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Kjære leser! Leder
Jeg opplever at Herren oppmuntrer oss
med følgende ord for denne tiden:
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MLA

Gud gir gjennombrudd, helbredelse
og fornyelse, av Sandie Freed
Side 12 – 13

Program for 40 dagers bønn, av
Chuck Pierce Side 34 – 37
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En lovprisningssang, av Selina F.
Klungland Side 10

To minutter nærmere dommedag, av
Per Ivar Winnæss Side 18 – 19
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Disiplin er nødvendig, av Ivar Vik
Side 6 – 9
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Copeland Side 4 – 5
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N
JO

Leder Side 3

Utgivelser 2007 – Den profetiske røst:
Nummer 1, 2007: Februar
Nummer 2, 2007: Mai
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Nummer 4, 2007: November

Dette er tiden hvor vi skal drømme større og se at våre drømmer og visjoner blir
til. Dette er året hvor herligheten blir
sterkere og hvor gamle visjoner gjenoppstår. Herren er i ferd med å vekke
oss opp fra et stadiet av passivitet til at vi
knytter tro og handling til våre visjoner.
Du vil vokse i tro på at alt makter du i
ham som gjør deg sterk. Du vil bli mer
fokusert i ordet og du vil ikke gi opp.
Dette er også tiden hvor Herren øker og
utvider din kapasitet i ham.
Selv om ﬁenden i går ﬁkk deg til å se ned
er det ikke tid for verken å se ned eller se
deg tilbake i dag, men Herren oppmuntrer deg til å ha blikket festet på det som
er der oppe. Hvis du gjør det vil ikke ﬁenden kunne trykke deg ned og suge ut
dine krefter eller visjoner. Du vil bli til
mer enn en seier i Jesus Kristus og Herren vil herliggjøre sitt navn i deg. Med
den samme innsats som du hadde i fjor
vil du i år høste en dobbel del. Du vil få
en ny triumf i Herren Jesus Kristus.

I denne utgaven av Den profetiske røst
vil du ﬁnne mange inspirerende og oppmuntrende artikler om hva Herren har
for oss for dette året. Det er knyttet stor
forventning til den fasen vi nå går inn
i. Vi lever virkelig i en høyprofetisk tid
hvor de valg vi tar i dag vil få større konsekvenser enn de vi tok i går, fordi alt
vil gå så mye raskere nå. Det er derfor
viktig at du har et profetisk fundament
i ditt liv for de prøvelser, valg og utfordringer som kommer for denne tiden.
Det er viktig at du tar tingene i ånden i
stedet for å være kjødelig og å være fokusert på det som er her nede.
Herren er i ferd med å intensivere sitt
verk på jorden og timeglasset for hans
komme er meget nær. Vi får stadig ﬂere
bemerkelsesverdige historier og vitnesbyrd om at Herren forbereder sin brud
for sitt andre komme.
Er du rede når han kommer?
Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, Der
Kristis sitter ved Guds høyre hånd. Ha

sinnet vendt mot de ting som er der oppe,
ikke mot de ting som er på jorden. Dere er
jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i
Gud. Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen
med ham i herlighet. Kol3:1-4
Tid til å fornye abonnementet for 2007
Vi har lagt ved bankgiro for fornyelse av
abonnementet ditt i denne utgaven. Vi
kommer bare til å sende de kommende
utgaver av Den profetiske røst til de som
fornyer sitt abonnement for 2007. Vi
håper at du vil være med oss videre ved
å snarest innbetale denne giro. Husk å
fyll ut giro med ditt navn så vi kan få
registrert din innbetaling. Hadde hver
enkelt abonnent fått vervet en venn eller
et familiemedlem som ny abonnent vil
vi kunne få en ny og sterk ryggrad for å
kunne videreutvikle Den profetiske røst
som en profetisk/karismatisk røst for
vekkelse og reformasjon i vårt land.
Per Ivar og Valentina Winnæss
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Brølende lam

TV programmer på

D ø re n s t å r

profeti ved
TV Visjon Norge
Kenneth
Copeland
År 2007 hvordan vil det bli? Vil det,
som noen har forutsagt, bli et år med
ulykker og katastrofer utover hva vi kan
forestille oss? Eller vil det bli en fortsatt
manifestasjon av himmelens herlighet.

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 kl 17:30
med repriser påfølgende uke:
Mandag kl 12:30
Tirsdag kl 23:30
Onsdag kl 23:30
Torsdag kl 13:30
Lørdag kl 13:30
Søndag kl 07:00

Det vil komme noen alvorlige
katastrofer
”Det vil skje noen ting som verden ikke
vet hvordan de skal håndtere. Men dere
kan hvile i meg”, sier Herren. ”For
manifestasjonen av min herlighet vil
bli meget stor i 2007. Det vil komme
en stor overveldende vekkelse over hele
verden slik at dere neppe vil merke til de
naturkatastrofer som kommer i 2007. Og
de ting som ﬁenden prøver å gjøre vil bli
oppslukt av min Ånds eksplosive kraft,
som kommer til syne”, sier Herren.

åpen!
om ﬁenden bare slo døren rett i ansiktet
deres. For noen skjedde det katastrofale
ting i deres familier. For andre skyldes
det sykdomsangrep eller økonomiske
problemer og hos andre igjen var det bare
fordi de ikke hadde ﬁnanser til å gjøre det
de hadde visjon om å gjøre. På den måten
var ﬁenden i stand til å smelle døren rett i
ansiktet deres”, sier Herren.

til å lukke de dører jeg åpner. Si ikke
stopp! Gi ikke opp! Ikke slutt! 2007 er
året hvor dører åpnes og forblir åpne. Gå
inn gjennom dem med stor tro og bli i
ordet. Stå fast i ordet! For på den måten
blir du i meg og jeg vil kunne bli med deg
og sammen skal vi se store seirer. De vil
komme til å overgå alt hva du eller noen
annen har sett tidligere”, sier Herren.

Jeg åpner deres dører
”Jeg åpner deres dører i 2007 og verken
ﬁenden eller noen annen vil være i stand

”På samme måte”, sier Herren, ”er
det dører som ﬁenden har holdt åpne;
”krigsdører”, ”ødeleggelsesdører” og dører

med alle mulige slags ulydighet, løgn og
forførelse. Jeg vil tale til deg og fortelle
deg at i 2007 vil du og jeg sammen lukke
dører for ﬁenden. Vi vil smelle dem rett
i fjeset hans. Vi kommer til å gå på ham
og du kommer til å ﬁnne ut av hva jeg
mente da jeg talte i mitt ord om at dere
skulle tråkke på ham og gå imot ham.
Han er blitt lagt under deres føtter. Han
er blitt den fotskammel som jeg har sagt
at han skal bli”. ”Vår tid er nå”, sier
Herren.

Åpne dørers år
”2007 vil bli kjent som ”den åpne dørers
år”. ”I Åpenbaringen kapittel 3 sies det
at jeg vil åpne dører som ingen mennesker
kan lukke. Jeg lukker også dører som ikke
mennesker kan åpne. Det er noen av dere
som i årenes løp med iver og besluttsomhet
har begynt å gjøre ting som jeg har kallet
dere til å gjøre. Etter en tid så det ut som
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av Ivar Vik

Disiplin er nødvendig
ivar.vik@ebnett.no

Får du stramme muskler over øyebrynene når du hører ordet disiplin? Ja vel, men ikke desto
mindre er disiplin et godt og nødvendig ord. Det er et nødvendig ord for den som vil vokse åndelig
talt og komme ut av dødvannet i sitt liv med Gud. Disiplin er et ord som kan deﬁneres på følgende
måte: Øvelse som har til hensikt å fremkalle en bestemt karakter eller atferd. Derfor er det så
viktig for foreldre å ha dette i mente i sin oppdragelse av barn. Det er nødvendig at barna våre får
internalisert (det vil si gjøre til sitt eget) de verdiene og den oppførselen som foreldre anser for god
for barnet. Så når vi er blitt voksne trenger vi ikke lenger disiplin? Vi er blitt selvstendige og våre
foreldre har ikke lenger noe de skulle ha sagt for våre valg. Vent litt. Er du altså blitt fullkommen?
Hvis det er tilfellet kan du bare slutte å lese denne artikkelen. Foreldre er fornøyde når barna ter
seg vel og blir funksjonsdyktige i hverdagen. Slik er det ikke med vår far i himmelen.

Guds standard
Hos ham får vi en annen standard å
holde oss til: Vær da fullkomne slik deres
himmelske far er fullkommen. Matt5:48.
Når det er standarden blir disiplin et
livslangt løp. Hvorfor er det så nødvendig for din åndelige vekst at du legger
vekt på disiplin i ditt kristenliv? Tenk
deg følgende: Foran deg ligger en stor
haug murstein. Du tar en og en stein
og legger den i en haug ved siden av.
Fortsatt er det en haug med murstein
som du har lagt ned mye anstrengelser
for å bevege. Tenk deg den samme haugen av murstein. Men nå legger du dem
oppå hverandre med sement i mellom
etter en plan og en dag står det en bygning der som kan tjene et formål. Du
handlet etter en plan og ikke på måfå.
Det er hva disiplin dreier seg om. Nemlig å bruke din tid og dine krefter slik
at du blir bygget opp i ditt indre menneske og at dine handlinger blir rettet
mot et formål. Paulus sier det på denne

måten: Jeg løper derfor ikke uten å ha et
mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper
som slår i løse luften. (1Kor9:26) Bare
tenk på hvor mye tid du søler vekk på
tull og tøys, tid som kunne vært brukt
til å styrke ditt åndelige liv eller bære til
velsignelse for andre. La det være helt
klart. Du trenger tid til å bare slappe
helt av og ikke tenke på noen verdens
ting, men allikevel er det utrolig hvor
mye tid og krefter vi soser bort på unyttige ting. Ta en titt på ditt soverom eller
ditt kontor. Er alt bare rot? Da har du en
jobb foran deg. Jeg har hørt om en journalist som skulle rydde kontoret sitt. Da
han hadde ryddet i tre dager fant han en
sykkel! Selvsagt er det ikke slik med deg.
Gud er ordens Gud
Men saken er den at Gud ikke velsigner
verken latskap eller rot. Gud er ikke uordens Gud (1Kor14:33) Om ditt hus er
bare rot, om din økonomi er bare rot,
om ditt familieliv er bare rot er dette ting

som hemmer og forsinker Guds gjerning
gjennom deg. Avﬁnn deg ikke med rot.
Kom i orden og bli disiplinert med ditt
dagligliv. Få gode vaner. Sørg for skikkelig trim, mye sol og frisk luft. Alt slikt
gjør deg sunn. La ikke noe stenge for at
Gud kan bruke deg. Å bli disiplinert i din
hverdag er en del av din renselse. Det er
noe av slagget som Herren vil rense ut av
livet slik at du blir gjort i stand til all god
gjerning. Tenk deg et epletre som ikke
beskjæres. Det vil gro til. Det vil rett og
slett ikke bære frukt. Så derfor foretar
eieren en omhyggelig beskjæring fra tid
til annen. Resultatet er rik frukt. Det
samme skjedde under reformasjonen
på 1500-tallet. Den katolske kristendom ble beskåret for religiøst slagg. Om
vi ser på hva som skjedde siden kan vi
vende blikket til Norden. Det var i våre
nasjoner at reformasjonen gjorde ”rent
bord”. Katolisismen ble vraket til fordel

Krassimir Kolev, ”Viljen” - Olje på lerret
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Seminaroversikt for

2007

av Ivar Vik
for ren lutherdom. Den renselse som
fant sted av vårt verdigrunnlag ved den
anledning har ført til at de nordiske nasjoner troner på toppen av FN`s tabeller
over nasjoner med fremgang og suksess.
Eller ta USA. De som emigrerte dit var
til å begynne med religiøse ﬂyktninger
som ville dyrke Gud fritt uten religiøs
tvang. Resultatet ble en nasjon med en
slik vitalitet og kraft at dens innﬂytelse
er langt større enn størrelsen på nasjonen skulle tilsi. Amerikas befolkning
utgjør i dag 5% av verdens befolkning.

med. Annerledes er det med vår grad av
selvdisiplin. For det skal nemlig selvdisiplin til for å sette av tid til Gud hver
dag. Hemmeligheten er øvelse. Hva et
menneske kan oppnå ved iherdig øvelse
er det knapt grenser for. Om du får anledning, så spør toppidrettsutøvere hva
selvdisiplin har betydd for deres suksess. Det skal disiplin til for å tørne ut

Dette var altså noe som ikke var ukjent
for Paulus. Ja, han sier det så sterkt som
så i samme kapittel: jeg kjemper mot meg
selv og tvinger kroppen til å lystre, for at
ikke jeg som har forkynt for andre, selv
skal falle igjennom. (1Kor9:27) Paulus
sparte seg ikke. Han ga alt for evangeliets
skyld. Det gjelder bare for oss også at vi
bruker våre krefter på riktig måte. Hvor

klokken seks en gråkald høstdag for å
gjennomføre en ﬂere timers beinhard
treningsøkt. Men de drives frem av en
sterk motivasjon, drømmen om seier:
Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg
alt. De gjør det for å vinne en seierskrans
som visner, vi for å vinne en som aldri visner. (1Kor9:25) Uttrykket ”å nekte seg
alt” er på den greske grunnteksten ordet
engkratevomai som foruten den oversettelsen som er valgt betyr ”utvise selvkontroll” med andre ord ha selvdisiplin.

mye krefter blir ikke brukt for å holde
aktivitetsmølla gående? Enn om vi heller hadde brukt noe av denne tiden til å
slipe våre åndelige våpen i Guds nærvær
slik at vi kunne gå ut i hverdagen som
effektive redskaper i Guds hånd? Det er
jo han som skal gjøre jobben med oss
som sine redskaper.

Sammenhengen mellom selvdisiplin
og intelligens
En forskningsrapport offentliggjort
i ”Psychological Science” i desember
2005 viser til en interessant sammenheng mellom intelligens og selvdisiplin
blant elever på ungdomstrinnet. Resultatene av studien viste at forskerne
fant en sterkere sammenheng mellom
oppnådde karakterer og selvdisiplin,
enn mellom oppnådde karakterer og
intelligensnivå. For å oppnå gode karakterer var det viktigere å ha høyt
nivå av selvdisiplin enn høy intelligens.
Videre fant de interessant nok ingen
sammenheng mellom IQ og selvdisiplin;
de to trekkene varierte helt uavhengig av
hverandre. Det holder med andre ord
ikke å være smart hvis du ikke klarer å
disiplinere deg selv. Dette er jo egentlig
gode nyheter for alle oss som ikke beﬁnner oss i øverste enden av IQ-skalaen.
Det er altså andre ting som kommer
foran for en som skal lykkes enn bare
sterk utrustning fra naturens side. Vårt
nivå av IQ kan vi vanskelig gjøre noe
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Hensikten med selvdisiplin
Ha klart for deg hva hensikten med selvdisiplin er. Det er ikke for å oppnå en

fortjeneste hos Gud. Da blir disiplineringen et lovisk strev som ikke fører til
noen ting. Det er heller slik at selvdisiplin skal legge til rette for at din åndelige vekst, som bare Gud kan skape, kan
ﬁnne sted. Gjennom selvdisiplin får du
satt av tid til en daglig stund med Herren. Men det er din daglige stund med
Herren som generer de åndelige kvalitetene i ditt indre som du lengter etter å
se. Ta tak i ditt eget liv. Ta tak i ditt eget
gudsliv. Spør deg selv. Hvor ligger mitt
forbedringspotensial? Kommer jeg meg
ikke opp om morgenen? Kommer jeg
aldri i gang med dagen? Ligner rommet
mitt en huskestue? Hvor har jeg mine
svakheter? Innta disse områdene i bønn
og øv deg gradvis inn i nye og bedre vaner. Legg av dårlige vaner og erstatt dem
med gode. Det er nytt land å innta. Du
kan og du skal seire.

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

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

Brølende lam
distriktsseminarer
2007
Flekkefjord pinsemenighet:
09-11 mars
Misjonshuset på Vigrestad:
23-25 mars
Stavanger: 20-22 april
Bodø:
08-10 juni

Profetisk drømme&visjon samling
Nettverk for bedriftsledere, gründere og forvaltere, 7 mars 2007, kl 10:00 - 17:00
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

En

lovprisningssang
av Selina F. Klungland
Et folk står på slagmarken og de ser etter ﬁenden! De bærer med seg sannhetens sverd, ordet som går ut fra Guds
munn, og de vil ikke overgi seg før de ser Lammet komme
i skyene.
Se det skinner i gull på alle kanter!
Kongens barn lutret i hans ild trer frem og kommer ut fra
sine huler!
Fienden skjelver når han ser dem.
De marsjerer triumferende og inntar landet med lovsang
og takksigelse!
Foran dem går Lammet og glansen av ham lyser i deres ansikter, farger fra eldgamle tider danser rundt folket og de
ser, de ser Herrens ansikt.
I et glimt i et lyn er de vekk og alt er glemt, alle trengsler
alle smerter.
Og vi ser en som rir på en hvit hest, han som heter Trofast
og Sannferdig.
Folket bøyer seg i tilbedelse og stråleglansen av hans herlighet omgir dem mens de lover den vakreste, han som bar

info@brolendelam.no

dem gjennom ilden, han som leget deres sår, han som tørket
deres tårer.
Folket legger fra seg sine våpen og begynner å danse med
fargene og ord av tilbedelse kommer ut av deres munn i det
de priser han som var, han som er og han som kom tilbake,
han som aldri hadde noe synd i sitt hjerte.
Fryderop høres fra Herrens utvalgte og toner av gull pryder
himmelen idet det nye Jerusalem stiger ned fra himmelen
og den elskede by for evig er en lovsang på jorden!
Vi som tjener deg roper verdig, verdig er Lammet, og alle
Israels hellige skal bøye seg for din herlighet, du vår elskede
Herre og Mester.
Du den klare Morgenstjerne!
Vi løper mot deg og kaster oss i dine armer!
Vi stryker håret bort fra ditt kinn og ser inn i dine øyne
Vi ser evigheten, vi ser deg, og vi ser oss selv
som din brud idet vi forenes for evig i dine armer, vår Herre
og Mester.

Forny ditt abonnement
på Den profetiske røst nå!
Forny ditt abonnement ved å innbetale vedlagt bankgiro eller
innbetal kr 280 direkte til 2220.16.30812.
Husk å fyll ut giro med ditt navn
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Jeg vil be for Norge
”Jeg vil be for Norge” er Brølende lams
siste CD. Her ﬁnner du herlige bønnesanger og live bønn fra et bønnemøte
Brølende lam hadde på Karmøy. ”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 Winnæss.
Bønnens ånd

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 bli berørt
av denne sangen”, sier Per Ivar Winnæss.
Tid for å svinge ditt åndelige sverd

”Vi samlet noen bønnekrigere og hadde
et vidunderlig bønnemøte, 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, helbredet og satt i frihet til å tjene
Gud.
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 da
Viggo Abrahamsen slo en akkord på sin
gitar begynte så denne mannen å synge
i vidunderlige tunger, 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

”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 na-

sjonen”, 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.
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 Cdene Reﬂeksjoner og Nattevåk.
Ring for å bestille Jeg vil be for Norge på
telefon 32 75 79 85

Ny CD fra Brølende lam
som forløse bønnekrigere
for Norge
pris: 189:3 stk. kr 450:-
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Gud gir

av Sandie Freed

gjennombrudd,
helbredelse og fornyelse

info@brolendelam.no

For litt siden, hørte jeg den spesielle lyden av nøkler på et nøkkelknippe som rasler når man tar
opp nøklene for å låse opp døren. Så ﬁkk jeg et syn av hånden til Gud som åpnet en veldig stor dør.
Det var en dør som åpnet seg for en mektig strømmende elv.
Elven var som en elv av gjennombrudd,
helbredelse og fornyelse. Samtidig som
den ﬂøt nedover så jeg hovedstrømmen
forgrene seg videre til forskjellige elver
som var åpne for oss. Det var først senere jeg kom over ordene i Jes41:17-20,
der Herren snakker om elver som forløses til hans barn.
”Han har hørt våre rop om gjennombrudd, og han svarer ved å forløse sin elv
av kraft”
Dørene er åpne for de fattige og trengende
I versene i Jes41:17-20, er det en åpen
dør for de fattige og trengende. Ordet
”fattig” er et Hebraisk ord som oversettes som fattig, sørgende, elendige, undertrykte og svake. Det stammer fra et
ord som betyr å se ned på, nedslått eller
herset med. Det er også koblet opp mot
et ord som betyr å bli holdt nede, nedtrykt og nedbøyd.
Som du ser så betyr ikke fattig alltid
at det gjelder det ﬁnansielle behovet.
Luk13:11 taler om en kvinne som hadde vært i smerter og med skrøpelighet
i 18 år. Hun var helt nedbøyd og uten
mulighet til å reise seg opp igjen. Jesus
la hendene på henne og løste henne fra
skrøpeligheten. Dette er et eksempel på
en som er fattig i sin helse, svak og helt
nedslått av sykdom. Sal42:5, 42:11 og
43:5
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Noen av oss har mistet håpet, er i trøbbel, og lider. Frykt ikke! Vær ikke nedtrykt!
Herren frigjør en elv av håp og helbredelse
til deg! Ikke tillat din sjel å bli nedtrykt,
men ha ditt håp i Herren.
Ordet ”trengende/å være i nød” betyr å
være en tigger, trenge noe, å være et subjekt for undertrykkelse og misbruk, som
trenger forløsning fra trøbbel. Igjen,
å være trengende er ikke begrenset til
det økonomiske, men refererer også til
å være i behov av noe, og som trenger
forløsning fra undertrykkelse.
Når Israel var i fangenskap hos Farao,
ropte de ut til Jahve om å fri dem ut av
undertrykkelse og slaveri. Jahve hørte
deres rop og han utfridde dem. Det er
det samme for oss i dag! Jahve har hørt
våre rop om utfrielse og han forløser elver med fornyelse, helbredelse og utfrielse.
Presset gjennom trange steder
Ordet ”å undertrykke” stammer fra ord
som betyr å presse eller å skvise. Fienden
påfører oss et enormt press for å få oss
til å gå bakover. Han hater at vi ”presser oss” innpå vårt område av utfrielse
og gjennombrudd. Det er også et meget
strekt angrep fra ﬁenden som vil forsøke
å få oss til å stoppe, avslutte løpet, kaste
inn håndkle og ikke fullføre vårt kall.
Andre årsaker til at vi opplever å bli
skviset er fordi vi går gjennom trange

passasjer. Gud tar oss til dørterskelen for
gjennombrudd, men gjennom de trange
passasjene forsøker ﬁenden å skvise livet
ut av oss. Det er som en baby som er på
vei inn i fødselskanalen. På det stadiet
i fødselen er barnet isolert og i mørke
og akkurat i det gjennombruddet og
forløsningen skjer, erfarer barnet at det
er en trang passasje. Det er skremmende
og ensomt. For å komme ut i et større
område må den gjennom presset og bli
skviset.
Det er det samme med hver og en av oss
når vi bryter ut av et mønster av kontroll
og gammelt kretsløp. Herren tillater at vi
føler på presset og skvisingen for å komme
ut av det gamle og bryte gjennom og inn
i det nye!
Du vil komme deg gjennom dette presset! Du vil komme deg gjennom dette
trange stedet! Du går over dørterskelen
og inn på et større område av åpent jorde. Jahve er i ferd med å utgyte en elv av
gjennombrudd til din fordel!
Dørene er åpnet opp til et høyere
nivå
Jahve åpner en dør opp til et høyere nivå og vi blir bedt om å gå høyere opp. Gud kaller oss til å oppdage
hans herlighet og til å motta et nytt
område av åpenbaring, for å erfare til
fulle Jahves fullkommenhet. Åp4:1-2,5

Når vi søker disse høyere nivåene i Jahve, lover han å åpne opp elver på disse
områder. En elv i disse passasjene referer
til en strømmende elv. Det vil bli en elv
som har sterke strømninger. Herren vil
forløse en lyd fra himmelen og det vil
sørge for at elver ﬂyter over oss og bryter
gjennom de hindringene som blokkerer
for gjennombruddet vårt.
Elven representerer også lyset. Jeg tror
det er en elv som vil forløse Guds herlighet og en overnaturlig nåde til å representere Jahves lys over jorden. For å
oppleve dette nye nivået av herlighet må
vi bli satt i rette posisjon på en ordentlig måte. Her sitter vi ved Jahves føtter
og meditere på Ordet som ﬂyter fra tronen.
Fontenene i dalen
Akkurat nå så betjener Jahve de som
føler at de er i en dal. Mange ganger
så refereres det til en dal av avgjørelser
(Joel3:14). Mange av oss står ovenfor
det å ta et seriøst valg om å følge Jahve,
uansett hva det måtte koste. Vi kan ofte
bli veldig utslitt og bekymret under

denne prosessen, men Jahves løfter er at
han vil forløse en fontene av styrke og
fornyelse når vi presser oss gjennom de
trange passasjer.
Ordet ”dal” refereres også ofte til et
”dypt” sted. Faktisk, når Jahve kaller oss
til et ”dyp”, så har han mye han ønsker
å si oss! For et privilegium det er å bli
kallet til å vitne om Jahves forløsning
fra undertrykkelse og følelse av undertrykkelse, som når ”dyp kaller på dyp”
(Sal42:6-8). Fontenene venter på oss i
dypet.
Bassenger fulle av vann i ødemarken
For de av oss som bryter seg ut av de tørre områdene, så har Jahve gjort i stand et
forfriskende basseng. Det er i ørkenen vi
virkelig kan oppleve mye av Guds helbredelse og forløsning. Vi kan drikke fra
denne kilden og bli fornyet og ikledd ny
kraft til å komme oss ut av ørkenen og
til å bevege oss inn i det lovede land.
”Dette er tiden der Gud bygger en stor, stor
tro i deg og ﬂytter deg fra et nivå av herlighet til et annet!”

Guds mektige ﬂod som strømmer
over
Jeg vil også utfordre deg til å jevnlig ta
en titt på Jes41:17-20, til forskjellige tider. Det jeg ser er at Gud utgyter en så
mektig ﬂod at den strømmer over fra de
høye nivåene og ned i dalen og så vannes
ørkenen. Når Jahve sender sin mektige
ﬂod berører det oss alle, uansett hvilken
fase vi er i!
Og til dere som har følt det som om at
den tørre perioden har gjort deres tunger
kraftløse, så vær oppmuntret for denne
mektige ﬂommen fra Jahves elv vil forløse kraft fra det høye og leske deg.
Du er i ferd med å være vitne til at de løftene som du taler ut vil ikke lenger falle til
jorden og dø ut, men vil i stedet bli levende, aktive og full av kraft! Flodens porter
er åpnet! Dørene til ditt gjennombrudd er
åpnet! Vær styrket, dette er mektige tider
i Gud!

Ta en titt på nettstedet:

www.brolendelam.no
en
en profetisk,
profetisk, kreativ
kreativ nettressurs
nettressurs for
for vekkelse
vekkelse og
og reformasjon
reformasjon
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av Tommy Hicks
av Ola Døhl
ola@nit.no

P ro feten Samuel
del 2

Med bakgrunn i sin oppvekst, sitt kall og den utdannelse han ﬁkk i sentralhelligdommen,
fremstod Samuel etter hvert som en personlighet med helt spesielle åndelige kvaliteter. Han
representerte en spiritualitet og åndelig styrke, som det ikke fantes maken til i Israel. Derfor
ble han også etter hvert respektert og anerkjent som Israels åndelige leder.
Samuels åndelige posisjon
i samfunnet
Når landet badet i sin egen synd og
umoral, sto Samuel fram som en varde
og lysbøye i Israel og viste vei. Han ble
dypt aktet som en hellig mann. Dette
skyldes ikke minst det omfattende reformasjonsarbeidet han selv initierte og
var en del av.
Men helt fra han var en ung gutt valgte
Samuel den gode vei, - å gjøre rett. Han
stod imot den dårlige påvirkningen til
brødrene Hofni og Pinhas, som helt
sikkert utøvet dårlig innﬂytelse med
sine umoralske tilbøyeligheter og liten
respekt for sin far. Samuel som var en
helt vanlig ung gutt med normale følelser, hadde sikkert mange ganger syns det
var spennende å høre alle de historiene
de eldre kameratene kunne fortelle han.
Men det fremkommer allikevel tydelig
at Samuel ikke fulgte deres anmodninger, men valgte heller den sannhet og
rettferdighet som presten Eli hadde lært
han. Det å ta slike valg i ung alder har
utvilsomt vært med å forme Samuel i
sine ungdomsår.
En annen hendelse som gjorde Samuel
til den han ble, var kallsopplevelsen
hvor Herren selv åpenbarte seg for han
i løpet av natten. Den antikke historie-
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skriveren Josefus sier at Samuel var 12
år når dette skjedde, noe som for øvrig
også passer inn i fortellingen. At denne
hendelsen må ha gjort inntrykk og vært
sjelesettende er ikke usannsynlig. Gud
kom til han like etter at Samuel hadde
lagt seg ved paktskisten for å sove. Der
ropte han på han og kalte han ved navn.
Til å begynne med trodde den unge gutten at det var Eli som ropte på han og
kanskje trengte hjelp til noe. Derfor løp
han inn til Eli og sa ”Her er jeg; du ropte
på meg.” (1 Sam 3). Samuel kjente ennå
ikke Herren Gud, for hans ord var ennå
ikke blitt åpenbart for han. To ganger
hendte dette før det gikk opp for Eli at
det kanskje var Herren selv som kalte
på Samuel. Derfor ba han gutten neste
gang, om å si ”Tal, Herre, din tjener hører!” Samuel gjorde som han ble fortalt
og ﬁkk en fantastisk opplevelse av Guds
nærvær. Gud gav han innsyn i hva han
ville gjøre med Elis ætt.
Det er usikkert hvor mye Samuel ﬁkk
sove denne natten. Han hadde hørt
Jahves stemme og det ville prege han
for all framtid. Men det var ikke bare
Samuel som muligens hadde sovet lite
denne natten. Eli hadde nok også ligget
og grublet over hva Herren hadde fortalt unggutten. Med et snev av frykt i

stemmen insisterte han neste morgen på
å få høre alt hva Gud hadde åpenbart
han. Selv kjente Eli til at Gud ville felle
dom over hans ætt for alle tider. Kanskje
håpet han på at Gud hadde ombestemt
seg. I alle fall la han et betydelig press
på unge Samuel om å fortelle alt Herren hadde sagt: ”Hva var det han sa til
deg? Skjul det ikke for meg! Måtte Gud la
det gå deg ille både nå og siden dersom du
skjuler for meg noe av det han har sagt til
deg.” 1Sam3:17.
Det må ha vært utrolig tøft for den unge
Samuel å fortelle alt dette til den gamle
og respekterte presten. I utgangspunktet
kvidde han seg, men uten erfaring i slike
prøvelser valgte han å fortelle alt til Eli.
Det ville være underlig om ikke denne
hendelsen kom til å prege Samuel for
all fremtid. Gjennom dette vokste han
i styrke og kraft.
En tredje ting som må ha formet Samuel
og som var relatert til hans tjeneste som
profet, var at Herren fortsatte å åpenbare seg for han. I 1Sam3:21 leser vi,
”Herren fortsatte med å vise seg i Sjilo; der
åpenbarte Herren seg for Samuel gjennom
sitt ord.” Slik vokste Samuel opp. De
ordene han ﬁkk, delte han med folket
og ”Herren var med ham og lot ikke noen
av hans ord falle maktesløse til jorden.”

1Sam3:20. Når Samuels ord ﬁkk slik
gjennomslag i Israel så hang det sammen
med at Gud selv virket i dem. Dette
merket folket i hele Israel, og de forstod
tidlig at ”at Samuel var betrodd å være
profet for Herren.” Allerede i sine tidlige
år utrustet Herren Samuel til å bli profet
i Israel. De gjentatte gudsåpenbaringene
og erfaringen av å se at Herrens ord aldri falt maktesløse til jorden, men gikk
i oppfyllelse, må ha vært gjennomgripende opplevelser i den unge mannens
liv. Ikke bare hadde ypperstepresten Eli
vært med å forme han i sin barndom,
men Herren selv hadde nå grepet inn
på synlig vis, og begynt å forme han og
utruste han til tjeneste. Og slik fortsatte
Gud å åpenbare seg for Samuel, akkurat
slik han hadde gjort det den første uforglemmelige natten ved paktens ark. Alle
de ord Herren talte til Samuel gikk også
ut i hele Israel (1Sam4:1). Det er ikke
usannsynlig at dette skjedde gjennom at
Samuel, i de 20 årene vi ikke hører så
mye om han, beveget seg rundt omkring
i hele Israel og forkynte Guds ord, med
det resultat at han også ble kjent som
profet og høstet respekt som en hellig
mann. Det vil være vanskelig å forestille
seg at Gud kunne velge ut noen til en
slik oppgave uten at vedkommende evnet å forvalte sin åndelige integritet og
hadde en viss grad av åndelig modenhet.
Gud kjente Samuels egenskaper og kvaliteter, han kunne stole på at han foretok

Krassimir Kolev, ”Den som tror” - Olje på lerret

15

av Ola Døhl
de riktige valg når han stod oppe i ulike
dillemma, og nå kjente også Samuel sin
Herres røst, en sensitivitet som med all
sannsynlighet ble skjerpet og ﬁnutviklet
i årene som kom.
En annen hendelse som sier noe om den
posisjon Samuel etter hvert hadde i Israel var den store sammenkomsten og vekkelsen i Mispa (1Sam7:2-6). Over 20 år
etter den katastrofale sammentrefningen
med ﬁlisterne ved Afek (1Sam 4), kom
nå folk til Mispa i store folkemengder.
Samuel hadde stevnet hele Israel til folkemøte med det formål og fornye deres løfter til Jahve, noe som ville vært
umulig 20 år tidligere, hvor synden og
umoralen blomstret i Israel. Den gang
var det ikke mange som ønsket å ha noe
med Jahve å gjøre; folket var bare interessert i deres egne sysler. Men nå hadde
det åndelige klima forandret seg i landet. Herrens ord hadde igjen nådd inn i
de tusen hjem. Noen med en betydelig
åndelig posisjon og respekt hadde pløyd
marken og fremholdt betydningen av
å høre Herren til og være tro mot han.
Bare Samuel hadde i løpet av disse årene
bygget opp en tilstrekkelig innﬂytelse
nok til å samle folket i Mispa til å fornye sin pakt med Herren. ”Da vendte
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hele Israels folk seg til Herren,” (1Sam7:2)
står det. Samuel, Israels åndelige leder
og profet, var mannen som maktet å få
dette til, ved Guds hjelp.
Samuels lederegenskaper
På samme vis som Moses og Josva før
han, må Samuel ha vært en mann med
eiendommelige lederskapsevner. Allerede som ung mann kunne folk ”fra
Dan til Be’er-Sjeba” gjenkjenne disse
egenskapene hos ham, at han var betrodd å være profet for Herren. På sine
reiser rundt omkring i Israel, hvor han
forkynte Guds ord, ble folk kjent med
han som en dyktig, troverdig, ærlig og
målrettet kar. Han må ha vært en mektig taler og inspirator for mange mennesker, samtidig som han også må ha
vært overmåte begavet, siden han kunne
fremkalle respekt for Herrens ord i sitt
folk. Uten tanke på meningsmålinger og
egen popularitet fremstår Samuel etter
hvert som en samlende lederskikkelse i
landet. Det betydelige arbeid som han
må ha nedlagt i de ”tause” årene, for å
snu oppunionen og vekke folket til omvendelse, må ha vært betydelig og krevd
et usvikelig pågangsmot og en utrettelig tro på at dette ville være mulig. En

slik åndelig klimaendring i landet må
ha fordret en uvanlig effektiv, målrettet og strategisk lederskikkelse. Samuel
kan umulig ha ligget på latsiden. Han
startet profetskoler, han oppmuntret
presteskapet og levittene til å gjøre det
Gud hadde kalt dem til, i tillegg til å
opptre som dommer og omreisende forkynner i hele Israel. Folk gir ikke bare
opp sin synd, sitt avguderi og begynner
å tilbe én de ikke har noe personlig forhold til. Ingen skifter religion i løpet av
natta. Vanligvis forutsettes det et langsiktig prosess- og modningsarbeid, som
i verksettes av visjonære og karismatiske
ledere. Samuel begynte med å ta kontakt
med strategisk lokale prester og profeter
i sitt reformarbeid. Men for å overbevise
det forfalne presteskapet krevdes det
en sterk personlighet, som både hadde
respekt, troverdighet og ikke minst likeverdig teologisk kompetanse. Men
først måtte han overbevise dem om at
fornyelsen var nødvendig og at den først
måtte ﬁnne sted i tabernaklet, i presteskapet, og at ting ville blir annerledes i
framtiden. Deretter måtte han inspirere
dem til å bringe dette budskapet ut til
de fylkene og områdene de selv kom
fra i landet. Ut over dette kan vi lese
at Samuel reiste rundt omkring i Israel
landområder hvor han pleide kontakten
med folket (1Sam7:16-17). Av strategiske hensyn tok han sannsynligvis kontakt
med landsbyens eldste når han ankom
de ulike plassene. Bare en person med
overbevisende troverdighet og en viss
posisjon i Israel ville kunne utøve innﬂytelse og i neste omgang påvirke disse.
Etter å ha vært med å introdusere monarkiet i Israel, ved å bl.a. salve både Saul

og senere David til konge i Israel, ﬁkk
ikke Samuel noen mindre betydning i
Israel. Gjennom hele Sauls virketid som
konge anerkjente han Samuel som Herrens profet. Samuel ble aldri noen løpegutt for Israels konge, selv om han både
hadde salvet Saul til konge (1Sam10:1)
og spilt en betydelig rolle i kroningsseremonien (1Sam11:14f.). Noen år senere

til dette skrittet og heller ikke brydd seg
noe nevneverdig over Samuels ord om
at kongedømmet nå var revet fra han
og gitt til en annen. Dette forteller i alle
fall noe om hvilken respekt folk hadde
for Samuel og hva de var sikre på at han
hadde evner til å gjøre.
Ikke på alle områder lyktes Samuel like
godt. I sin alderdom ﬁkk Samuel to søn-

sønner slik han kanskje hadde ønsket,
siden de ikke fulgte sin fars råd, men
heller praktiserte den urett som Samuel
selv hadde brukt så mye tid på å luke ut
i landet. For det andre virker det som
om Samuel heller ikke kjente til denne
siden ved sine sønner, siden han betrodde dem denne oppgaven i Be’er Sjeba.
Enten hadde de klart å lure sin far, el-

ﬁkk han den ubehagelige oppgaven og
to ganger fortelle Saul at Gud hadde
forkastet han som Israels framtidige leder (1Sam13:8-14; 15:28f.). Man vil
kanskje tro at Saul, på bakgrunn av
disse hendelsene og denne avvisningen,
ville ha utviklet en viss antipati og ﬁendtlighet imot Samuel, noe han ikke
gjorde. Tvert imot oppsøker han noen
år senere spåkvinnen i En-Dor, slik at
han igjen kan få kontakt med Samuel,
som nå er død (1Sam28:7-25). Hadde
Samuel ikke hatt den sterke posisjonen
han hadde i Israel, ville Saul aldri ha gått

ner, Joel og Abia, som begge fungerte
som dommere i Be’er Sjeba. Disse lyktes
han ikke med å oppdra slik han burde. ”Ingen av dem fulgte i hans forspor”
(1Sam8:1ff.). Samuel hadde ikke lenger
krefter til å betjene hele landet, slik han
hadde gjort i sine tidlige år, derfor ﬁkk
han bl.a. sine sønner til å tre inn i dommere, i det sørlige Judea. Joel og Abia
”søkte urett vinning, tok imot bestikkelser
og fordreide retten,” står det (1Sam8:3).
Denne hendelsen viser oss noen overraskende sider ved Samuel. For det første hadde han ikke evnet å oppdra sine

ler så var dette karakterbrister som først
kom til kjenne etter at de hadde ﬂyttet
sørover. Uansett vil Samuel måtte ta noe
av ansvaret, da han antakeligvis hadde
vært en fraværende far i store perioder
av deres oppvekst. Muligens var han selv
alt for travelt opptatt med alle sine oppgaver som dommer, profet, læremester
og omreisende forkynner. I så fall strakk
han ikke til på hjemmebane i like stor
grad som i sitt øvrige virke for Israel,
hvor han utvilsomt føyer seg inn i rekken av de store lederskikkelsene.
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To minutter nærmere dommedag
info@brolendelam.no

Verdens forskere er dagens dommedagsprofeter, skal vi tro deres vurdering av de siste begivenhetene i verden det siste året. For dommedagsklokken er justert fra syv på tolv til fem på tolv.
Klokken ble etablert i 1947 og er bare justert 17 ganger tidligere.

Dommedagsklokken ble etablert av det
anerkjente The Bulletin of the Atomic
Scientists (BAS) i 1947. Midnatt på
klokken symboliserer sivilisasjonens undergang og denne er altså nå justert ned
med to minutter.
Jesus kommer snart
Parallelt med at vi stadig får inn oppmuntrende vitnesbyrd og beretninger
om at Jesus kommer snart, både fra rabbinere, jøder, muslimer som vender om
til Jesus og troende mennesker rundt
omkring i verden, så danner altså verdens forskere et meget dystert bilde av
hvordan det står til på vår klode. Da er
det godt at vi skal oppmuntre hverandre
med det vitnesbyrd om at Jesus kommer
snart tilbake.
Begrunnelsen med at forskerne har justert dommedagsklokka med to minutter
til fem på tolv – midnatt er:
Klimaforandringer
Veien mot verdens undergang har tradisjonelt dreid seg om faren for atomkrig.
Nå har imidlertid BAS og de 18 nobelprisvinnerne som de rådfører seg med
for første gang tatt med klimaforandringer som en ny faktor med i vurderingen.
Dommedag er nærmere enn på lenge på
grunn av menneskehetens manglende
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evne til å gjøre noe med klimaforandringer, mener de.
”Som forskere forstår vi farene ved atomvåpen og ødeleggelsene det kan medføre, og vi lærer stadig mer om hvordan
menneskelig aktivitet og teknologi påvirker klimaforandringene, og dermed
kan medføre evige forandringer på livet
på jorden. Som innbyggere på jorden
er det vår plikt å advare om de unødvendige risikoene vi tar hver dag, og de
farene vi ser vil komme dersom ikke
myndighetene handler”, uttaler Stephen
Hawking, en av støttespillerne til BAS,
professor i matematikk ved University
of Cambridge, og som er tilknyttet The
Royal Society.
Skremmende opprustning
I tillegg til klimaforandringer er det en
oppbygging av atomvåpen på gang, som
skremmer forskerne. 27.000 atomvåpen
som er lagret rundt i verden, 2000 av
dem er klare til umiddelbar utskyting.
- Vi står på kanten av en ny atomalder.
Ikke siden den første bomben ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki har
verden stått ovenfor like farefulle valg.
Nord-Koreas nylige tester, Irans ambisjoner, Kinas sterke opprustning, fornyelse av atomvåpen i vesten, den mislykkede sikringen av materiale til produk-

sjon og mangelen på nedrustning i USA
og Russland er symptomer på at vi ikke
klarer å løse problemene knyttet til den
mest destruktive teknologien i verden,
uttaler forskerne.
Klimaforandringene
Farene forbundet med klimaforandringer er ikke i nærheten av så akutte som
de som de vi vil se ved en atomeksplosjon. Men i løpet av de neste tre eller
ﬁre desenniene vil klimaforandringene
medføre dramatiske konsekvenser, ødeleggelser og endringer på jorden som
ikke kan reverseres.
Justeres svært sjelden
Sist gang klokken ble justert var i februar 2002 som følge av hendelsene i New
York 11. september 2001. Det var den
sekstende endringen siden 1947. Nå
skjer det altså igjen, en ny justering av
dommedagsklokka.
Klokkejusteringen ble annonsert på en
pressekonferanse den akademiske verden ikke hadde sett maken til tidligere.
Det var nemlig et samarbeid mellom de
tunge akademiske sentrene American
Association for the Advancement of
Science i Washington og Royal Society
i London.
Organisasjonene kommer med en rekke

forslag til hva som bør gjøres for at verden skal bli et tryggere sted å bo og for
at dommedag skal komme på betryggende avstand igjen.
La oss oppmuntre hverandre med
disse ord
Forskerne i denne verden danner altså et
svært dystert bilde av hvordan det egentlig står til på vår planet. Det er derfor
med stor oppmuntring vi skulle forkynne evangeliet med større iver og hengivenhet. Vi skulle leve etter de befalinger
Herren har overgitt til oss og gjenopprette gudsfrykten i landet. Vi skulle ta de
beretninger, vitnesbyrd og åpenbaringer
om at Jesus kommer snart alvorlig og
kjøpe den rette tid mens det ennå er tid
for å omvende seg og gjøre bedring. La
oss oppmuntre hverandre med at Jesus
kommer snart og la oss bli mer himmelfokusert enn noen gang. For Jesus kommer snart tilbake!
Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre
underfulle gjerninger blant dere. Jos 3:5

Krassimir Kolev, ”Håp” - Olje på lerret

av Per Ivar Winnæss

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

21

av Rick Joyner

- Forvent at hvert år øker
i intensitet og i betydning
info@morningstarministries.org

Året 2007 vil bli et betydningsfullt år og 2008 vil bli av enda større betydning. Vi kan forvente at
hvert år øker i betydning og i intensitet. Dette betyr at konsekvensene av våre valg vil fortsette å
øke i betydning. Derfor bør det å be Gud om visdom være vår høyeste prioritet denne tiden.
Vi har et stort løfte og en advarsel i
Jak1:5-8 ”Men hvis noen av dere mangler
visdom, skal han be til Gud, Han som gir
alle, rikelig og uten anklage, og den skal
bli gitt ham. Men han må be i tro, uten å
tvile, for den som tviler, er lik en bølge på
havet, som blir drevet og kastet av vinden.
For det mennesket må ikke tro at han skal
få noe fra Herren: han er jo en tvesinnet
mann, ustø på alle sine veier.”
Løftet er at Gud i glede vil gi oss visdom
i stort mål.
Vi er advart om ikke å være ”tvesinnet”
da det vil gjøre oss ustabile på alle våre
veier. Hva betyr det å være tvesinnet?
Den Greske oversettelsen av tvesinnet
peker mot å være splittet i ånden, å ha
”to ånder”. Et moderne begrep på det
ville være å ha ”to ansikter”. Dette beskriver en person som forandres med
situasjonen og som man ikke kan stole
på.
Om vi er en person hjemme, en annen
på jobben, en annen igjen i menigheten
og enda en annen når vi er ute med venner, så er det denne type splittet væremåte som ville være en form for det som
Jakob beskriver her. Det ville være som
en som forestiller seg selv å være en person foran Gud, spesielt når han kanskje
ønsker noe fra Herren. Herren vil ikke
la seg lure av dette og en slik person bør

ikke vente å få noe som helst i fra Herren.
Et folk som representerer ham
”I denne tiden venter Herren med å
disiplinere sitt folk fordi han gir oss tid
til å omvende oss...”
Fordi verden faller lengre inn i ustabilitet og inkonsekventhet, er det viktigere
en noen gang at kristne blir stabile, konsekvente og ekte i vår natur. Dette bør
selvfølgelig være basisen i kristenheten
som er et resultat av å tjene en konge,
gjøre alle ting for å glede ham, uansett
hva andre måtte tenke om det.
Avsløringen av tjenester der man lever
et dobbelt liv er en indikasjon på akkurat hvor seriøst Herren ser på det å ha
folk som representerer ham på jorden og
som er sanne.
Vi blir fortalt i 1Pet4:17-19; ”For tiden
er kommet da dommen skal begynne med
Guds hus. Men hvis den begynner med oss
først, hva blir da avslutningen for dem
som er ulydig mot Guds evangelium? Og:
Hvis den rettferdige vanskelig blir frelst,
hvordan går det da med den ugudelige og
synderen? Derfor skal de som lider etter
Guds vilje, overgi sjelene sine til Den Trofaste Skaper mens de gjør det gode”
Når Herren dømmer sin menighet, er
ikke hensikten å fordømme, men for å

korrigere oss så vi kan ta del i hans natur. I denne tiden så venter Herren før
han disiplinerer sitt folk. Han venter
fordi han gir oss tid til å omvende oss
og for at vi skal kunne disiplinere oss
selv. Det er bedre og lettere å falle på
klippen og bli knust, enn å oppleve at
den faller over oss og knuser oss til pudder. (Luk20:18)
Mange kristne har vært under en vrangforestilling om at fordi det ser ut som
de slipper unna med de overtredelsene
de har gjort i livet sitt, tror de at Gud
egentlig ikke bryr seg om det gale de har
gjort. Det vi skal frykte mest i verden
bør være at dersom vi lever i et stort festningsverk av synd i våre liv og tror at vi
slipper unna med det, så gjør vi ikke det.
Hebr12:5-8 sier: ”Min Sønn, forakt ikke
Herrens tukt! Bli heller ikke motløs når du
refses av ham; For den han elsker tukter
ham og han hudstryker hver sønn han
tar seg av. Når dere må utholde tukt, så er
det Gud som behandler dere som sønner.
For hvilke sønner er det som en far ikke
tukter? Men hvis dere er uten tukt, som
alle har fått sin del av, da er dere uekte
barn og ikke sønner”.

Dager av oppfyllelse
”Kristne er i ferd med å krysse deres
”Jordan elv” for å motta sin arv”.
Dette er tiden da konsekvensene av våre
valg vil vise seg raskere og på en mer dramatisk måte enn tidligere. Denne intensiteten vil vokse kontinuerlig inntil enden. Det vil aldri være lettere å omvende
seg og gjøre de nødvendige valgene vi
trenger å gjøre enn akkurat nå.
Nasjoner tar avgjørelser nå som vil bestemme om de vil snu og bli en del av
det kommende Kongeriket til Gud eller bli rystet løs fra deres fortøyning for
å drive inn i glemselen. Individer, menigheter og trosbevegelser har også de
samme valgene. Ettersom vi nærmer oss
enden på denne tidsalder og åpenbaring
og etableringen av Guds kongedømme
på jord, vil konsekvensene av våre valg
vise seg raskere.
Konsekvensene av de rettferdiges valg
vil også øke og belønningen vil komme
fortere. Kristne er i ferd med å strømme
over deres ”Jordan elv” for å begynne å
motta sin arv. Vi entrer dager av oppfyllelse av visjoner og løfter.
Det er praktiske ting vi må kjenne til for
å være klare for å gjøre dette. Men det
skal ikke legge seg på oss som en byrde,
men i stedet vil motivasjonen resultere i
en større frihet i oss. På den måten kan
vi proklamere frihet gjennom landet fra
et hjerte som er i frihet.

Krassimir Kolev, ”Forventning (Tribute)” - Olje på lerret
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av Patricia King

Trosbomber

Det vil reise seg en tro som forløser Guds kraft og hensikt! Jeg ser en visjon om at Guds folk
forbereder trosbomber mot ﬁendens strategi.
En profetisk oppmuntring
For mange år siden prekte jeg over temaet
”trosbomber - og hvordan de skytes ut”
For en tid tilbake tok jeg igjen opp dette
budskapet og da kom Guds oppmuntring sterkt til meg. Gjør deg klar for en
stor seier og for nye gjennombrudd! En
tid av akslerasjon er foran oss og selv om
ﬁenden har forsøkt å bringe motløshet
til mange vil allikevel troen reise seg i oss
og forløse Guds kraft og hensikt.
”Plutselig” er på vei!
Bli ikke motløs av de prøvelsene du
møter i denne tiden, men se på Herren

din Gud. Det er ingenting du møter nå
som ikke kan overvinnes i Kristus. Hva
trenger du? Er det visdom? Er det nåde?
Er det helse? Er det komfort? Økonomi?
Dine behov i denne tiden er ditt neste
potensielle vitnesbyrd om Kristi seier.
Strekk deg ut og motta ny styrke gjennom troen som er i deg. Du har styrke
fra Kristus i deg ved den nye skapningen
i deg og i ham kan du gjøre alle ting.
Han styrker deg og gjør deg i stand til å
bli en overvinner. Du vil ikke feile, men
du vil bryte gjennom når du kjemper
den gode strid, troens strid. Hans kjærlighet, nåde og mildhet hviler over ditt
liv for alltid.

Trosbomber mot ﬁendens strategier
Jeg ser en visjon av Guds folk som skyter
ut trosbomber mot ﬁendens strategier.
Fyll ditt hjerte og din munn med Guds
Ord og skyt disse bombene ut. Du er
dømt til å lykkes, gå derfor fram og ta
ditt område.

sen av ting vi håper om. Det er beviset
på ting vi ikke kan se. Bibelsk tro opererer i de usynlige dimensjonene og er
basert på fundamentet og sannheten
i Guds ord og løfter. Vi kan overvinne
hindringer vi møter når vi tror i vår ånd
på de løfter fra Gud i vårt liv. Ved tro så
seirer vi!

”Vi kan overvinne ethvert hinder vi møter når vi i vår ånd taler Guds løfter over
våre liv”. Tro er koblingen til all velsignelse som Kristus har gitt oss, gjennom
hans fullbrakte verk på korset, og det er
den seieren som har overvunnet verden.
Tro er en åndelig substans, og Hebr11
erklærer at det i sannhet er den substan-

Når vi skyter ut trosbomber, er det viktig å søke etter løftene som er for den
spesielle situasjonen. Hvis du møter
sykdom, søk i skriften etter løftene om
helse, helbredelse og styrke. Om du blir
angrepet med et økonomisk press, søk
da skriftene som har løfter om økonomi

Je g s k r ur o pp far te n
av Moses Hansen
Wayne Hilsden, en høyt respektert
pastor for en av de største menighetene
i Jerusalem, hadde en spesiell opplevelse
i slutten av fjoråret:
Mens han gikk på gaten i Jerusalem så
tok han en titt på klokka. Den viste
11:45. Men samtidig så la han merke
til at sekundviseren bevegde seg ﬁre
sekunder fram av gangen, i stedet for et
sekund. Han tenkte: ”Det er nok noe
galt med klokka. Jeg må til urmakeren
med det”.
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Men i den samme stunden han tenkte
dette, talte Gud til ham: ”Det er ikke
noe galt med ditt ur. Det er meg som
setter opp farten”.
Da han senere kom inn på kontoret sitt
den dagen, så ringte telefonen. Det var
en overrabbiner som ringte og fortalte:
”Pastor Wayne! Herren har talt til meg
og til mange andre rabbinere også, at
Guds profetiske klokke for det jødiske
folk viser 11:45. Messias kommer
snart!”

Jesaja kapittel 60 beretter om
tilbakekomsten og samlingen av jødene
tilbake til Israel, så avslutter Jahve med
å si, at når dette skjer, ”vil jeg fremme
det i hast!” Hører vi hva Den Hellige
Ånd sier til oss i dag? Handler vi på det?
Lever vi i forhold til at Messias kommer
snart? Eller hører vi disse og andre vink
som Jahve gir oss i denne tiden, som bare
interessant informasjon som klør oss i
øret og så bare haster vi videre av sted i
hverdagen?

og framgang.
Ordet bærer en endelig autoritet. Alle
løftene i Ordet er gitt til enhver overgitt troende. Du kan si ”ja og amen” til
hver og en av dem. Når du setter din
tro i Guds ord, har du trosbomben som
du kan skyte opp. Ordet returnerer ikke
tomhendt, men fullfører alt det sier det
skal gjøre.

liv. (Luk10:19)
Skyt ut trosbomber i dag. Skyt ut
så mange du har tro for. Bare gå for
det! Se etter å ha tro for et friskt vitnesbyrd av hans trofasthet i ditt liv.
Skriftsteder for å bygge din tro:
Hebr11, Mark11:22-24, 1Joh5:4,
Jak1:1-8; Matt14:22-23 og 4Mos13
og 14

Vi har gått inn i et nytt år. Tro at ﬁenden
blir skjøvet bort fra dine områder. Ødelegg moroa hans ved å gå videre inn i
det nye året med Guds autoritet, kongerikets autoritet. Du er blitt gitt kraften
over all kraft til å beseire ﬁenden i ditt

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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Globalt perspektiv

Seks myter rundt den moderne
evangeliske mega-menigheten
Ifølge den amerikanske forfatteren Peter
Drucker var det mest bemerkelsesverdige sosiologiske fenomenet i den andre
halvdel av det 20. århundre fremveksten
av mega-menigheter. En mega-menighet er en menighet som har et oppmøte
på gjennomsnittlig over 2000 mennesker hver uke. I 1963 hadde kun 93
menigheter i Amerika mer enn 1000
mennesker i oppmøte. I dag er det over
6000 menigheter som har over 1000;
750 menigheter over 2000 og 20 menigheter som har over 10.000 i oppmøte.
Paradokset er at mens de ﬂeste pastorer i
Amerika er i små menigheter er de ﬂeste
medlemmene i store menigheter.

1981. I de første 15 årene møttes vi i 73
forskjellige fasiliteter fordi vi ville ”bevise” at du ikke trenger å ha en bygning
for å vokse. Hvis jeg hadde falt død om
nå ville Saddleback menighet ha fortsatt
å vokse fordi den ikke er bygget på meg.
Det er en målrettet menighet båret oppe
av 9200 leg pastorer som leder 200+ forskjellige tjenester over hele Sør California. De møtes i 2600 små grupper i 83
byer og sørget nylig for at 42.000 mennesker ﬁkk tre måltider om dagen i 40
dager. I løpet av de siste åtte årene har vi
døpt 14.000 voksne hvor 78 prosent av
dem ikke hadde noen religiøs bakgrunn
før de ble med i menigheten.”

Rick Warren som er hovedpastor i den
største menigheten i Amerika med
30.000 i oppmøte, Saddleback i California, oppsummerer sin historie (redigert
av Joel News): ”Det startet i mitt hjem
for 25 år siden med bare min kone og
meg som forsøkte å være en menighet
for mennesker som hatet menighet. De
ﬂeste mennesker liker Gud men holder
seg unna menigheten, hovedsakelig av
sosiologiske årsaker. Vi stod i gapet og
i løpet av det første året gikk vi fra null
til 150 medlemmer. På slutten av året
da jeg var 26 år opplevde jeg en kollaps,
jeg klarte ikke presset ved menighetslederskap. Det var da Jesus fortalte meg å
fokusere på og bygge mennesker, så ville
han bygge sin menighet. ”Et målrettet
liv” kom ut av dette året med depresjon i

Ifølge Warren er det seks myter rundt
den moderne mega-menigheten. På
tross av det mange mennesker tror:
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Myte nr 1: Mega-menigheter er bare et
Nord-amerikansk fenomen
Mega-menigheter er ikke et unikt Nord
Amerikansk fenomen. Faktisk er det
ﬂere mega-menigheter i Asia, Afrika og
Sør Amerika, for eksempel har William
Kumuyi’s menighet i Lagos, Nigeria
120.000 i oppmøte. Cesar Castellano’s
menighet i Bogota, Colombia har
250.000 i oppmøte. Ti av de elleve største menighetene i verden er i Seoul, Korea, blant disse den største baptistmenigheten, den største metodistmenigheten,
den største Presbyterianske menigheten
og den største pinsemenigheten.

Myte nr 2: Mega-menigheter er politisk
aktive.
Mega-menigheter er som regel ikke politisk aktive. Flesteparten av menighetene
som er politisk aktive ser ut til å være
middels store eller små menigheter. Fordi de ofte blir fanget i en politisk agenda
vokser de ikke like mye som de andre.
De største menighetene legger ofte vekt
på disippelskap (å følge Jesus) og multiplikasjon (små grupper).
Myte nr 3: Mega-menigheter er tiltrekkende fordi de er så store.
Mega-menigheter tiltrekker seg ikke
mennesker fordi de er store. ”Jo større en
menighet blir, jo ﬂere hodepiner er det,
jo mer bryderi må du ﬁnne deg i,” sier
Warren. ”Kan du forestille deg å sjekke
inn ﬁre eller fem tusen barn på søndagsskolen? Sannheten er at menneskene
som liker store menigheter som regel er
pastorer fordi de liker å snakke til store
folkemengder. Men menneskene ﬁnner
seg i størrelsen fordi de vil ha fordelene
– de liker undervisningen, programmene, musikken og tjenestene.”
Myte nr 4: Alle mega-menigheter har
TV-sendte gudstjenester.
De ﬂeste mega-menighetene har ikke
fjernsynssendte gudstjenester. Warren:
”Da jeg startet Saddleback for 25 år siden sa jeg at vi aldri ville sende på tv
eller radio fordi jeg ikke ville være be-

rømt. Jeg tror at det å hele tiden være i
søkelyset blinder deg. Jeg tror du får mer
gjort under radaren, bak scenen, og det
gjorde jeg faktisk før denne boken, ”Et
målrettet liv,” avslørte dekket mitt.”
Myte nr 5: Mega-menigheter er overﬂadiske
Mega-menigheter krever seriøs overgivelse. Warren: ”Folk tror at hvis du er
stor så må du være overﬂadisk. Men
realiteten er at de ﬂeste medlemmene i
typiske menigheter ikke kunne tilslutte
seg Saddleback fordi de ikke ville kunne
fylle kravene. Standarden hos oss er ganske tøﬀ og vi er ikke interessert i mange
medlemskap; vi er interessert i å omskape et publikum til en hær og mobilisere
denne for det gode.”
Myte nr 6: Veksten i mega-menigheter
skyldes markedsføring
Mega-menigheter vokser ikke ved markedsføring. De vokser på grunn av forvandlede liv. ”Vi hadde folk i telt i tre
år,” sier Warren. ”Vi frøs om vinteren,
det regnet på oss hele våren, vi brant opp
om sommeren, og det kunne blåse tvers
gjennom teltet om høsten – og likevel
ville mennesker gå en mil gjennom søle
for og komme til dette teltet. Jeg mener, alt var ubeleilig, og hvorfor kom de?
Fordi livene deres ble forvandlet.”
Kilde:Joel News, Rick Warren på “ The Pew Forum
on Religion and Public Life”. Hele intervjuet med
Rick Warren er tilgjengelig på denne siden: http://
pewforum.org/events/index.php?EventID=80

Fem trender i den globale
evangeliske bevegelsen

Sist år samlet noen av Amerikas ledende
journalister seg i Key West, Florida for
å delta på konferansen ”Tilhørerforum
for religiøst og oﬀentlig liv”. Konferansetaleren, Rick Warren, pastoren for den
største menigheten i Nord Amerika og
forfatter av ”Målrettet liv,” tok for seg
fem trender i den globale evangeliske
bevegelsen. I følge hans syn er disse:
1. Den evangeliske bevegelse vil vende
tilbake til 1800-tallets hengivenhet til
sosiale aktiviteter. Personlig frelse og sosial rettferdighet vil smelte sammen til et
”totalt evangelium”
2. Fenomenet ”40 dager med målrettet
liv”. (budskapet i Warrens bok ”Målrettet liv”) 10 prosent av menighetene i
Amerika har utført dette, basis disippelskapsprogrammet og det sprer seg nå til
selskaper som Coca Cola, Ford og WalMart. Ifølge Warren handler det ikke
om en besteselgende bok men om en

Pastor Rick Warren

bevegelse av forandring, fordi det hjelper mennesker med å ﬁnne den gudgitte
hensikt i livet sitt.
3. Tegnene på en ny åndelig oppvåkning
i Amerika og en annen reformasjon båret oppe av små Jesus-sentrerte grupper.
4. Maktskiftet fra kirkelige organisasjoner til lokale menigheter. I løpet av de
siste 50 årene ble det meste som var nytt
og innovativt gjort av kirkeorganisasjoner, ikke faktiske menigheter. Men det
er for tiden en ”hjerne-ﬂukt” som går
fra disse organisasjonene og tilbake til
lokale menigheter.
5. Den fremvoksende alliansen mellom
evangeliske protestanter og katolikker.
Disse taler nå samme språk i stadig ﬂere
saker. I USA utgjør de nå en potensiell
ﬂertallsblokk på over 50 prosent av befolkningen.
Kilde: Rick Warren på “The Pew Forum on Religion
and Public Life”. Joel News
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Globalt perspektiv
Flere muslimer vender seg til
evangeliet
Flere kilder i Midt-Østen rapporterer nå
at ﬂere og ﬂere arabisk-talende nå vender
seg til Kristus. Nizar Shaheen, vert for
”Nasjonenes Lys”, et kristent TV-program som kan tas inn i den muslimske
del av verden sier: ”Det skjer i hele den
arabiske verden, overalt tar folk imot Jesus.” Fader Zakaria Henein, en koptisk
prest i Egypt er enig: “Det som skjer i
den muslimske verden nå om dagen,
har aldri hendt før. Han sier at muslimer av alle slag nå tar imot Jesus. ”Unge
og gamle, folk med og uten utdannelse,
menn og kvinner, ja selv fanatikere.”
En fanatisk muslim som kom til tro på
Jesus er Samer Achmad Muhammad.
Han studerte i ﬂere år for å bli Wahabbi
sheik, en av de mest radikale former av
Islam. Han hatet kristne og kirken, men
hans hjerte ble forandret da han hørte
evangeliet. ”Jeg overga mitt liv til Jesus
Kristus” sier han. ”Jesus tilgav meg mine
synder, ga meg evig liv, fred og glede.”
Muhammad er bare en av mange som
kommer til Jesus. Heidi Baker fra Iris
Ministries opplever at tusenvis av muslimer tar imot Jesus og blir døpt. ”Det
er kanskje det eneste sted i verden (Mosambique) hvor de kommer så fort” sier
hun. ”Mange har drømmer. De ser Jesus
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komme til syne for dem. Så mange som
halvparten av våre pastorer var imamer i
disse moskeene.”
“Det som skjer gjennom drømmer og
visjoner er et endetidstegn” sier Christine Darg, forfatter av ”Jesus-visjoner.
Tegn og under i den muslimske verden.”
Jesus går inn i den muslimske verden og
åpenbarer spesielt de 24 siste timer av
sitt liv – hvordan han døde på korset og
ble oppreist fra de døde, og hvorfor han
er Guds Sønn, oppstått i kraft. Dette
er ting som Islam ikke lærer noe om. Vi
mottar en mengde brev fra folk som har
hatt drømmer om Herren, visjoner, ja
selv mirakler” sa Shaheen.
Muslimer som tar imot Jesus møter forfølgelse, diskriminering, ja til og med
død. På tross av farene fortsetter mange
å leve ut sin tro og leder andre til Jesus
Kristus. Mange mener at kirkens svar på
jihad må være en fryktløs proklamasjon
av evangeliet for muslimene. Ved bønn
og evangelisering ser mange her en enestående mulighet for evangeliet. ”Jeg
forventer at vi snart vil være vitne til –
kanskje innen to eller tre år – den største
innhøsting i historien” sa Shaheen.
Kilde: Chris Mitchell, CBN News

Ungdommer i Kenya ber sykehus tømt!

Historien til et
klebemerke

Byen Kakuma i nordre del av Kenya er
et av de fattigste områdene i Øst Afrika. Den ligger tett opp til den sudanske grensen og er kjent for sin store FN
– ﬂyktningleir, hjemmet til 100.000
mennesker som ﬂyktet fra Sør Sudan,
Kongo, Somalia og Etiopia. Daniël og
Marlies Hoogteyling, et ungt misjonærpar fra Nederland startet en menighet i
Kakuma for å nå ut til unge mennesker
fra forskjellige stammer og nasjoner.
Daniel rapporterer:

En politimann dro en sjåfør ut til siden
og ba om å få se førerkort og vognkort.
”Hva er det for noe?” spurte sjåføren.
”Jeg kjørte ikke på rødt lys og har ikke
brutt fartsgrensen.”

”For tre uker siden tok vi med ungdommene til det lokale sykehuset for å be
over hver enkelt pasient og ansatte. Da
legen kom for å sjekke alle pasientene
neste morgen fant han ut at alle sammen
(unntatt to personer) hadde blitt fullstendig helbredet og skrev dem derfor
ut fra sykehuset. Den medisinske staben
var svært begeistret og det var også en
stor oppmuntring for ungdommene – at
Gud kunne bruke dem og at de kunne
se folk helbredet.”
Kilde: Daniël Hoogteyling, Youth Apart, Joel News

“Nei, det gjorde du ikke” sa politiet
”men jeg så du knyttet med neven da
du la deg foran damen i venstre ﬁl. Så la
jeg merke til hvordan du skrek i sinne,
helt rød i ansiktet mot sjåføren av Hummeren som hindret deg. Dessuten at du
la deg på hornet da traﬁkken stanset opp
i nærheten av broen.”

Bildet er bare en illustrasjon

D e n m o n g o l s ke k i rke s t e rk p å m i s j o n
Selv om kristendommen i det store og
hele knapt har holdt tritt med veksten
i verdens befolkning i det siste århundre, så er evangelisk kristendom klart
den raskest voksende religiøse bevegelse
i verden i dag. Det sier Jason Mandryk,
medforfatter for Operation Worlds bønneguide for misjon. På ”Young Leaders
Gathering” i regi av Lausanne-komiteen, som ble holdt i Malaysia i september
i fjor, presenterte han rapporten “Evangeliets tilstand”.

Evangelisk kristendom vokser dobbelt
så raskt som Islam og tre ganger raskere
enn verdens befolkning. Den mest betydelige veksten ﬁnner sted på den sydlige
halvkule: Land som Brasil, Kina, Bangladesh og Nigeria opplever en eksplosjon i den kristne befolkningen. I følge
Mandryk er det den mongolske kirke
som i dag sender ut ﬂest misjonærer pr.
innbygger, nemlig en misjonær pr. 222
kristne.
Mandryk forklarte at ﬂere av kirkene i
sør som i dag opplever vekst nå sender

ut sine egne misjonærer med stor iver,
ofte som teltmakere. Kristne fra Kina
til Nigeria har nå i økende grad sitt fokus på å spre evangeliet helt ”tilbake til
Jerusalem”. På den måten vil de eﬀektivt lukke gapet i 10/40 vinduet. ”Hvis
jeg var en vantro i Jerusalem nå om
dagen” sa Mandryk ” så ville jeg
være veldig nervøs.”
Kilde: Judd Birdsall, Lausanne
Movement

”Var det å bryte traﬁkkloven?” spurte
mannen. ”Nei, men jeg la merke til klebemerket på bilden din: “Jesus elsker
deg og det samme gjør jeg”. Da antok
jeg at bilen må være stjålet.”
Kilde: Homiletics Magazine

av Torild Groven

Profetisk helg i Drammen

info@brolendelam.no

WOW – for en dose!

Jeg kom til Drammen med en veldig stor og urolig mage. Jeg gruet og gledet meg på samme tid.
Det var en skrekkblandet fryd i magen som om jeg skulle ut i paragliding
– hjelp! Samtidig gledet jeg meg enormt
til å sveve litt, bare litt…! Jeg hadde
grått mye de siste månedene. Den Hellige Ånd som er over tid, rom og sted
hadde rørt ved meg via kristne TV-programmer nesten hver eneste kveld – uavhengig om det var repriser eller direktesendinger. Jeg visste ikke alltid hva jeg
gråt for, men jeg visste at Jesus helbredet
meg på dypet. Jeg visste at han drev med
restaureringsarbeide inne i meg. Han
sa nemlig for et par år siden at om jeg
valgte å tilgi, ville han sørge for forsoning og gjenopprettelse i mitt liv. Mitt
gjensvar og min lengsel var at ikke bare
min fremtid skulle høre Herren til, jeg
ville overlate ham hele resten av mitt liv.
Via TV Visjon Norge som jeg ﬁkk i stua
i fjor kom jeg også i kontakt med Brølende Lam. Den Hellige Ånd berørte
meg også gjennom Den Profetisk Røst
som jeg raskt begynte å abonnere på. Jeg
ble igjen og igjen overveldet av gråt. En
dyp lengsel etter å fornye kontakten med
den profetiske åre ble vekket i meg og
jeg meldte meg på et profetisk seminar
med Brølende lam. Det vil si, jeg betalte
deltageravgiften i god tid og så ante jeg
ikke om jeg ville våge å delta…
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Bytte ut hengebrua med fast dekke
Før jeg gikk inn til seminaret fredag
kveld i Drammen, måtte jeg ta en ekstra
runde med meg selv. Det var klinkende
klart at om jeg gikk innenfor de dørene,
ville forvandlingen bli dramatisk! Bare
du som har vandret det meste av livet
ditt på ei gammal hengebru eller prøvd å
overleve i en spinkel seilbåt med armene
klynget rundt masten når stormene kaster seg over deg, vil kunne kjenne igjen
min frykt. Hvordan skulle Jesus kunne
stole på meg? Jeg hadde jo evig nok med
å overleve! Kunne jeg stole på at Herren
ville gi meg en plattform å stå på? Bytte
ut hengebrua med fast dekke? Mitt største behov syntes da å være at Gud ville
bekrefte gamle profetiske budskap om
tjenester og gaver, slik at jeg kunne vite
at han ikke hadde ombestemt seg! Hadde jeg skuffet ham for mye siden sist? Jeg
var så lei av å være meg med gnagende
bekymringer og kråkereir av piggtråd i
toppetasjen!
Etter nok en runde med meg selv ble
lengselen etter forløsning så sterk at jeg
gikk over dørstokken. Det ﬁkk briste
eller bære – enten gikk jeg til mer forkastelse eller så gikk jeg til herlig seier!
Noenlunde slik må det føles å kaste seg
ut i fallskjerm første gang! Hjelp!

Doser av kjærlighet
Det var som om kjærligheten slo imot
meg fra første øyeblikk! Hele mitt liv
har jeg lengtet hjem til et sted jeg ikke
visste hvor var. Et hjem er for meg et
sted med likesinnede, med andre ord
søsken, fedre og mødre, som har samme
sinn, hjerte og med sannhetens Ånd.
Her hørte jeg til. Det var som om himmelen hadde talt til alle som var der at
nå skulle jeg virkelig få så mange doser
av Guds kjærlighet at en ny og stødig
plattform i mitt indre kunne bli bygget i
løpet disse dagene!
Profetiske gaver og tjenester og Fars
vidunderlige kjærlighet gjennom deltakerne sørget for bølge på bølge med
gråt til legedom på dypet! Jeg gikk
så første natten til gledesrommet og
ønsket å bli fylt av en evigvarende
og alltid tilstedeværende glede! Men
det er jo ikke særlig lurt å blande noe
godt med noe vondt, så det fortsatte
med helbredende gråt hele helgen!

i mange vitners nærvær! Alt Gud hadde
sagt tidligere, ble gjentatt og bekreftet!
Han bekreftet igjen det arbeidet Herren
har kallet meg til. Og gjennom helgen
ble ny salvelse og fornyet utrustningen
gitt meg, som jeg vil ha bruk for nettopp
i dette arbeidet. Gud hadde ikke ombestemt seg! Han var raus nok til å repetere
alt sammen gjennom mange kjærlige
deltakere! Å, hvilken himmelsk omsorg!
Vår Skaper og vår Frelser elsker oss og
han fortalte oss dette i løpet av helgen på
så mange nydelige måter gjennom undervisning, forbønn, lovsangen, aktiviseringsgruppene og det varme og intime
fellesskapet med herlige søsken! Om vi
bare kunne forstå! Jesus kommer snart
og ting skjer fort!
Jeg unner alle å få en spesialhilsen fra
Gud direkte inn i sine liv! Herren fryder seg når disse gavene forløses i hans
barn.

Ny salvelse og fornyet utrustning
Jeg ﬁkk stadig mer forståelse for hvilket
mål jeg har vært for ﬁenden og hvorfor
det var om å gjøre å holde meg nede!
Men nå hadde visst Gud bestemt seg
for at nok var nok! Fienden ble avslørt
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Brølende lams

Distrikts seminarer

2007

Flekkefjord
p i n s e m e n i g h e t : 09-11 mars
Misjonshuset

Ring vårt
kontor
32757985
for å
bestille

p å V i g r e s t a d 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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av Chuck Pierce

Program for 40 dagers bønn
info@brolendelam.no

Denne 40 dagers bønnen vil hjelpe deg til å stå fast på dine visjoner og til å bevege deg inn på ditt neste område av
seier og fullførelse av dine visjoner og drømmer. Mist ikke fotfeste og la ikke bølgene og vinden i dine omstendigheter slå deg ut og gli bort fra ditt blivende sted!

Bruk de følgende 40 – dagers bønneforslag til å hjelpe deg i å være fokusert
på ditt liv og arbeid, din familie og tjeneste.
Dag 1: Les Sal149, Sal29 og Jes49. Fokuser på å høre Guds stemme så du kan
få ny strategi og visdom til å takle de utfordringer du står overfor. La lovsangen
stige i deg. Be Herren om at du skal bli
skjerpet og vokse i autoritet under disse
40 dagene så du kan svinge ditt åndelige
sverd med kraft. Vær villig til å gå og
tilbe på de høye områdene der motstanden ﬁnnes i ditt liv.
Dag 2: Les Esra 4,8,9. Ikke la ﬁendens
motstand hindre deg fra å bevege deg
mot gjenopprettelsen i ditt liv. Be Herren vise deg når du skal faste i 3 dager.
Se de vinduene av åpenbaring og muligheter som ligger foran deg under disse
40 dagene.
Dag 3: Les Neh4. Finn din plass i gapet
på muren for ledere utskiftes i denne tiden. Dette er tiden for å omstrukturere
nasjoner. Lytt nøye til Herrens trumpet
og det profetiske ord for denne tiden!
Forny dine våpen til krig. Evaluer dine
tropper eller dine medarbeidere. Fortsett
å bygge midt i frustrasjonene!
Dag 4: En dag med hvile og fokusering
for dagene som ligger foran deg.
Dag 5: Les Ester4:8-10. Faste i dag! La

Herren vise deg hva du skal faste i fra.
Be han vise hva du skal forplikte deg
til og ﬁnn din plass i fellesskapet for at
du bedre kan hjelpe legemet å slåss mot
ﬁenden. Finn din plass i fellesskapets
bønnemøter, enten i arbeidet eller i menigheten. Vær villig til frimodig å entre
inn foran Gods trone rom. Be om favør
til å vinne krigen som ligger foran!
Dag 6: Les Jer29, spesielt versene 11-14
og Jer11 og 12. Herren har en plan for
din utvikling og din suksess. Be Herren
om å åpenbare enhver sammensvergelse
og bryte planen ﬁenden har tenkt ut mot
ditt liv. Be Herren om å gi deg styrke til
å fortsette løpet og at du kan beholde
løvens brøl i deg. La Herrens brøl stige
opp i deg; vær innstilt på å krysse over
Jordan.
Dag 7: Les Matt4 og Luk4. Lukk døren
mot Satans fristelser. Stå imot fristelsen.
Tal det rette ord til den rette tid. Erklær
at din ørken skaper en ny kraft i deg til
å stå støtt. Du kan motstå ﬁenden! Les
Matt7, spesielt versene 7-12, Be, bank
på, let og motta.
Dag 8: Les Sal37 (1-9, 29-37). Bygg disse relasjonene i livet ditt. Frykt ikke det
onde som er rundt deg. Be om å innta
landet.
Dag 9: Les Job 22:19-30. Se, motta og
proklamer en ting, og se at Gud etable-

rerer det for deg.
Dag 10: Les 1Kong17-18. Dette er tiden for at nasjonene endres. La profeter
reise seg og deklamere. Vær lik Elias og
gi himmelens lover. Beveg deg sammen
med Gud fra avtale til avtale. Vær villig
til å konfrontere strukturer som hindrer
deg i å bevege deg fremover. Be Herren om en stor bevissthet og visshet om
Guds Ord! Se opp for en tid til å gå i
forbønn for å bringe verden inn i et nytt
område av Guds manifestasjoner.
Dag 11: Les 1Kong19 og Jak5. Pass på
ditt nivå av lidenskap! Vi er et folk med
lidenskap og følelser lik Elias. Er du følelsesmessig pumpet og bruk? Hvilke
ord slåss du med? Trenger du et nytt ord
for det neste slaget? Har du etablert din
plass i porten som Herren åpner opp
for din framtid? Har du blitt konfrontert med en som er sterk og som får deg
til å ønske å løpe for livet? Føler du deg
sårbar? Stå bare stille og se Herrens salvelse.
Dag 12: Les Mark8:22-26. Rop ut for
en ny visjon og tillat Herren å lede deg
fra et gammelt familiært sted. Noen ganger så ser vi oss blind på våre familiære
omstendigheter. Jesus ledet den blinde
mannen ut av byen for å helbrede ham.
Den første gangen han rørte den blindes
øyne så den blinde først menneskene
Krassimir Kolev, ”Å høre Guds stemme (Neophytes)” - Olje på lerret

34

35

av Chuck Pierce

som store trær, det var ikke klart i begynnelsen.
Dag 13: Les Mark8:22-26. Rop ut for
en klar visjon! Noter deg prosessen i visjonen. Ikke gro fast i Herrens prosesser
og metoder. Tillat Gud å røre deg igjen!
Tillat klarhet til å komme inn i din visjon.
Dag 14: Les Hab1. Habakukk betyr å
omfavne. Å omfavne noe betyr at du
må slippe en ting for at du
kjærlig skal kunne omfavne
noe annet. Be Herren vise
deg spesielle ting som har
hindret deg i fortiden, og
motta så en vaktmanns salvelse, så du kan ”myse” inn
i det som Gud har for deg i
fremtiden.
Dag 15: Les Hab2 og 3 spesielt 2:1-4 og 3:1,2,17-19.
Skriv ned din nye og fornyede visjon. Be Gud om
å gjenopplive ditt hjerte.
Syng den fantastiske hymnen av tro fra versene 1719. Se ned på dine føtter og
se at Gud gir deg bakben til
å hoppe på høye sletter.
Dag
16:
Memorer
Ordsp29:18. Les også
1Sam 3 og Amos8:11-12
Dag 17: Les Joh9:1-12. Det
er den del ting du går gjennom som kun er til ”Guds
ære” som skal bli demonstrert gjennom
deg. La Herren salve deg og så ”gå” dit
hvor han sender deg. Vær forsikret om
at du er sterkt koblet til det Gud har for
deg. Vær sikker på at du evaluerer lederskapsforbindelser i ditt liv.

36

Dag 18: Les Joh9:13-14. Vær ikke redd
for konfrontasjoner. Noen ganger så
blir visjoner etablert under konﬂikter
og spørsmål, og gir også relasjoner for
fremtiden.
Dag 19: Les Jes30:15-21, 32 og 33:16. Erklær at din ånd vil være stille og at
din visjon er klar. Rop ut til du ser Den
Hellige Ånd bevege seg på en ny måte i
ditt liv. Tillat ikke negative ord, krang-

La Gud omskjære ditt hjerte igjen. La
Herren ta seg av alt dødt kjøtt som kan
hindre deg. Be ham om å fjerne enhver
bebreidelse. Forvent nye ”forsyninger”
fra Herren. Det kommer en tid da din
”manna” opphører!
Dag 21: Les Joh7. Jesus deltok i denne
store festen. Dette er da Herren lærer oss
om våren med levende vann som begynner i vårt innerste indre. Dette er fak-

Krassimir Kolev, ”Gråt over landet” - Olje på lerret

ling eller frustrasjon som vil sette deg på
sidelinja. Be Herren om å føre deg inn i
et område av stabilitet!
Dag 20: Les Jos1. Be Herren om å styre
dine tanker. Når vi mediterer over Guds
plan for vårt liv, er vi sikret suksess.

tisk vår livmor. Be Herren om å bringe
frem det som han har gjort deg fruktbar
med.
Dag 22: Les Jos5:13-15. Selv om Josva
hadde vært med Moses i 40 år, trengte
Josva å ha sitt eget forhold til Gud før

han kunne bringes fremover. Gå inn i
en ny dimensjon av ydmykhet for Guds
guddommelig ledelse i ditt liv.
Dag 23: Les Jos6 og 7. Vi har alle vårt
Jeriko. Det er den usynlige plassen vi må
møte før vi kan innta løftelandet. Vær
ikke redd for å møte det som ser uovervinnelig ut for deg.
Dag 24: Les 2Kong2, Elisja var villig til
å holde følge helt til siste slutt., så han
kunne se forrådet som var i himmelen.
Ikke stopp å søke inntil du kommer til
enden på en ting.
Dag 25: Les 2Kong6:8-23. Fordi Elisja
så inn i det himmelske, kunne han be
om at hans tjener kunne se himmelens
forråd da ﬁenden hadde beleiret dem.
Himmelens hjelp er der for deg. Se inn
i det usynelige. La Gud blinde dine ﬁender.
Dag 26: Les Ef1, 2:1-10, 3:10, 17-21,
4:1-16, 6;10-20. Se dine åndelige velsignelser på himmelske steder. Se hvem du
er i Kristus. Motta nåde gjennom tro.
Be om at Guds kjærlighet trenger dypere ned i deg.
Dag 27: Les Sal92. Motta en ny salvelse
og se dine ﬁender beseires.
Dag 28: Les Kol1-3. Proklamer at kraft
og prinsipper underkastet Herrens visdom har blitt forløst til deg under denne
tiden.
Dag 29: Les 1Sam9, 16, 17. Motta ”seer”
salvelsen. Saul gav en gave til Samuel og
lærte hvor hans esel var. Proklamer at du
vil se dine tap gjenopprettet. Erkjenn at
Gud ikke ser ting på samme måte som
mennesket ser det. Vær salvet som David. Når du ser på den måten Gud ser
det og mottar salvelsen han forløser i
deg, seirer du over din Goliat. Forsikre

deg om at du er kledd på en slik måte du
må være rustet for å gå inn i krig.
Dag 30: Les 1Kor 2. Motta overnaturlig
visdom, som er utilgjengelig for ﬁenden.
La Gud vise dine øyne ting som intet
øye har sett. La Den Hellige Ånd forløse
Guds tankemåte i deg.
Dag 31: Les Åp1. Du er velsignet ved å
lese åpenbaringsboken. Du skal vite at
Herren er den som åpenbarer, den Ene
som avdekker og sørger for at du ser. Lær
deg å kjenne ham som Alfa og Omega.
I denne tid er Herren både begynnelsen
og enden i alle ting i våre liv.
Dag 32: Les Åp2 og 3. Noter deg hvordan Herren befaler hver menighet, peker på deres svakheter i hver menighet,
instruerer og gjentar løftet til hver eneste
menighet. La Gud gjøre det samme for
deg.
Dag 33: Les Åp4. En dør er like mye en
mulighet til å forlate et sted som å gå inn
gjennom den til noe nytt. Det er noen
ting vi trenger å legge bak oss. Lag en
liste over dørene du trenger å stenge. Se
de forskjellige dørene i ditt liv, tjeneste
og fremtid som er i forandring. Få en ny
visjon av det himmelske tronrommet.
La Herren si til deg ”Kom opp hit” La
Herren vise deg dine åpne dører. La ham
nå vise deg din fremtid.
Dag 34: Les Åp5. Proklamer at Lammet
er verdig. Les dette kapittelet høyt! Tilbe
Herren! Han har invadert atmosfæren
i området rundt deg! Takk Herren for
at himmelen har invadert ditt jordiske
område og at velduften fra himmelen
overstrømmer dine situasjoner og konﬂikter.
Dag 35: Les Åp12. Bekjenn at anklageren er overvunnet og du har en åpen

dør å gå gjennom og inn i din fremtid.
Utvikle en strategi for å forsikre din seier
for de neste 2 år.
Dag 36: Les 1Mos12, 26:1-17. Be Herren om å gi deg en åpenbaring av kraften i velsignelsen.
Dag 37: Les 1Mos26:18-21. Med velsignelsen kommer overﬂod og fremgang.
Be Herren om å holde deg i bevegelse
gjennom alt det vanskelige.
Dag 38; Les 1Mos26:22-33. Om du vil
fortsette å bevege deg fremover, velsign
de som har gjort deg noe vondt, de vil
til slutt se Guds favør i ditt liv. Det vil
komme en tid da dine ﬁender vil velsigne deg. Proklamer at hvert eneste ord
som ﬁenden har sendt mot deg vil snus
til en velsignelse.
Dag 39: En dag med feiring og lovprisning. Det er kraft i lovprisning! Les og
handle på Sal150. Om du har autoritet
til å sammenkalle og holde lovprisningsmøter, gjør det! Om du har innﬂytelse
på ledere for å få til en dag med feiring,
vær så snill og gjør det! Om ikke, ﬁnn
et instrument eller produser en lyd av
tilbedelse.
Dag 40: En dag med salvelse. Salv ditt
hjem og det som hører deg til! Salve ditt
kontor og din arbeidsplass! Salv prosjektene du arbeider med! Salve ditt hjerte
og ditt hode, så de arbeider sammen
for å bringe fram de kreative ideer for
din fremtid! Salve din familie! Salvelsen
bryter åket! (Jes10:27) Bekjenn at ”pøblene” fra din fortid vil oversvømmes av
salvelsen som er over deg og din fremtid.
Bekjenn 7-fold i gjengjeld og vekst over
ditt liv.
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Tilbedelse på en ny måte
av Anneli Nilsson

anneli_b_nilsson@hotmail.com

Hva er tilbedelse? I vårt sinn tenker vi ofte på en sang, en handling med løftede hender. Men det er
bare verktøyene eller karene for å transportere den faktiske substansen. Hvis jeg vil kaste disse
redskapene, karene, men beholder substansen, hva er det? Og kan jeg beholde den sanne essensen, ﬁnne ytterligere noen uttrykksmåter?
Tilbedelse kan deﬁneres som et ”overnaturlig møte” (Sorge 1987) og kan
derfor ha en dybde så inﬁnitt som Gud
selv. Sann tilbedelse involverer og innebærer vår enkle, daglige samtale med
Gud, så vel som det å gi oss selv som
levende livstidsoffer til ham. Men hva
er det som skaper denne innstillingen?
Det er ”resultatet av kjærlighetsfellesskapet mellom skaperen og mennesket, og
er det høyeste stedet et menneske kan
nå i å respondere på Guds kjærlighet.”
(Sorge 1987)
Essensen av tilbedelse
Vi mottar personlig åpenbaring om Gud
og hans karakter først gjennom Skriftene
og opplevelser av Guds inngripen i våre
liv. Vårt gjensvar på dette er takknemlighet, stor undring, overgivelse, kjærlighet
og tillit. Det skaper til slutt en anerkjennelse av Gud som Herren over alt, og i
et åpent og mykt hjerte, beundring.
Vi snakker ennå om den sanne essensen,
som må være der for at det skal bli vurdert som sann tilbedelse. Det må være
et ”troneskifte” i hjertet mitt; jeg må tre
ned, trekke meg tilbake i ydmykhet for
å ﬁnne det stedet.
Kan tilbedelse bli fanget?
I min personlige leting som en artist og
”en livets tjenestegjører” vil jeg ﬁnne
elementer til mine opptredener som kan
skape denne tilstanden i hjertet, eller gi
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en erfaringsopplevelse av denne intimiteten. Mitt mål er å skape substansen
av tilbedelse – ikke nødvendigvis de
tradisjonelle uttrykkene av det. Ved å
beskrive kjærligheten som er uttømt fra
Gud, vår Far, og hvilke elementer som
kan involveres i det nære forholdet som
han tilbyr, håper jeg å berøre nerven,
”Gud-plassen”, i hvert menneske, som
lengter etter ham – om de er født på ny
eller ikke. Jeg vil presentere Gud som en
lidenskapelig, kjærlig Gud, som lengter
etter fellesskap, og også vise en del av tilfredsstillelsen som jeg har funnet ved å
respondere på hans kjærlighet (i hjertet
mitt så vel som med lidenskapelige uttrykksmåter). Jeg er drevet av denne pasjonen: Kan andre føle det jeg føler når
jeg berører Gud i dansen, kan de se et
glimt av det himmelske hvor jeg tilber
i overgivelse?
Ingen reservasjoner
Hva må så et ordentlig uttrykk av tilbedelse, eller en handling av intimitet
overfor Gud, inneholde? Tilbedelse er
en av hjertets funksjoner, og er det mest
intime stedet funnet i forholdet mellom
Gud og hans barn. Så hvis jeg virkelig
vil oppleve noe dypt og tilfredsstillende, må det bli gjort i ”ånd og sannhet”
(Joh4:24) og komme fra et udekket og
ærlig hjerte. Dypene i meg roper ut etter
dypene i Gud (Sal130:1). Den rette uttrykksmåten av tilbedelse er derfor ”av

hele mitt hjerte, av hele min sjel, av all
min styrke, av all min kraft, og av all min
forstand.” (Luk10:27).
Alt i meg er involvert i ”å uten skam
tømme ut av mitt innerste jeg” til Jesus i kjærlig hengivenhet (Sorge 1987).
Det er en evig romanse som venter på
oss alle. Fordi intimitet er kjærlighet, er
tilbedelse, er lydighet, er dedisering, er å
gi seg selv totalt over til noe annet uten
reservasjoner. Hvert eneste uttrykk fra
denne hjertetilstanden og i retning av
Gud må bli sett på som tilbedelse. Hva
det enn er, og hvordan det enn skjer, så
ﬂyter det uttrykket.
Tilbedelse på en ny måte
Det kan uttrykkes i et dikt, et bilde, en
dans – eller byggingen av et kapell/tilbedelsesrom. Når vi får tak i substansen
av tilbedelse, kan bare fantasien vår begrense oss i de utallige måter å utrykke
det på – så la verden få et glimt. Jesus
sa: ”Hvis disse skal være stille, vil steinene
rope” (en del engelske oversettelser bruker her ikke ”rope”, men ”tilbe”, red.
anm.) (Luk19:40). Verset indikerer at
naturen, materien, hver enkelt skapte
ting, venter på vår tilbedelse. Derfor: La
alt som har ånde, prise Herren!
Kildehenv.: Bob Sorge – ”Exploring Worship”
(1987)

Krassimir Kolev, ”Tilbedelse” - Akvarell

Kjøp bøker fra Brølende lam

Du kan høre Guds stemme, S. Sampson kr 139,00

Det å høre Den Hellige Ånd, er den største opplevelsen et
menneske kan ha. Likevel lever mange kristne i uvitenhet
om den enorme sannheten at de kan leve aktivt engasjert
i samtale og kommunikasjon med Ham. Det å høre fra
Gud er ikke et valg. Det er heller ikke et fenomen som er
reservert for noen få utvalgte. I dag er det mer enn noen
gang en nødvendighet å kjenne Åndens stemme. Denne
boken gir en klar og konkret instruksjon om hvordan man på forskjellige
måter kan høre Guds stemme. Den gir også strategiske retningslinjer for
å høre Gud tale til deg.

Fra tro til tro, K. Copeland kr 269,00

I denne boken vil du ﬁnne et ord til oppmuntring - et ord
til inspirasjon - et ord til tro - for hver enkelt dag - hele
året! Boken er skrevet av Kenneth og Gloria Copeland og
er en styrkereise som varer år etter år. De deler her med
deg av sin rike erfaring etter 30 år i tjenesten.

Jerusalem nedtelling, J. Hagee kr 198,00

Jerusalem nedtelling av bestselger forfatter John Hagee,
imøteser Israels strategi mot en hver Iransk trussel. Kan
noen virkelig tro at den ekstremistiske Islamistiske
regjerningen i Iran ikke ville bruke atomvåpen mot Israel
og resten av verden? John Hagee klargjør djervt grunnen
til at radikale Islamitter og Israel ikke kan bo fredfullt
sammen. Likeså inspirerer Hagee oss til å forstå hvorfor
kristne over hele verden må støtte Israel. «De nasjoner som er på linje
med Guds hensikt, vil motta Guds velsignelse. De som følger den motsatte hensikten som Gud har, vil motta Guds dom uten sidestykke»
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for kr 0,00 (utsalgspris kr 198,00)

Hensikten med denne boken er at alle som leser den skal
få oppleve en livsforvandling som åpner for profetisk
bønn som skaper ny framtid. Dette blir en virkelighet når
vi lærer oss å vandre vegen i bønn, fra nederlagsplassen til seiersplassen. Grunnforutsetningen for at vi kan
vandre denne strekningen, er Jesus Kristus som gikk den
først. De profetiske synene og åpenbaringene som kommer fram i boken blir fulgt opp av undervisning som er reformatorisk.
Hensikten er å aktualisere det som Herren vil tale til sitt folk. Min bønn er
at den som har åndelige ører skal høre hva Ånden sier til menighetene.

Kjøp bøker for over kr 400
og få med Fakkelen og Sverdet

Profetisk bønn, V. Vaim kr 198,00

Ring 32 75 79 85
for bestilling

Brølende
lam - partner!
I over 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!

20

mål

15
10

partnere

5
100:-

200:-

300:-

500:-

1000:-

NOK

Vi trenger 100 partnere. Bli en av de 49 faste månedlige BL partner vi mangler!

Gud velsigne deg!
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av Per Ivar Winnæss

info@brolendelam.no
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Brølende lam teamet
Vi som reiste var ekteparene Ann og
Torstein Nisi, fra Telemark og Valentina og Per Ivar Winnæss. Det var vår
første tur til India for oss alle sammen
og vi var svært spent, men samtidig
hadde vi også en forventing på at Herren skulle rydde veg sammen med oss
for vårt første misjonsoppdrag. Dette
skulle være vårt profetiske såkorn for
2007, for at Norge i større grad skal
åpne opp for den profetiske tjenesten.
Vi følte vel oss nokså hjelpeløse i møte
med en så stor nød som vi møtte på i
India. Men møtet med varme, åpne
og svært takknemlige mennesker åpnet våre hjerter for at Guds kjærlighet
kunne ﬂyte gjennom forbønn, fysisk
berøring, samtale og undervisning. Møtet med alle disse skjønne menneskene
åpnet opp våre hjerter for en dimensjon
som var ukjent for oss. Ikke rart at man
nesten kan bli avhengig av å reise ut på
misjonsturer som dette var vi alle enige
om, etter at vi hadde fått noen dager på
oss til å bli vant med de store forandringene vi møtte på.
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Innviet Manna Minisitries bibelskole
Vårt første oppdrag var å undervise
elever ved en nyetablert bibelskole i
Manna ministries. Her var det studenter
fra mange stater i India og her skulle vi
ha et 4 dagers profetisk seminar. Skolen
ble etablert bare tre dager før vi kom
så dette var på en måte oppstarten og
innvielsen av bibelskolen. Vi ﬁkk bedt
for bygningene og innviet sovesalene for
både guttene og jentene. Det er imponerende at Manna ministries dekker de
økonomiske kostnadene med måltider,
opphold og for selve undervisningen
for alle elevene på den treårige bibelskolen. For det er svært få som kunne
hatt mulighet å gå på bibelskolen om
de skulle betale noe for dette selv, da
de ﬂeste kommer fra svært fattige kår.

gikk ble hjertene mer og mer åpne for
Den Hellige Ånd og hele atmosfæren
ble forandret ved at elevene kom ut i
en frihet i lovprisning og i dans. Det
ble lagt en grunn for det skulle bli en
trygghet for at elevene kunne ta i mot
Den Hellige Ånd og vi merket at elevene åpnet seg mer og mer disse dagene.

delig ﬁkk et gjennombrudd og ﬁkk se at
over 30 ﬁkk Den Hellige Ånds gave på
den fjerde og siste dagen. Vi hadde bare
sett noen av studentene tatt imot Den
Hellige Ånds gave de første dagene. Vi
ﬁkk bedt for alle studentene og salvet de
inn til tjeneste for Herren. Vi er viss på
at her ﬁnner vi mange av morgendagens

evangelister og ledere av kirken i India.
Elevene ﬁkk en hunger og tørst etter det profetiske og kan ikke vente på
neste gang vi kan komme for å føre
dem videre inn i nådegaver og spesielt
de nytestamentlige profetiske gaver.

Søndagsmøte – Manna Church
Manna ministries har etablert over 150
menigheter i ﬂere stater i India. De ﬂeste menighetene ligger ute på landsbygda
eller langt inne i jungelen i sør/øst India.
Manna Church ligger derimot like ved

75 % av elevene mottok dåpen i Den
Hellige Ånd
Det viste seg at hele 75 % av elevene ikke
hadde tatt i mot Den Hellige Ånd og det
ble litt av et seiersmøte siste dag da vi en-

55 elever
Vi merket godt at dette var pioner arbeide og vi måtte legge et solid bibelsk
fundament for at nådegavene kunne
komme i funksjon og for at Den Hellige Ånds gave skulle bli forløst i de
55 elevene. Etter hvert som dagene
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ﬂyplassen og har rundt 300 medlemmer.
Det var en fargerik forsamling, hvor
det spesielt var mange hjemløse enker.
I India er det slik at hvis ektemannen
dør først blir kvinnen støtt ut av familien. Hennes barn vil ikke ha noe mer
med henne å gjøre og man blir merket
som en enke. Enkene blir forkastet av
hele byen og kvinnene har ikke lenger
noe verdig liv. Derfor trekker mange av
disse kvinnene til menigheten som blir
deres eneste håp til et verdig liv og med
kontakt med andre mennesker. Her kan
de få sitt menneskeverd tilbake.
Det var derfor så rørende å be for ﬂere
av disse forkastede enkene og ﬂere mot-

tok Den Hellige Ånds gave og ble også
helbredet fra forskjellige sykdommer.
Ild og kraft
”Elias Ånd” kom over Per Ivar Winnæss
da han begynte å utlegge skriften og det
ble en meget forløst forsamling av troende som ble utfordret til å ta tilbake sin
verdighet, kraft og glede innfor makter
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og myndigheter. De religiøse begrensningene ble brutt og tid og rom sluttet
og eksistere. Det ble en seiersrik avslutning på vårt opphold i Chennai før turen
skulle gå videre 490 km nordover i India.
Ut i Jungelen
Allerede første kvelden ﬁkk vi et møte
med Indias jungel med kobraslanger og
andre giftige slanger, da vi forkynte i en
liten menighet langt inne i Indias jungel.
Etter en lang og humpete kjøretur i møte
med villsvin, hellige kuer, villhunder og
geiter tok villmarken helt overhånd. Her
ute var det rotter og slanger som krysset
sin veg over en humpet grusveg. Det var

helt bekt mørkt her ute før vi plutselig
kunne høre rytmen av trommer, taktfast klapping av takknemlige hender og
lovsang fra en liten gruppe mennesker
på en opplyst plass midt inne i ingenmannsland. Under åpen himmel med
bare noen få jordhytter med palmetak
og jordgulv var det en liten gruppe mennesker som lovpriste Gud.

2 familier frelst
Vi ble svært overrasket over at her hadde
de lyskastere og et skurret høytaleranlegg
som brakte lyden ut i den ellers så stille
og mørke jungelnatten, bare brutt av en
massiv innsektsaktivitet og duren av en
hær av mygg som ventet blodtørstig på
nytt blod. Da Per Ivar ble gitt mikrofonen senket en stillhet seg over jungelen. Etter en ganske kort appell ble det
invitert til forbønn, hvorpå de ﬂeste ble
bedt for og salvet til tjeneste for Herren.
Det var stor begeistring over at to nye
hindufamilier gav sine liv over til Jesus
denne natten.

To dager etter denne eksotiske opplevelsen fant vi veien til en annen
liten landsby midt inne i jungelen, hvor vi forkynte evangeliet og
bad for og salvet de innfødte der.
Møte med barna
En del av Manna ministries sitt arbeid er deres barnehjem i stiftelsen

Sharing Hands. De har omkring 220
barn fordelt på to forskjellige steder.
Barna fra 0-6 år holder til på deres
hovedbase i Chennai, mens de større
barna holder til i utkanten av byen.
De fra 0-6 år
Flere av barna er blitt funnet i søppelkasser eller bare blitt lagt ute på trappen til
kirken. Et menneskeliv er ikke mye verd
og spesielt er jentene utsatt. Dette fordi
hinduene tror at om deres første barn blir
en jente vil ulykker forfølge dem. Dette
har nok sin sammenheng med at selv om
det ofﬁsielt ikke er lov til å kreve medgift
gjøres dette i stor grad i India selv i dag.
Barna er også offer for forbrytelser
hvor vi hører om at deres organer blir
skjæret ut mens de er dopet ned og
så solgt til sykehus både i India og til
utlandet. Andre barn blir solgt som
slaver. Vi møter på en meget grusom
virkelighet der ute i folkehavet i India.

fantastisk å se den responsen og disiplinen de hadde og ikke minst begeistringen for Jesus i bønn og lovprisningen.

Det var rørende å se den glede og forventing barna hadde til vår ankomst.
De hadde forberedt seg med skuespill
og memorering av bibelvers og det var

De fra 6- 17 år
Like ved utkanten av byen Chennai ligger barnehjemmet for de større barna.
Her er luften renere og man kan høre
brølet fra både tiger
og løve. Riktignok
kommer ikke disse
brølende fra jungelen men i fra dyreparken som ligger i
nærheten av barnehjemmet.

Alle barna ble salvet og bedt for av teamet og vi ble svært beveget over å se hvordan barna tok i mot gjennom forbønn
og salvelsen.

Vi ble møtt med
blomsterkranser og

elever som virkelig hadde forberedt seg
gjennom skuespill, eksotiske danser og
igjen memorering av skriftsteder og hele
kapitler i Bibelen. Vi ble så tatt av deres glede, energi og spontanitet. Barna
var også så åpne for Gud og alle ble
salvet og bedt for. Deres takknemlighet over å bli bedt for og at vi kom på
besøk berørte oss alle. Hele barneﬂokken som løp etter oss da vi kjørte fra
barnehjemmet sitter sterkt i vårt minne.
De forkastede av de forkastede
Da vi senere i uken reiste nordover
i India kom vi ut til en landsby av de
forkastede av de forkastede. Til og med
de lavkastede i India vil ikke ha noe
med disse kasteløse å gjøre. De har ingen framtid eller håp hadde det ikke
vært for at Guds hjerte strekker seg ut
til disse. Sharing Hands ﬁkk tillatelse
av myndighetene til å starte opp med
undervisning for 14 måneder siden i
denne landsbyen. I dag får alle barna
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svært risikofylte bilturen nordover i landet. Men det vi ikke visste om var at her
var senteret for noen militante hinduistiske ekstremister. De hadde som visjon
å ødelegge all kristen og muslimsk arbeid i landet. Det var her de hadde brent
til døde en australsk misjonær og hans
to sønner for to år siden og lengre nord
hadde voldtatt 40 nonner i et kloster.

der undervisning og de blir også lært
opp i evangeliet. Sharing Hands har
plantet en kirke der hvor hele 50 av 250
familier allerede går i kirken. Her snakker vi om kirkevekst og pionerarbeide.
Ann og Torstein underviste barna og vi
ﬁkk bedt og salvet nesten alle de 240
barna på skolen.
Brølende lam fjern adopterer 7 barn
På Sharing Hands barnehjem var det 12
barn som ikke hadde noen faddere eller
sponsorer. Det koster kr 100 i måneden
å forsørge et barn med opphold, klær,
mat og skoleutdanning. Vi i Brølende
lam ønsket å sponse disse barna månedlig, så Ann og Torstein Nisi tok fem barn,
mens vi i Brølende lam tok de siste sju.
Bli en av sponsorene
Kanskje du ønsker å bli en sponsor for
en av de sju barna vi har tatt ansvar for. I
så fall kan du ta kontakt med oss på kontoret eller merke ditt bidrag med sponsor adopsjon, enten som et engangsbe-
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løp eller med et månedlig fast beløp
Brølende lam i Nord India
De siste to dagene av vårt opphold i India skulle vi kjøre 490 kilometer nordover i landet ut på landsbygda for å ha
evangeliske møter. Utfordringen lå først
i å komme oss helskinnet gjennom en
lang kjøretur på en nylaget motorvei. Vi
kunne ikke vite hva som lå og ventet på
oss rundt neste sving. Var det en ﬂokk
med kuer som krysset veien, eller en
sauegjeter med en ﬂokk sauer, eller bare
en mopedist med hele familien på mopeden eller en syklist? Ja, vi så hele familier med opp til fem personer på samme
moped og alle uten hjem. Vi pustet lettet ut da vi kom fram til stedet vi skulle
overnatte uten å ha vært involvert i noen
ulykke.
Et meget farlig område
Vi hadde ikke tenkt over alle mulige
konsekvensene over vårt misjonsoppdrag. Ikke hadde vi vurdert farene ved
mulige slangebitt, heller ikke over den

En unådd landsby
Så vi ﬁkk plutselig forståelsen for at
det var med en viss risiko og med livet
som innsats vi skulle inn i en unådd
landsby å ha de første kristne vekkelsesmøter som landsbyen noen gang har
hatt. Her var det ingen kirker, men målet var at dette korstoget skulle bli forløperen til å grunnlegge en menighet
der. Vi var midt oppe i en hinduistisk
festival, den viktigste hinduistiske årlige festivalen. Vanligvis hadde de stort
oppmøte i deres hinduistiske parade
gjennom gatene i landsbyen. Denne
gangen var antall deltagere halvert,
da mange var på våre møter i stedet.
350 frelst - 15 % av hindulandsbyen
frelst
Vi møtte på en hunger og en tørst etter evangeliet og gleden var stor etter at
rundt 350 hinduer overgav sine liv til
Jesus disse to kvelder. Det var rørende å
se hele hindufamilier med besteforeldre,
foreldre og barn overgi sine liv til Jesus
Kristus.
Vi ﬁkk be for mange mennesker og ﬁkk mektige vitnesbyrd om

at Gud hadde grepet momentant
inn i ﬂere hinduistiske familier.
Plante menighet
Nå vil man plante en menighet som
et etterarbeide i denne landsbyen og
Sharing Hands vil sende to pastorfamilier for å etablere en menighet der.
Profetisk pastor/leder seminar
Den ene dagen hadde vi også et profetisk seminar for pastorer og ledere i
regionen. Her kom det 192 pastorer/ledere fra mange kirkesamfunn, ﬂere langveisfra. Det var en sterk hunger etter det
profetiske ordet og vi kommer nok neste
gang vi reiser ned til India å fokusere
mer på å trene opp denne gruppen av ledere og pastorer. Vi trenger nok en ﬁre/
fem dager til denne gruppen neste gang.
Stor avkastning på din gave
Takket være dere som har sådd inn økonomi i dette prosjektet kunne vi i Brølende lam dekke alle kostnader for dette
evangelisktiske korstoget og for pastorseminaret. For en høst vi ﬁkk være med
om ved at hele 350 hinduer ble frelst og
at det blir etablert den første menighet i
denne landsbyen.
28 sykler til evangelister
Manna ministries har mange lokale
evangelister i landsbyene i India. Disse
må i dag gå fra landsby til landsby med
evangeliet. De har stått i tro for sykler
som de kan utruste med høytalere, forsterker og mikrofon, så de enkelt kan
ta seg fram fra sted til sted og forkynne

evangeliet til de unådde og utstøtte i
Indias små landsbyer i jungelen og på
landsbygda. Her er det snakk om lange
avstander og man kan spare mye tid og
få en større rekkevidde for hver evangelist som har en sykkel.
Takket være dere som har sådd inn i
dette prosjektet kunne vi møte deres
behov for totalt 28 sykler. Disse vil
også bli utstyrt med skilt, Jesus frelser.
Teamfølelsen
Gjennom slike forskjellige utfordringer
vi møtte på var det spennende å se de
forskjellige teammedlemmene i nye roller. Torstein Nisi hadde unike gaver i å få
med seg barna da han delte evangeliet,
foruten gaven i å forløse elvene på bibelskolen i lovprisning og dans. Ann fungerte med en salvet undervisningstjeneste og en sterk bønnetjeneste. Valentina
ﬁkk så god kontakt med barna, vokste
i forbønnstjeneste og hun fungerte også
som vår fotograf på turen.

de forskjellige gavene i hver enkelt.
Invitasjon på ny
Vi har allerede fått ny invitasjon neste
tur til India. Vi vil be over dette og ser
ikke bort for at vi blir avhengig av å reise
ut på denne måten med evangeliet om
at Jesus frelser og helbreder.
Misjonspartner
Deﬁnitivt skal vi ut på nye misjonsoppdrag og fra at vi har takket nei til
mange forespørsler tidligere har vår tro
og vårt hjerte vokst for at vi også har en
misjonerende tjeneste. Ønsker du å bli
en Brølende lam misjonspartner med et
månedlig beløp ville det hjelpe oss videre med å møte de forespørsler vi får fra
mange land rundt omkring i verden om
å forkynne evangeliet, men også å legge
et grunnlag for at de lokalt kan arbeide
som team om å bygge livskraftige lokale
menigheter i den Hellige Ånds kraft.

Vi kan trygt si at en jager tusen og
to titusen. Det er så mektig å jobbe
sammen i team og kunne få fram
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Poesi
Er klar nå
Er klar nå
Klar for et nytt steg
Et nytt steg inn i en ny tro
Er nå klar for å innta nytt land
Nytt territorium
Klar for å utvide grensene mine
Herre
Du fører meg framover
Du fører meg inn på nye stier
Inn på nye områder
Nytt land som skal inntas i tro
Inntas i ånden… Det er mitt land,
jeg må bare innta det!
Å Herre
Du kjenner meg
Du virkelig kjenner meg!
Den eneste som virkelig gjør det
Du er min far
Du er min Herre
Du er min Gud
Den høyeste Gud
Og du kjenner meg…
Du til og med elsker meg!
Det at du kjenner meg
Det at du ser meg
- elsker meg
Det at du tenkte ut en plan for meg
- en plan kun og alene for meg –
Før denne verden ble til –
Mens vi ennå var på den andre
siden av evigheten…
Hvor ufattelig det er!
Hvor utrolig uforståelig!
Det kan ikke forstås – det må bare
tros!
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Men dette - dette underet - at du
elsker meg så høyt…
Du har gitt mitt liv en helt unik
mening
Det er bare opp til meg selv
Å stille meg åpen
Å lukke deg, du den høyeste Gud
- inn i livet mitt - og la deg få lov
til å bo
Og gjøre ditt verk der.

Det er det som gir livet mitt mening - det er det som gjør livet verdt
å leve
Å få være et redskap - i din hånd,
kjære Jesus
Å få bety noe for andre - slik at de
får se deg, Jesus
Din kjærlighet – gjennom meg
– gjennom mine hender
Takk Jesus. Takk!
Gunn E. Kværnes

Grip om mitt hjerte
Mine tanker
Mine følelser
Ta meg til et sted
der vi to kan være ett
Til en plass
der vi kan tilbringe timevis alene
Hør! Mitt hjerte roper
Roper etter mer av deg
Fyll meg med din visshet,
vissheten om at du er her

Jeg vil ha deg nære
Kjenne dine trygge armer
Omsluttet av varme og ømhet
Vite at du er der - for meg
Alltid elsket
Uforanderlig kjærlighet
Mitt innerste er eksponert for deg

TENK POSITIVE TANKERBRUK POSITIVE ORDGJØR POSITIVE HANDLINGEROG DET POSITIVE GROR.
La oss aldri glemme at dette er
noe av det som gjør at det er godt
å leve!
Liv Finnseth Owusu

Nære, nære mitt hjerte...
Helena Pavlov

Soltonar
Sinnets ro
Mørket omsluttet meg,
men jeg fryktet ikke
Du var jo der og trøstet meg

Nærhet

Bare et ord for dagen!

Kaoset herjet
Hjertet hamret,
men midt i alt
fant jeg ro hos deg
Helena Pavlov

Ord
kan eg verja meg mot
Fraser
som ekko
mot hard stein
Soltonar
smeltar isfjell
Mjuknar sjela
som leire
Spel
dei himmelske tonar
og form meg
i di skaparhand

Krassimir Kolev, ”Matilda” - Olje på larret

Å være
Skapt i bildet
av ham som sier
”jeg er”
får også vi lov
å bare være
Være der
i det nådens sekund
når vår neste ser
at vi er

Være helt til stede
i nuet
i vårt eget liv
men mest
i nærværet
av ham
som alltid er
Reidar Munkejord

Reidar Munkejord
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Takk til våre partnere
Vi takker hver enkelt av
dere som tror på vår visjon om å bringe det profetiske tilbake til våre nordiske nasjoner. Vi er så
oppmuntret at dere har
respondert ved å så inn
økonomi i vår visjon om å
forløse og utruste de hellige til tjenestes gjerning.

Herøy Hotel
6090 Fosnavåg

Velkommen til

Dorothea!

Stort utvalg i selskapsklær
og klær, interiør og gaveartikler til hyggelige priser.

Herøy Hotel

Vi gleder oss til å se deg!

Oddmund Kvalsvik,
6095 Bølandet
Rom og selskapslokaler
938 77 891

Dorothea interiør&klær
Vinterbrosenteret
Sjøskogenvn.7
1407 Vinterbro

www.isp-online.no
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Men Elia sa til henne: Frykt
ikke! Gå og gjør som du
har sagt, men lag først en
liten kake til meg av det, og
kom så til meg med den!
Etterpå kan du lage noe
til deg selv og din sønn.
For så sier Herren, Israels
Gud: Melkrukken skal ikke
bli tom, og oljekaret skal
ikke være tørt, fram til
den dagen Herren sender
regn på jorden. Så gikk
hun bort og gjorde etter
Elias ord. Både hun og
han og hennes husfolk
spiste dag etter dag. Men
melkrukken ble ikke tom,
og oljekaret ble heller ikke
tørt, etter det Herrens ord
som Han hadde talt ved
Elia.
1 Kong. 17 : 13-16

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
11 - 13 mai 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 2220.16.30812 innen 27.04.2007. Påmelding etter denne dato er kr 1.000,00
Helpensjon i dobbeltrom fredag-søndag, kr 1.498 pr. person og enkeltrom kr 1.778.
Dette inkluderer stort frokostbord, 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

