorg og ensomhet, gikk den
eldre mannen den kommende julehøytiden i møte. Gleden ved denne høytiden,
som både han og hans egen sønn alltid
hadde sett frem i mot, ville aldri komme
til å bli den samme mer.
Tidlig på julemorgen ble den triste gamle mannen vekket, av at noen banket
kraftig på ytterdøra. - På sin vei ned for
å åpne opp, kunne han se alle disse ﬂotte

maleriene som hang overalt på veggene
(mesterstykker av kunst) som bare minnet han på at sønnen aldri ville komme
til å komme hjem noe mer. Når han
åpnet døren, ble han hilst på av en ung
vakker soldat i uniform og som hadde
en stor presang under armen. Soldaten
introduserte seg selv ved å si: ”Jeg var en
venn av din sønn. Jeg var den mannen
som han reddet, den dagen han selv ble
skutt og omkom. Kan jeg komme inn
et lite øyeblikk? Jeg har noe jeg må vise
deg.” ”Vær så snill, kom inn.” sa den eldre mannen, med en tåre i øyenkroken.
De to begynte å prate sammen. Soldaten
forklarte ivrig hvordan mannens sønn
hadde fortalt alle om sin, og for ikke å
nevne sin hans fars store kjærlighet til
kunst. ”Jeg er selv en kunstner” sa soldaten ”og jeg vil så gjerne gi deg dette.”
Den gamle mannen tok imot gaven og
begynte å åpne den, gradvis avdekket
julepapiret et nydelig portrett av mannens sønn. Selv om kunstverden med all
sannsynlighet aldri ville se på dette som
et produkt (kunstverk) ført i penselen
av et geni, var bildet av den unge mannens ansikt allikevel oppsiktsvekkende
detaljert, og praktfullt i den gamle mannens øyne. Overveldet av følelser takket
mannen, den unge soldaten. Han lovte
at dette bildet skulle få hedersplassen i
stua - det skulle henge over peisen, der
ett annet eminent bilde alltid før hadde
hengt. Bare et par timer etter at soldaten hadde reist igjen, begynte mannen
på oppgaven. Trofast mot sitt løfte, ble
maleriet hengt over peisen, og skubbet
dermed bort vakker kunst til en verdi
av ﬂere millioner kroner. Og da han var
ferdig med det, satte den gamle mannen
seg i lenestolen sin og feiret jul ved å
stirre uavbrutt på gaven han hadde fått.

Sønnen
I løpet av dagene og ukene som nå fulgte, innså mannen, litt etter litt, at selv
om sønnen ikke var mer, så ville minnene etter gutten leve videre på grunn av
alle de han hadde berørt. For etter hvert
som tiden gikk, ﬁkk faren vite at sønnen
hadde reddet dusinvis av sårede soldater, før en kule til slutt hadde stoppet
hans omsorgsfulle hjerte. Og etter hvert
som han ﬁkk høre ﬂere og ﬂere historier
om sin sønns tapperhet og mot, begynte
faderlig stolthet og tilfredshet å stige
opp i hans indre og berolige hans sorg.
Maleriet av sønnen ble snart det mest
betydningsfulle og verdsatte kunstverk
han hadde, - og etter hvert overskygget
dette portrettmaleriet, all interesse for
de mektige kunststykkene som museene
rundt omkring i verden snakket så høylytt om. En gang fortalte han naboen sin
at portrettet av sønnen var den vakreste
og ﬂotteste gaven han noen gang hadde
fått.
Når våren kom, ble den gamle mannen
syk og døde. Kunstverdenen hadde nå
store forventninger til det som skulle
komme til å skje. Nå når samleren var
gått bort, og hans eneste arving allerede
var død, ville alle kunstskattene til denne
mannen, med all sannsynlighet bli solgt
på auksjon. Og etter mannens siste ønske, skulle hele kunstsamlingen bli auksjonert bort på første juledag, - dagen da
han selv hadde mottatt den vakreste og
ﬂotteste gaven noensinne.
Dagen kom og kunstinteresserte samlere fra hele verden samlet seg for å by på
noen av verdenes mest omtalte og praktfulle kunstverk. Store drømmer ville bli
oppfylt denne dagen, bilder til svimlende verdier ville bli solgt, berømmelse
ville bli oppnådd når noen da kanskje
kunne påstå at ”Nå er det jeg som har

den største og mest imponerende kunstsamlingen i verden.”
Auksjonen startet med et maleri som
ikke sto på de listene som var lagt ut.
Det var maleriet av mannens sønn. Auksjonarius bad om et innledende bud,
men salen var aldeles stille.
”Hvem vil åpne byderunden med 500
kroner?” spurte han. Flere minutter gikk,
og ingen sa noe, før man fra bakerste
benk i salen kunne høre en stemme som
sa, ”Hvem bryr seg vel om det maleriet?
Det er jo bare et enkelt lite og ubetydelig bilde av samlerens sønn.” En annen
mann i salen utbrøt: ”Kan vi ikke legge
det bilde til side, og gå videre til de virkelig store kunststykkene?” - og man kunne se og høre ﬂere nikket samtykkende
og mumlet bekreftende til disse utsagna.
”Nei, vi skal selge dette maleriet først”
svarte auksjonarius. ”Så, hvem vil ta
sønnen?” Til slutt var det en nabo av
den gamle mannen som reiste seg. ”Jeg
byr 50 kr. for det maleriet, - det er det
eneste jeg har. Jeg kjente gutten godt,
og vil gjerne ha det bildet, dersom jeg
kan få det for 50 kroner!” ”Noen som
byr høyere?” ropte auksjonarius. Etter
en god stund med stillet sa han: ”Første gang, andre gang, solgt! Klubba falt.
Gleden spredte seg i rommet og noen
ropte. ”Nå kan vi endelig komme videre
og få by på de virkelige skattene!”
Auksjonarius lot blikket gli utover i salen, før han uforutsett og helt uventet
opplyste om at auksjonen nå var over.
Lamslått av forundring og tvil ble salen
stille. Noen reiste seg og sa: ”Hva mener
du med at det er over? Vi kom ikke hit
for et bilde av en gammel manns sønn.
Hva med alle disse kunstverkene? Her er
verdier for mange millioner kroner! Hva

er det som skjer!” Auksjonarius svarte
høﬂig, men bestemt, ”Det er egentlig
veldig enkelt. Det er i forhold til den
gamle mannens siste ønske, den som tar
sønnen… får alt!”
Kjære lesere; Hør! - det er dette som er
julens store budskap til oss. - Den som
tar imot Sønnen, han får alt det andre i
tillegg. Tro meg! Det er hva julen handler om.
Hva gjør vi med dette guttebarnet som
ble født i Betlehem, som vokste opp i
Nazaret, som senere samlet en disippelﬂokk rundt seg, og som reiste rundt i
Galilea og Judea og forkynte glede for
de fattige, frihet for de fangne, syn for
de blinde, håp og framtid for alt folk på
jord, og som til slutt gav sitt liv for oss?
Hva gjør vi med han? Vil vi ha noe med
denne mannen å gjøre? Er vi klar over
at i han skjuler hele himmelens rikdom
seg? Pakker vi han bort og gjemmer han,
eller åpner vi opp og tar imot han?
Gud sendte sin gave til oss, og alle de
som tok imot ham, dem gav han rett til
å bli Guds barn. Budskapet som disse
kunstsamlerne ﬁkk erfare denne juledagen, er akkurat det samme i dag. Den
som tar Sønnen, han får alt det andre i
tillegg! Hør bare hva Paulus sier: ”Han
som ikke sparte sin egen Sønn, men gav
ham for oss alle, kan han gjøre noe annet
enn å gi oss alle ting sammen med ham?”
Rom 8:32
Og med disse Pauli ord vil jeg ønske alle
våre lesere en riktig god julehøytid. Ære
være Faderen, og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var og er og blir én sann
Gud fra evighet og til evighet.
”For så høyt elsket Gud verden, at han gav
sin sønn, for at hver den som tror på ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv!”
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Ropet fra et Fars hjerte
Utgitt av Robert Ricciardelli

www.vision2advance.com

Mitt barn,
Du kjenner meg kanskje ikke, men jeg vet alt om deg. Sal139:1
Jeg vet når du sitter og når du reiser deg. Sal139:2
Jeg kjenner alle dine veier. Sal139:3
Selv hvert eneste hårstrå på ditt hode er talt. Matt10:29-30
For du ble skapt i mitt bilde. 1Mos1:27
I meg lever du, beveger deg og er til. Apg17:28
For du er av min slekt. Apg17:28
Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Jer1:4-5
Jeg valgte deg da jeg planla skapelsen. Ef1:11-12
Du var ikke et feiltak. Sal139:15-16
For alle dine dager er skrevet i min bok. Sal139:15-16
Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel og hvor du skulle bo. Apg17:26
Du er skapt på skremmende og underfullt vis. Sal139:14
Jeg vevde deg i mors liv. Sal139:13
Og brakte deg fram på den dagen du ble født. Sal71:6
Jeg har blitt fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg. Joh8:41-44
Jeg er ikke langt unna eller sint, men er det perfekte utrykk av kjærlighet. 1Joh4:16
Og det er mitt ønske å øse ut min kjærlighet over deg. 1Joh3:1
Bare fordi du er mitt barn og jeg er din Far. 1Joh3:1
Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske far noen gang kunne. Matt7:11
For jeg er den fullkomne Far. Matt5:48
All god og fullkommen gave du får kommer fra min hånd. Jak1:17
Jeg er din forsørger og jeg møter alle dine behov. Matt6:31-33
Mine planer for din fremtid har alltid vært fulle av håp. Jer29:11
Jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Jer31:3
Mine tanker for deg er talløse som sanden på stranden. Sal139:17-18
Jeg jubler og fryder meg over deg med sang. Sef3:17
Jeg vil aldri slutte å gjøre vel mot deg. Jer32:40
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– fra 1 Mosebok
til Åpenbaringen
For du er min dyrebare eiendom. 2Mos19:5
Jeg ønsker å innsette deg av hele mitt hjerte og av hele min sjel. Jer32:41
Og jeg vil vise deg store og underfulle ting. Jer33:3
Hvis du søker meg av hele ditt hjerte og av hele din sjel, så vil du ﬁnne meg. 5Mos4:29
Ha din lyst og glede i meg, så vil jeg gi deg lengslene i ditt hjerte. Sal37:4
For det er jeg som gav deg de lengslene. Fil2:13
Jeg kan gjøre uendelig mye mer for deg enn du noensinne kan forestille deg. Ef3:20
For jeg er din største oppmuntrer. 2Tess2:16-17
Jeg er også den Far som trøster deg i all din nød. 2Kor1:3-4
Når du er sønderknust er jeg nær deg. Sal34:19
Som en hyrde bærer et lam, har jeg båret deg nært til mitt hjerte. Jes40:11
En dag skal jeg tørke bort hver tåre fra dine øyne. Åp21:3-4
Og jeg vil ta bort all smerte som du har lidt på jorden. Åp21:3-4
Jeg er din Far, og jeg elsker deg slik som jeg elsker min sønn, Jesus. Joh17:23
For i Jesus er min kjærlighet for deg åpenbart. Joh17:26
Han er utstrålingen av min herlighet og bildet av mitt vesen. Hebr1:3
Han kom for å demonstrere at jeg er for deg, ikke imot deg. Rom8:31
Og for å fortelle deg at jeg ikke teller syndene dine. 2Kor5:18-19
Jesus døde slik at vi kunne bli forsonet. 2Kor5:18-19
Hans død var mitt ultimative uttrykk av min kjærlighet for deg. 1Joh4:10
Jeg gav opp alt jeg elsket slik at jeg kanskje kunne få din kjærlighet. Rom8:31-32
Hvis du mottar gaven, min sønn Jesus, mottar du meg. 1Joh2:23
Og ingenting vil noen gang kunne skille deg fra min kjærlighet igjen. Rom8:38-39
Kom hjem og jeg vil holde den største festen himmelen noen gang har sett. Luk15:7
Jeg har alltid vært Far og vil alltid være Far. Ef3:14-15
Mitt spørsmål til deg er dette. Vil du være mitt barn? Joh1:12-13
Jeg venter på deg. Luk15:11-32

I veldig kjærlighet, din Far, Den Allmektige Gud
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Poesi

Budskap fra Jesus til alle
hans barn

deg i meg,
fordi at jeg elsket og utvalgte
deg.

Ser du, mitt barn at stunden er
nær.
Derfor i renselsen alltid nu vær!
Se ei tilbake på ting du har
gjort,
det som jeg, Jesus, har helt
renset bort.

Du står der og undres, og kan ei
forstå,
at jeg ville ha deg og elsket deg
så.
Men ser du i ordet, så ﬁnner du
at,
du er min brud og min kjæreste
skatt.

Frykt ei, mitt barn - men se
oppad til meg.
Snart kommer dagen, så henter
jeg deg.
Si, hvorfor frykter du ennå min
venn,
frykter for at du skal bli her
igjen?
Du tenker så ofte på ting som
har vært,
du tenker på ting som har
tynget deg svært.
Men se, jeg deg elsker, jeg
utvalgte deg.
Ja, før verdens grunnvoll, var
du utvalgt i meg!
Jeg ønsker å si deg, at du er
min brud.
Jeg elsker deg høyt og jeg er
din Gud!
Så frykt ikke mer, men gled
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Du sier: ”O, Jesus, så liten jeg
er,
og ofte ulydig, men du har meg
kjær.
Så rens meg da Jesus, helt ren i
ditt blod.
Du, Jesus alene, er underbar
god.”
Jeg utvelger den som slett
ingenting er,
som nok blir foraktet av
mennesker her.
Men om du foraktes og deg
ingen forstår,
så vit jeg har frelst deg, jeg
allting formår.
Ty inn til mitt hjerte når
stormen er svær,
jeg kan deg bevare og jeg er
deg nær.

Jeg går ei fra deg, jeg svikter
deg ei,
jeg våker og hjelper og passer
på deg.
Så fred være med deg! Ja, det
sier jeg,
som døde på korset og banet
deg vei.
Jeg tar deg ved hånden og leder
deg frem,
inntil du når til det himmelske
hjem.
Ja, dette jeg ønsker å si deg,
mitt barn:
Når djevelen spenner sitt
snedige garn,
ja, selv om du faller - så renser
jeg deg.
Jeg vet du vil leve i lyset for
meg.
Jeg hører og ser, og jeg vet alt
om deg.
Hva andre ei vet - se det
kjenner jeg.
Jeg har sett dine tårer når
ulydig du var.
Jeg sonet det alt - dine synder
jeg bar.
Så innfor sin Fader et sonoffer
står,
med hendene utstrakt, jeg

bedende står.
I hendene mine - som ble
naglet for deg,
står du rettferdig og renset i
meg.
Bjørg Lohne

Den kvite fuglen
Vengjeklipt kjende eg meg
Såg havfuglar
segla majestetisk
over bølgjetoppar
Meg kunne ikkje vinden løfta
Så en dag
som eit under
falda mine vengjer seg ut
Varm vind fanga lengtande fjør
Løfta meg lett over brusande
hav
Då skjøna eg
Eit rop nådde meg
frå ein kvit fugl
over ein høgare himmel
Reidar Munkejord

Draum og lengt
I skyenes ﬂukt
over himmelkvelven
ser eg draumar
spenna sine kvite segl
mot nye himmelrømder
I bølgjenes evige slag
mot stranda
høyrer eg susen
av lengt
mot fjerne strender
I doggdråpens drypp
frå rosenes kronblad
lyder tonar
frå eit evig morgongry
Når regnbogen
spelar solregnstonar
lyttar lengten og draumen
og kjenner att harmonien
frå den himmelske akkord
Reidar Munkejord

Kongen kommer snart
Han er kledd i herlighet og
makt

Han venter på sin brud
Skynd dere å gjøre dere i stand,
festen skal snart begynne
Bøy dere ned i ærefrykt for
ham
Han som fortjener ros
Med villig hjerte vil jeg bringe,
de dyrebareste gavene jeg har
Til ham som eier mitt liv
Helena Pavlov

Stillhet
Stillheten omsluttet meg
Lyden var fremmed
Ingen mennesker ute
Ingen biler som tuter
Hvor er jeg kommet?
Midt i all stillheten
kan jeg høre Gud hviske,
med sin stille røst
Du er her
Her hos meg
Helena Pavlov
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Nye profetiske
bøker:

Takk til våre partnere
Lev

Herøy Hotel
6090 Fosnavåg

solen
i

Ring

fra

815 56 :
066

Mail: johnny@fritid.no • www.fritidint.no

HAGEE, JOHN

Herøy Hotel

Priser du bare kan drømme om i Norge!
• Vi har solgt ca. 2.500 leiligheter til nordmenn
• Vi er det eldste, norske eiendomsselskapet
Ring
i dette markedet. Etablert i 1999
777
815 2ti0
• Våre kundekonsulenter har bred
atalog
k
s
for gra isning
erfaring og stor kunnskap
og v

Oddmund Kvalsvik,
6095 Bølandet
Rom og selskapslokaler
938 77 891

Vår erfaring og kunnskap - din trygghet
www.fritid.no - epost: svensk@fritid.no

www.isp-online.no
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Bønn må være levende.
Vi skal be innenfra og
ut, ikke motsatt. Bønnen
holder visjonen levende
og visjonen holder bønnen aktiv og levende.
Det er dette som gjør at de som ber ut
fra Guds perspektiv, kan beholde den
livskall og visjon Herren har gitt dem.
Profetisk bønn har skaperkraft i seg,
og den som tennes av bønnens ild blir
også et menneske som får sitt liv forvandlet av den Hellige Åndes kraft.

Pris: 198.00

kr. 495.000
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En atomsky bygger
seg opp over Iran
og Israel, og kaster
lange skygger over
Amerika og verdens
nasjoner! Sjokkerende informasjon om en nær
forestående krig:
Pentagons planer for å bruke atomvåpen mot minst syv land. Amerikas
bruk av kraftige mini-atombomber.
Hvordan Russland, Frankrike og
Tyskland hjelper Iran med å oppnå
sitt mål for å skaffe seg atomvåpen.
Hvordan et angrep på Jerusalem
vil ha effekt på Amerika og resten
av verden. Jerusalem nedtelling av
bestselger forfatter John Hagee imøteser Israels strategi mot en hver
Iransk trussel. Kan noen virkelig tro
at den ekstremistiske Islamistiske
regjeringen i Iran ikke ville bruke
atomvåpen mot Israel og resten av
verden?
Pris: 189.00

Ring 32 75 79 85
for bestilling

B-ECONOMIQUE

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

Brølende lam profetisk seminar
23 - 25 februar 2007

”A l l e k a n p r o f e t e r e ”
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 11.02.2007. Påmelding etter denne dato kr 1.000,00
Helpensjon i dobbeltrom fredag-søndag, kr 1.498 pr. person og enkeltrom kr 1.778.
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 ved å sende oss en e-post til info@brolendelam.no
eller ring vårt kontor på 32 75 79 85.
First Hotel Ambassadeur i Drammen

Arrangør: Brølende lam

