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en riktig bruk av bønn og faste i arbeidet
for sjelene, vil de troende kunne stå mer
grunnfestet under forfølgelse, ødeleggelse
og andre tragedier som de siste tider vil
føre med seg. Vi vil ha til vår rådighet
et av de mest effektive våpen i kampen,
slik at vi kan gå seirende gjennom den.
Det er ikke hensikten verken med denne
eller andre bøker som omhandler fasten,
å gi inntrykk av at den er en universal kur
for åndelig, sjelelig eller legemlig lidelse.
Når vi nå konsentrerer oss om dette
emnet, er det for å komme dem til hjelp
som synes å være i ferd med å spore av
fra ’’den tro som en gang ble overgitt de

Da Jahve virker taus, av James Goll
Side 4 – 5
Å være eller å gjøre?, av Ivar Vik
Side 6 – 9

Besøk av engelen Gabriel, av Jimm
Bramlett Side 36 – 39

En visjon om et profetisk senter for
vekkelse og reformasjon, av Per Ivar
Winnæss Side 16 – 17
Ditt lys har kommet – Jahves
herlighet kommer opp over hans
folk, av Rick Joyner Side 18 – 21
Globalt perspektiv Side 22 – 25
Inntrykk fra Brølende lam
profetskolen Side 29 – 31

Poesi Side 44 – 45

Profetisk budskap til i Norge ved
Berit Thorstensen Side 34 – 35

Fargebarn, av Selina F. Klungland
Side 46

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

nr.2/2007

Per Ivar Winnæss

hellige’’ og for å hindre den ulykksalige
drift mot modernismen som overskyller
vår
verden.
— Dr Franklin
Hall
Pris: 159,00 Du
kan bestille den
hos oss ved å
sende en e-post
eller ringe oss på
32 75 79 85:

9.årgang

- PROFET
ISK

Glem ikke Herren, din Gud
Side 32 – 33

K

IVT SENTER FO
AT
R
RE

L AM

En invasjon av Guds herlighet, av Jill
Austin Side 10 – 11

Å danse eller ikke danse – det er
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Så hellige deg i dag og spenn om belte
om livet, så ikke regnet skal stoppe deg!
Vi får stadig rapporter fra hele verden
om mektige bevegelser av Den Hellige
Ånd, englebesøk og sterke vitnesbyrd
om at himmelen er i bevegelse. I dette
nummeret av Den profetiske røst har
vi ﬂere spennende beretninger om
englebesøk, vekkelse og bevegelse av
himmelriket på jord. Vi skriver også
litt mer inngående om vår visjon om
et profetisk senter for vekkelse og
reformasjon.

Samuels profetﬂokk, av Ola Døhl
Side 12 – 14
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Mange av oss troende er avventende
med å forberede oss for vekkelse og den
kommende mektige bevegelsen av Jahves

Leder Side 2

BR

Gud kaller ﬂere av oss inn til faste og
bønn, har vi boka om dette tema av
Dr. Franklin Hall for salg. Du kan
bestille den hos oss ved å sende en
e-post eller ringe oss på 32 75 79 85:
«Hensikten med denne boken er å
sette lyset på et av Bibelens kanskje
mest neglisjerte emner. Og til en viss
grad gjenopprette denne delen av
evangeliet ved å framholde sannheten
om faste, belyst fra forskjellige sider.
Vi behandler her en mektig side av ordet.
Den kan åpne vei for en veldig kraft til
Jesu ære, til Kristi legemes oppbyggelse
og til en vekkelse i denne siste tid. Ved

Et annet interessant moment med denne
beretningen om Elia, er det som skjer
like før dette opp på Karmelfjellet der
han tok livet av 450 Ba’alsprofeter. Før
vi kan se bevegelsen av Jahves herlighet
er det områder i våre liv som vi må
omvende oss fra og dø bort fra. Vi må
la Jahve rense og lutre oss i Jesu Kristi
blod. Vi hører ikke mye om omvendelse
og renselse i dag og at vi daglig må dø og
ta opp vårt kors og gå. Det er tid for å
hellige oss Jahve, slik at vi også offentlig
kan konfrontere nasjonens synd og
opprør i mot Jahve og ta livet av alle
”Ba’alsprofeter” så regnet kan komme.

stormvind. Vi kanskje tenker at vi kan
vente med å gå Jahves vei, til vekkelsen
virkelig bryter ut. Vi er kanskje ikke så
opptatt av Jahves rike i dag men sysler
mer med vår egne planer og agendaer.
Det kan faktisk bli slik Elia advarer
kong Akab, at vekkelsen kan stoppe oss
om vi ikke i dag spenner om hestene til
vognen ”gjør vognen din klar og dra ned,
så ikke regnet skal stanse deg”
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Vi kan lese følgende beretning om Elia
i 1Kong18:41-46: Elia hørte lyden
av regn i det åndelige og gikk så inn
i fødselsbønn. Han satte seg på huk
med hodet mellom beina, slik det var
vanlig å føde på den tiden. Så bad han
tjeneren gå opp på fjellet for å se etter
tegn på at regnet skulle komme. Dette
bad han tjeneren gjøre hele sju ganger,
før tjeneren kunne rapportere om en
liten sky som en liten mannshånd langt
borte i horisonten mot havet. Denne

lille, ubetydelige skyen var nok for Elia
til å profetere det han hadde bedt fram
gjennom fødselsbønn. Han bad tjeneren
løpe av sted med bud til kong Akab:
”gjør vognen din klar og dra ned, så ikke
regnet skal stanse deg.” Så kom det et
mektig regn.
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Jeg opplever at denne tiden er meget
avgjørende for menigheten. Den Hellige
Ånd har talt til meg over en periode om
at dette er tiden for å føde fram det
som allerede er erklært i det himmelske.
Deretter skal vi profetere det ut og
erklære at det blir til i det naturlige, det
som er i det himmelske. Vi kan se og høre
i det åndelige og kjenner at dette er tiden
hvor en bevegelse av Den Hellige Ånds
vind skal berøre den grunn vi står på.
Det som rystes skal rystes og Jahve kaller
på oss inn til omvendelse, bønn og faste.
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Brølende lam

TV programmer på

TV Visjon Norge

Da Jahve virker
av James Goll
taus
”De gangene Jahve virker stille eller taus
- er han fremdeles aktiv og i arbeid”.
Dine tørre tider er Jahves måte å bygge
karakter i deg og forberede deg for større
og mektigere ting.

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:
Søndag kl 17:30
med repriser påfølgende uke:
Mandag kl 13:00
Tirsdag kl 23:00
Torsdag kl 12:00
Lørdag kl 13:30
Søndag kl 07:00
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Han svarte ikke med et ord
”Våte tider” er tider av velsignelse, vekst,
ekspansjon av fruktbarhet og fremgang.
”Tørre tider” er tider med beskjæring og
forberedelse med forventning til den
neste våte tiden. Tørre tider er tider på
korset, og våte tider er tider av livet i
oppstandelsen. Fordi vårt oppdrag er
å bygge friske og balanserte Kristusliv,
trenger vi begge deler.
Fra ungdommen av var jeg en sanger og
ofte øvet jeg oppe på loftet. Jeg så meg
selv som en sangevangelist og tålmodig
så jeg for meg forsamlingen, pianisten,
organisten og pastoren oppe på plattformen som åpnet møtet og andre ganger
forestilte jeg at det var jeg som begynte
møtet. Stående alene på det mørke
loftet, uten noe instrument kunne jeg
synge ”Herren er i sitt hellige tempel, la
hele jorden være stille for ham”. Og så
ville møte fortsette. Jeg sang det søndag
etter søndag inntil min stemme begynte
å forandre seg. Jeg husker enda den søndagen jeg sluttet. Jeg sang høyt og plutselig lavt i en og samme strofe. Jeg var så
ﬂau at jeg kom ikke ned fra balkongen,
men ble på loftet. Den søndagen mottok jeg min første leksjon av stillhet.

Ingen ord til meg –
hvor var ledelsen da?
Året etter gikk jeg inn i en reisende tjeneste og reiste over hele Nord Amerika
og besøkte ﬂere andre land. Jeg forløste
profetiske ord til folk overalt hvor jeg
kom. Jeg talte tusenvis av profetiske ord
med oppmuntring til enkeltpersoner,
forsamlinger, ledere, byer og nasjoner.
Under disse årene med forløsende profetiske ord til andre, så var det sjelden eller aldri, at jeg mottok profetiske ord til
meg selv. Det var spesielt smertefullt at

mine venner ﬁkk både 3 og 4 profetiske
ord, men jeg ﬁkk ingen ting. Jeg forstod
det ikke, Jahve virket så stille.
Tider med mørke netter for sjelen
Jahve taler. Han har talt til oss mange
ganger i fortiden, og han vil fortsette å
tale til oss i fremtiden. Men mange ganger har det virket som om Jahve er taus.
Hvor var hans mirakuløse arbeid? Hvor
var hans beskyttelse? Hvor var Jahve
med den overnaturlige støtte? Hvor var
Jahve da jeg trengte ham?

Vi har opplevd dager, uker, ja måneder
der Jahve har virket stille. Ordet ”virket”
er veldig viktig her. Jahve kan virke stille
enkelte ganger, men han er alltid aktiv.
Jahve er alltid aktiv. Men det er ikke bestandig han forteller oss hva han gjør til
enhver tid. Alt vi kan gjøre er å gjenkalle
hans tidligere trofasthet i å tale til oss og
stole på at han vil gjøre det igjen, i henhold til hans timeplan.

5

Å være eller å gjøre?
av Ivar Vik

ivar.vik@ebnett.no

Hva er viktigst? Å være eller å gjøre? Forstår du ikke spørsmålet? For å si det på den måten: Det
du er gjør mer inntrykk på folk enn det du gjør. Går du rundt og er mutt og trist og folk vet at du
er kristen vil de som møter deg koble sine observasjoner: ”Han går rundt og ser trist ut og han er
kristen. Konklusjon: Keep distance!”
Saken er den at både du og jeg kommuniserer et budskap med den vi er, med
måten vi kler oss på, våre ord, våre verdier osv. Det blir hevdet at våre handlinger
etterlater seg et ti ganger sterkere inntrykk enn våre ord. Kan det understrekes
sterkere at vi kommuniserer et budskap
også med lukket munn. Du kan fortelle
dine barn at de ikke skal røyke men hvis
du sier det med en sigarett i munnen
kommuniserer du et dobbelt budskap,
et med dine ord og et budskap med din
atferd. Gjett hvilket budskap som går
hjem hos dine barn? Selvsagt det de observerer. Det er derfor fellesskapet med
Gud i hverdagen er så viktig for ditt vitnesbyrd. Fordi i Guds nærhet blir du lik
ham du er sammen med, nemlig Jesus.
Da kan du gå ut i livet som et vitne bare
i kraft av den du er. Dette er ikke gjort
på en dag. Det er en livslang prosess og
det som skjer er å gå fra herlighet til herlighet. Og vi, som uten slør for ansiktet ser
Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle
forvandlet til dette bildet, fra herlighet til
herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.
2Kor3:18 Å bli forvandlet til Jesu bilde,
det er hva det handler om. Det er noe
vi selv ikke kan greie, det skjer ved Herrens Ånd. Det vi imidlertid kan gjøre er
å stille oss i den posisjon at dette kan
ﬁnne sted. Det er det som skjer når du
daglig søker Gud og hans rike. Da ﬁn-

ner denne forvandlingen sted sakte men
sikkert.
Krav og evangelium
Skal jeg være en god kristen må jeg oppfylle krava. Tenker du slik? Hvor lett det
er å ta feil. Men handler ikke det å være
kristen om å være snill? Det handler mer
om å være lik Jesus og han var ikke bare
snill, men han var alltid god og han var
alltid et sant uttrykk for hvordan Gud
vil at et menneske skal være. Saken er
at ingen av oss greier å være snille, langt
mindre være avbilder av Jesus. Like fullt
er han alle kristnes store ideal. Men
hvordan skal vi bli ham lik? Vår iboende
natur sitter veldig godt fast i oss. Den
er tilsynelatende uforanderlig, men bare
tilsynelatende. Det er fullt mulig å erfare en forandring. Det består ikke i en
forbedring av din medfødte natur, men
i en død av naturen og en oppstandelse
av det nye menneske det som er skapt
etter Jesu bilde. Så derfor er oppfordringen: Bli den du er i Kristus. I Kristus
er du fullkommen, ren og hellig, i ham
er du den nye skapningen. Nå gjenstår
det bare å justere kartet med terrenget.
Nå gjenstår det bare at Jesus får vinne
skikkelse i deg. Med å vinne skikkelse
mener vi at Jesus blir mer og mer synlig
i ditt liv.

”Jeg kan se Jesus i øynene dine!”
Evangelisten Reinhard Bonnke forteller
at han en gang gikk inn i en musikkforretning i en by i Afrika. Ved inngangen
sto en mann og la merke til ham. Denne
mannen grep tak i Bonnke inne i forretningen og sa til ham: ”Jeg kan se Jesus i
øynene dine!” Nettopp! Det er dit hen,
vi trenger å komme og dit kommer vi
når vi – ikke anstrenger oss for å bli snille – men pleier vårt fellesskap med Jesus.
Et av de mest underlige ord i hele Bibelen ﬁnner vi i 2Mosebok, i fortellingen
om Moses i møte med den brennende
tornebusken. Da Moses nærmet seg
busken ﬁkk han oppdraget fra Jahve
om å føre Israels folk ut av Egypt. Da
er det at Moses spør: «Men når jeg nå
kommer til israelittene og sier til dem at
deres fedres Gud har sendt meg, og de så
spør etter hans navn, hva skal jeg da svare?» 14. Da sa Gud til Moses: Jeg er den
jeg er. Slik skal du svare israelittene: ‘Jeg
Er‘ har sendt meg til dere. (2Mos3:13f )
Gud gir seg altså selv navnet: ”Jeg er”.
Navn og person er nært knyttet til hverandre. Navnet Moses betyr ”trukket opp
av sivet” Abraham betyr ”far til et stort
folk” Jakob betyr ”å holde i hælen”. Når
altså Jahve gir seg selv navnet ”Jeg er ”

Krassimir Kolev, ”Anonym” - Olje på lerret
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Seminaroversikt for
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av Ivar Vik
så vil han samtidig kommunisere noe
vesentlig om den han, ja nettopp er.
Guds navn hellighet
At navnet ikke er en uvesentlig sak forstår vi bedre ved å studere Fadervår, den
bønn Mesteren lærte oss som mønsterbønn. Den første bønn lyder slik: ”La
ditt navn holdes hellig”. Denne bønnen
kommer foran alle andre bønner og skal
lære oss å gi Gud den posisjon han for-

så kan dette omskrives slik: ”Jeg eksisterer på en fullkommen måte”. Det er
det ingen andre som gjør, like fullt er
det hva som er målet for vårt fellesskap
med ham, nemlig å bli ham lik. I denne
sammenhengen er det vi skal rette vårt
fokus på Jesus, han som er et avtrykk i
menneskelig skikkelse av ham som er.
Her er det vi skal merke oss hvordan
Jesus omtaler seg selv ved en rekke an-

Jeg er livet. Han knyttet sin egen person
til disse ordene på en så nær måte som
mulig. Og ved å knytte sin egen person til disse begrepene så knytter han
seg samtidig til enhet med Gud som er
den som er. Også ved andre anledninger
uttaler Jesus seg på samme måte. Han
sier; Jeg er vintreet.(Joh15:5) Jeg er livets
brød. (Joh6:48) Jeg er oppstandelsen.
(Joh11:25) Jeg er døren. (Joh10:9)

samme vitnesbyrdet. Derfor er det så
nødvendig ikke bare å ha fokus på det
vi sier når vi vitner om vår Herre, men
like mye ha fokus på det menneske vi
er i alle livets situasjoner. Vi kan selvsagt bli deprimert av mindre ved å tenke
på vår egen utilstrekkelighet. Men enda
mer skal det fylle oss med iver etter å
bli et sant Kristus bilde, som er Guds
bilde. Det spørsmål vi stilte: Å være eller gjøre, hva er viktigst i vår vandring
med Herren, får altså som svar at å være
det er hva det kommer an på. Ikke uten
grunn har en kjent forfatter etterlatt seg
en setning som er blitt stående fremfor
noen andre: ”To be or not to be, that’s
the question” – å være eller ikke være det
er hva det dreier seg om. Dette gjelder i
den sekulære verden, hvor mye mer da i
Guds rike? Igjen må vi understreke; en
person som er blir du ikke ved å streve
men ved å leve i Herrens nærhet.

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

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

10-12 august 2007
2-4 november 2007

6 juni 2007
3 oktober 2007
5 desember 2007

Profetisk nyttårshelg

Brølende lam
distriktsseminarer
2007
Bodø:
Sortland:
Ålesund:
Bergen:
Jæren:
Stavanger:

08-10 juni
13-15 juni
21-23 september
05-07 oktober
19-21 oktober
16-18 november

3 desember 2007 - 1 januar 2008

Profetisk drømme&visjon samling
Nettverk for bedriftsledere, gründere og forvaltere, 6 juni og 3 oktober 2007, kl 10:00 - 17:00

tjener som Herre og Gud. Dessuten har
vi kun fått ti bud og det andre av disse
budene er: ”Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn”. Når Gud gir seg
selv navnet ”Jeg er”, på hebraisk Jahve,
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ledninger. Jesus sa ikke: Jeg skal vise
dere veien. Han sa jeg er veien. Han sa
ikke jeg skal fortelle dere sannheten,
men han sa: Jeg er sannheten. Han sa
ikke: Jeg skal gi dere livet men han sa:

Din væremåte er en preken
Din og min måte å være på er altså en
preken for dem vi omgås. Slik var det
med Jesus også. Ikke bare det han sa,
men alt ved hans liv gav tyngde til det

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 invasjon av Guds
herlighet
av Jill Austin

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.
”Det er behov i oss som roper ut til Herren
om å invadere de stedene der hvor vi bor”
Det som har ligget på mitt hjerte er Guds
herlighet, at vi må kunne få mer av hans
nærvær og mer av ham i vår midte. 2Kor
4 forteller oss at vi er beholdere av leire
men skatten - herligheten på innsiden
av oss er Jahve!
Alle løper for gullet! Når nasjoner forbereder seg for OL så ønsker de seg verken
sølv eller bronse, men gull. Jeg føler at
det individuelle ropet i våre hjerter er:
”Å Jahve, vi ønsker gullet!” Vi ønsker hans
herlighet, å lære ham bedre å kjenne. ”Jahve, la ditt nærvær og din ild hvile i oss”.
Når vi snakker om profetisk evangelisering, snakker vi om å være levende brønner av vann og ha en pasjon og en ild fra
himmelen. Jahves herlighet beveger seg
rundt oss overalt hvor vi går. Det er ikke
nok å bare ha hans herlighet i menigheten, hjemme eller på vekkelsesmøter.
Jahve ønsker å prege hele vårt liv og livet
til alle og enhver rundt oss, slik at vi virkelig kan begynne å være hans hender,
øyne og føtter til en lidende og døende
verden.
Jahves herlighet er en så stor byrde på
mitt hjerte. Ønsker du et besøk? Hvor
mye ild, hvor mye salvelse og hvor mye
av den levende Guds nærvær ønsker du
i ditt liv?

Fornyelse og møter i menigheten
Vi beveger oss inn på et nivå av fornyelse
akkurat nå som Jahve beveger seg over
alle nasjoner. Vi hører at rundt 7000
menigheter beveger seg inn i fornyelse
i England. Det er et mirakel at Jesus
Kristus, herlighetens konge, beveger seg
over alle grensene til de forskjellige trosretningene, mellom alle raser og sosiale
lag.
Jeg ser tilbake på tider da det ikke bare
var latteren og den søte forsiktige berøringen fra Jahve som vi så ofte ser i
fornyelses møter. Det var ikke skummet
som er på begynnelsen på en bølge, men
glimtene av de dype drønningene av salvelse og nærværet av Jahve som beveger
seg rundt i vår midte.
Hvordan kan vi gå tilbake og nøye
oss med mindre?
Når vi ser tilbake på hva Gud har gjort i
vår midte, forandrer det oss for livet. Vi
kan aldri mer leve kun på grunne steder. Vi har sett mennesker bli helbredet
og Den Hellige Ånds nærvær beveger
seg kraftfullt i vår midte. Hvordan kan
vi gå tilbake og nøye oss med mindre?
Vi snakker om fornyelse - om hvordan
Gud beveger seg i de ﬂeste nasjoner og
byer. Vårt rop er at Jahve vil bringe oss
vekkelse og fornyelse.
Det har vært konferanser før som var

så fantastiske. Folket hadde et høyt tros
nivå; folk ble helbredet, forløst og radikalt berørt og dette førte til at vi ble i
den samme byen både to og tre uker. Da
vi gikk inn i møtet ble hele atomsfæren
ladet av Jahves hellighet.
Det var ikke de normale konferanser
med ”trygge nivåer”, der vi kun trodde
Jahve for å møte oss, men vi visste at
Jeshua var i atmosfæren. Det var som å
vandre ”under vann”, da vi entret rommet på grunn av det dype og tunge av
Guds herlighet som lå over rommet.
Manifestasjoner fornærmer ofte folk,
men som krukker av leire rister og skjelver vi når vi berører Jahves trone. Vi har
funnet det når vi har gått fra fornyelse til
åpenbaring, da er det mindre rystelser.
Sal46:10 ”Vær stille og kjenn at jeg er
Gud”. Når du føler den tunge vekten og
herligheten til Jahve, og den begynner å
bevege seg over folk, så er det en stillhet.
Herligheten blir mettet på dypet av der
vi er. Det er fantastisk!
Det er et rop i mitt hjerte om å ønske
mer av Jahve. Selv om det er 7000 fornyede menigheter i England akkurat nå,
kan det lett bli at det ”går ti av dem på
dusinet” for oss. Det kan bli ”søker vennlige fornyelses møter”. Med andre ord,
beskjeden kan bli en invitasjon til ”kom,
og vi skal ikke riste for mye. Kom, vi vil
ikke at du skal bli skremt. Jahve beveger

seg i vår midte”. Men det som trengs er
at ropet som er inne i oss etter Jahve må
invadere våre steder, der hvor vi bor.
Ropet i Jahves hjerte
”Vi trenger at en guddommelig hunger
blir lagt dypt ned i den vi er.” Jeg føler
at Jahve roper ut til oss at vi skal bli mer
sultne etter ham. Det er så lett å gå inn
i programmer og møter. Selv under Moses tid, var det veldig enkelt for dem å
falle inn i en form for religion uten å ha
en hunger og en ild for nærværet til den
levende Gud.
Det er et rop i hver og en av oss at vi
ikke må være tomme skjell. Vi trenger
så inderlig hans ild på dypet på den vi
er! Vi trenger at våre ben brenner fordi
vi elsker Jahve så inderlig. Vi trenger at
blodet vårt koker, for å si det på den måten. Vi trenger en guddommelig hunger
lagt dypt ned i vårt dyp. Vi trenger at
Jahve tar tak i oss og rister oss ut av apati
og selvtilfredshet, helt til det er en frisk
kjærlighet for Jeshua, Jesus Kristus vår
Herre.

Husker du da du møtte ham første gang?
Vi kan aldri høre nok om å komme
tilbake til vår første kjærlighet. Vi kan
aldri få nok av å høre vår brudgoms
stemme og at han kommer snart tilbake. Husker du da du første gang møtte
Jesus Kristus? Husker du den ilden du
hadde? Husker du da han bare kunne
hviske og du responderte raskt? Vil du
la han antenne en brennende ild av den
første kjærlighet på dypet av ditt hjerte
en gang til?
Er det et tomrom og en tomhet i deg,
selv om du vet hvordan du skal be for
og med mennesker, selv om du beveger
deg i lederskap og vet hvordan du skal
trene og undervise folk? Vil du komme
tilbake til ham, til din første kjærlighet?
Er det en oppstandelses salvelse og en ild
av Jesus i deg?
Jeg føler at Jahve konstant sier ”Jeg ønsker at du skal ønske meg mer. Jeg ønsker
at du skal bli enda mer hungrig etter meg”
Så snart du føler du har ankommet, begynner du å miste din ild.
På en eller annen måte begynner vi å

bli fornøyd med å være på grunna. Det
er ikke lenger de dype ropene og minnene om da gullet kom, da den tunge
vekten av herlighet var i våre møter. Vi
glemmer de helbredede sinn og våre helbredede legemer. Jahve, hjelp oss å ikke
glemme ditt nærvær!
Du har kanskje gått fra religion til
religion, prøvd å fylle den tomme
plassen inne i deg, men nå som du
har livets brød - Jahves ord med ild
og åpenbaring over deg, er du fylt.
Jahve spør om du husker hvem han er
Det har vært møter da Jahves tyngde var
der og øyne ble åpnet og folk begynte
å se inn i det evige rike og gråt da de
så sjeler faktisk gå rett til helvete. De så
Jesus Kristus vandre som en levende ild
i et rom mens han berørte folk. Alt jeg
vet, er at når vi blir berørt av Jahve, når
vi får et glimt av evigheten, så forandrer
det oss for livet. Da er det et rop: ”Vi må
ha mer av ham”

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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Samuel
s
profetf
lo
k
k
av Tommy Hicks
av Ola Døhl

ola@nit.no

Vi har tidligere bare streifet innom Samuels rolle i forbindelse med ”profetskolene”, som han
i sin tid initierte da han tok over som leder i Israel.
Selv om termen profetskole ikke er å
spore i skriftmaterialet, ﬁnner vi benevnelsen profetﬂokken/ﬂokk profeter i to
sentrale tekster i tilknytning til Samuel
(1Sam10:5; 19:20). Slik profetﬂokken
kommer til syne i teksten, er det ikke
umulig å tenke seg en gruppe disipler,
som på en eller annen måte er organisert i en form for skole. De ﬂeste forskere tror i dag at profetlauget i kapittel
10 og 19 er det samme, og at Samuel
var laugets læremester. Omkring 200
år senere ﬁnner vi en lignende gruppe
profeter under ledelse av Elias og Elisja (2Kong2:3-7, 15-18; 4:38; 6:1f.)
Profetlaug - profetskole
Det å etablere et slikt profetlaug harmonerer i stor grad med Samuels prekære
behov for informasjonsspredning og
oppbygning av statsadministrasjonen.
Oppgaven med å lede Israel var en alt for
stor oppgave bare for én mann. Dessuten hastet det med å få mobilisert presteskapet rundt omkring i de mange byene
i Israel. For én mann ville denne oppgaven kunne ta uker. For da alle byene
hadde fått ett besøk, måtte man gjerne
ta til på en ny rundtur for å oppmuntre
og skape nytt engasjement, mobilisere
og gi nye direktiver osv. Samtidig måtte
man følge opp det arbeidet som tidligere
var initiert. Derfor var det hensiktsmes-
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sig og tilrådelig for Samuel, å skaffe tilveie gode medarbeidere som kunne være
med å spre budskapet. En av de måtene
Samuel valgte å gjøre dette på, var gjennom etableringen av en ”profetskole” eller et profetlaug.
Man vet ikke så mye om hvem disse profetene var som Samuel plukket ut, men
mest sannsynlig var det unge og dyktige
menn i datidens Israel. Til denne oppgaven krevdes det opplæring og kompetanse, noe som i sin tur gav opphav til
ideen om et utdanningssenter. Tiltross
for at Samuel, etter å ha blitt dommer
og leder i Israel, var en travelt opptatt
mann, tok han seg tid til å bygge opp et
slikt senter (profetlaug). På lang sikt ville
et slikt tiltak kunne bidra til å lette hans
eget arbeid, samtidig som det var med
og bidro til en styrket styring og mobilisering av landet. Det er ikke umulig at
mesteparten av undervisningen fant sted
mens Samuel var på reise fra én by til en
annen. På denne måten sparte han tid,
samtidig som disiplene ﬁkk muligheten
til å trekke lærdom av å se hvordan Samuel fungerte i sin gjerning. Dette var en
rollemodell Jesus senere også benyttet i
sin skolering av disiplene.
Profetsenteret
På Elias og Elisjas tid, ﬁnner vi lignende

skoler lokalisert både i Gilgal, Betel og
Jeriko (2 Kong 2:1-5; 4:38-41). Disse
profetdisiplene hadde etter all sannsynlighet ﬂere bygninger hvor de møttes
eller bodde i. I 2Kong6:1f. ﬁnner vi en
nedtegning hvor profetdisiplene etter å
ha vært forsamlet hjemme hos profeten
Elisja, nå ønsket å bygge seg et større
hus hvor de kunne få sin undervisning
og bo. Etter som disippelﬂokken økte,
begynte det å bli i trangeste laget hjemme hos Elisja. Hvorvidt Samuel hadde
et tilsvarende senter hvor han underviste
sine disipler, er noe mer usikkert. Det
ﬁnnes en ledertråd i 1Sam19:18f. som
peker i retning av at de hadde noe tilsvarende, uten at dette kan sies med sikkerhet. Da David hadde ﬂyktet fra Saul,
kom han til Samuel som var sammen
med sine profeter i ”Nevajot ved Rama”.
Ordet Nevajot betyr bygning eller bolig. Det er ikke umulig at David kom til
Samuel, som da befant seg i en bygning
hvor deler av profetskoleringen fant sted
og som var lokalisert i Rama, Samuels
hjemby. Men det kan like gjerne være en
henvisning til Samuels egen bolig.
Grunnlaget for profetbevegelsen
Det ﬁnnes ingen sikre indisier på om
den skolen Samuel i sin tid initierte (ca.
1050 f.Kr.), fortsatte å være operativ etter Samuels tid. Selv om den profetbeve-

gelse Samuel var opphav til fungerte som
modell for senere tid, er det ingenting
som peker i retning av at Elias og Elisja
200 år senere (ca. 850 f.Kr.), underviste
på den samme skolen som Samuel i sin
tid startet. Det vi vet er at Elias og Elisja
hadde sine skoler i (Gilgal, Betel og Jeriko) det samme området hvor også Samuel hadde sitt hovedsete (Rama). Dette
kan være tilfeldigheter og er derfor ingen
bevis for at Samuels skole fortsatte, annet enn som modellerende for senere tid.
Det som er mer interessant er at for
begge disse tidsepokene, på Samuels tid
og på Elias og Elisjas tid, var det et stort
behov for en slik bevegelse, noe som kan
være grunnen til at de også vokste fram.
Vi har tidligere sett på behovet for en
slik skole på Samuels tid. Når det gjelder behovet på Elias’ og Elisja’s tid, så
hadde dette sin årsak i vannstyret til
Akab og Jesabel. Deres motstand imot
alt som vedrørte gudsdyrkelsen av Jahve
er viden kjent. Jesabel hadde tatt livet av
de aller ﬂeste profetene, mange hadde
nok også trukket seg tilbake i taushet og
frykt for hva som kunne skje. Antallet
av Jahves profeter var dramatisk synkende (1Kong18:13; 19:10). Elias og
Elisja iverksatte antakeligvis en voldsom
rekrutteringsprosess på bakgrunn av
denne nøden, og profetbevegelsen ﬁkk
igjen en kraftig oppblomstringstid.
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av Ola Døhl
Den lovsangsglade ﬂokk
Historien om profetﬂokken til Samuel
er nevnt i to passasjer - 1Sam 10 og 19.
I kapittel 10 leser vi om Saul som møter en ”ﬂokk profeter som kommer ned fra
haugen”, og som er grepet av profetisk
henrykkelse og som priser Gud (v.5).
Foran dem går det noen som spiller
ulike instrumenter. Det er ikke umulig
å tenke seg at denne fremtoningen var
noe som særpreget bevegelsen i de dager,
noe som ikke minst antydes i historien
om Saul, som i møte med profetﬂokken
også ble grepet av profetisk henrykkelse. De som kjente Saul sa til hverandre

”hva er hendt med sønnen til Kisj? Er også
Saul blant profetene?”(10:11; jfr. 19:24).
Neste gang vi møter denne gruppen av
profetdisipler, ﬂere år senere i kapittel
19, er når David ﬂykter fra Sauls vrede
og kommer til Samuel i ”Nevajot ved
Rama”. Også denne gangen møter vi en
gruppe mennesker som priste Jahve og
var grepet av profetisk henrykkelse. Etter først å ha sendt tre grupper av mennesker i et forsøk på å arrestere David,
dro Saul selv ned til Nevajot ved Rama.
Også denne gangen kom Guds Ånd over
han, noe som bidro til at han i stedet for
å arrestere David, kom i profetisk hen-

rykkelse og begynte å prise Jahve. Noe
av det man fort legger merke til vedrørende disse to passasjene er profetﬂokkens synlige glede og lovprisning, noe
som kanskje peker i retning av at dette
var en lykkelig og glad gruppe mennesker. I begge fortellingene kommer det
også til syne at Samuel var deres leder.
Ved første hendelse var han ikke selv til
stede, men visste på forespørsel fra Saul
hvor de var å ﬁnne på et gitt tidspunkt.
Denne innsikten i deres dagsprogram
vitner om at Samuel enten hadde arrangert dagens oppgaver, eller at han i alle
fall var blitt gjort kjent med disse. I den
andre fortellingen står det at ”Samuel
stod foran dem” (19:20), noe som betyr at
han ledet an i festlighetene. Dette samsvarer også med tanken om at Samuel
startet en profetskole i den hensikt å utruste og skolere unge menn til profetisk
tjeneste, idet han gikk foran og viste vei.
Det at begge disse hendelsene ﬁnner
sted med 35 års mellomrom, vitner
om at skolen i alle fall var i virksomhet
en god stund. Selv om det antageligvis
var det samme profetlauget, er derimot
lite trolig at det var den samme gruppe
profeter vi møter i begge beretningene.
Den mest rimelige tanken er at det har
vært et jevnt tilsig av nye unge disipler,
samtidig som andre etter hvert ble sendt
ut i tjeneste. Det synes derimot å være
tydelig at Samuel i sin tid utrustet ﬂere
hundre profeter til tjeneste i Israel, og
muligens fortsatte også skolen i en eller
annen form også etter Samuels tid, uten
at vi vet noe sikkert om det.

Brølende
lam - partner!
Vær med å så inn i vår visjon om et profetisk kreativt ressurssenter for vekkelse og reformasjon. Vi ønsker å bygge opp et senter hvor vi kontinuerlig utruster disipler, betjener mennesker med alle nådegaver
og er i bønn og tilbedelse 24 timer, 7 dager i uka – derfor 24/7
I over tre 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!

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

visjon om

av Per Ivar Winnæss

et profetisk senter
for vekkelse og reformasjon

info@brolendelam.no

Jeg har båret på en visjon om et profetisk kreativt ressurssenter for vekkelse og reformasjon i
mange år. Det var i 1997/98 jeg ﬁkk denne visjonen, hvorpå jeg i 1998 investerte i en herregård i
Sverige med det formål å bygge opp et slikt senter. Her skulle det være kontinuerlig bønn, lovprisning og utrustning av de hellige gjennom å forløse nådegaver i hver enkelt.
Videre skulle man sette fokus på å be for
Israel, de kreative gavene og det skulle
også være et ressurssenter for gründere
og forvaltere for Jahves kongedømme.
Gjennom ild og prøvelser
Jeg gikk gjennom ilden og hadde mange
slags prøvelser og slag, som ﬁkk meg
inn i en såkalt Job opplevelse i 1999 og
begynnelsen av år 2000. Jeg opplevde
det som om jeg mistet alt. Dette gjorde
at jeg solgte herregården etter to år og
gav opp kallet om et slikt senter. Visjonen har jeg allikevel ikke gitt slipp på,
men den har blitt liggende godt gjemt
i mitt hjerte og til tider har Jahve minnet meg på at han som utvalgte meg
ikke angrer på sin kallelse eller gaver.
Visjonen begynner å ta form
I løpet av de siste tre årene har jeg imidlertid begynt å ta denne visjonen fram igjen,
først gjennom å produsere de profetiske
TV programmene – Brølende lam, som
sendes via satellitt. Videre etableringen
av Brølende lam profetskole i Øvre Eiker med modul I og II og nå utvidelsen
til 24/7 modulen. Dernest oppstarten av
de profetiske seminarene ”alle kan tale
profetisk” og ”profetier, drømmer og
visjoner” i Drammen og så utvidelsen
av seminarene ut til distriktene. Det un-
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drer meg å se hva Jahve gjør og hans timeplan for alle de skritt vi har tatt til nå.
En stor hunger
Det vi er i ferd med å se i disse dager
er en forløsning og istandsetting av en
liten hær av hellige på tvers av kirkelige
grenser, geograﬁ og alder. Vi ser hungrige mennesker reise ukentlig 11 timer
og ni, åtte og seks timer til profetskolen
i Øvre Eiker, for å bli utrustet i å fungere
i nådegavene og især de nytestamentlige
profetiske gaver. Vi merker også en stor
hunger ute i distriktene og det er ikke
uvanlig at vi har profetiske møter som
strekker seg over ti-tolv timer i strekk.
Dette kan virkelig ikke skje uten at Den
Hellige Ånd virker med stor kraft. Vi
kan heller ikke gå i egen kraft uke etter
uke og se hvordan Jahves tiltale berører
mennesker på det dype.
Et gjensvar fra himmelen
Vi får stadig ﬂere rapporter om momentane helbredelser og befrielser gjennom
de profetier og kunnskapsord vi uttaler
via TV-programmene og via forbønnstelefonen. Vi kan se at det er en begynnende bevegelse i Guds folk i det å ønske å bevege seg i nådegavene gjennom
de nytestamentlige profetiske gaver.

Vi ser ﬂere forvandlende liv gjennom
vårt arbeid med profetskolen og seminarene og at et folk reiser seg som vil noe
mer. Vi ønsker derfor å realisere vår visjon om et profetisk kreativt ressurssenter, hvor hver enkelt som søker å vokse
og som ønsker å få forløst nådegaver er
velkommen. Dette uavhengig hva slags
menighet man tilhører. Vi ønsker å utruste de hellige og gleder oss over at de
reiser tilbake til sine respektive menigheter og der innvier sine liv til å tjene de
hellige og igjen kan utruste andre.
Et stort behov
Etter ﬂere år i å trene opp profetiske
team, føler vi nå at vi er modne for å
ønske besøkere velkommen til våre
møter for profetisk veiledning og forbønn. Vi ser at det er et stort behov for
å bli betjent med de nytestamentlige
gaver, da det i dag ikke er alt for stor
åpenhet for dette i mange menigheter. Derfor vil vi fra skolestart, høsten
2007, åpne opp for besøkere på profetskolen 24/7 på onsdager og videre
torsdagsmøtene annenhver torsdag.
En 24/7 visjon
Vi har som visjon at det på sikt skal kunne være kontinuerlig bønn, tilbedelse og
forbønn for de hellige, gjennom det pro-

fetisk kreative ressurssenteret - 24 timer
i døgnet, 7 dager i uken. Det vil nok ta
noe tid før dette er på plass, da det krever
mange mennesker til å fylle denne visjonen. Imidlertid, vi må begynne å virkeliggjøre den ved å komme i gang der vi er
i dag og ikke ringeakte små begynnelser.
Holy Ghost Extreme – bønnemøter
Annen hver torsdag har vi Hellig Ånds
møter i Brølende lams lokaler i Øvre
Eiker, mellom Mjøndalen og Vestfossen. Det vil si at hver torsdag med
ukenummer med partall har vi møter.
Her fokuserer vi på bønn, profetisk
lovsang og tilbedelse. Vi legger stor
vekt på et innbydende og tjenende fellesskap hvor her enkelt blir sett og
hørt og hvor Jesus Kristus blir elsket,
trodd og helhjertet etterfulgt. Vi ber

også for og med hverandre for å oppmuntre hverandre i tjeneste for Jahve.

lig kan besøke oss for det åpne møtet
etter undervisningen på onsdagene.

Du velkommen til et varmt og intimt
fellesskap hvor vi ikke begrenser hva
Den Hellige Ånd kan gjøre i løpet av
møtet. Vi ser at ﬂere reiser langt for
å ta del i disse møtene og mange som
kommer er aktive i andre menigheter.

Vi vil her ha god tid til forbønn av de
frammøtte gjennom de forskjellige profetiske forbønnsteamene på profetskolen. Du er velkommen ut i naturskjønne omgivelser i Øvre Eiker og ring oss
gjerne for mer informasjon.

Profetiske møter på profetskolen
Hver onsdag i skoleåret har vi åpne
møter på profetskolen, modul 24/7
Vi har sett ﬂere gjester komme på besøk på profetskolen og som har blitt
mektig berørt gjennom de forskjellige
profetteam vi har bygget opp. Mange
ønsker å komme tilbake igjen. Inntil
nå har man bare kunnet komme som
gjest en gang i løpet av modulen. Det
er derfor kjærkomment at man nå jevn-

Vi gleder oss over at vi har 30 elever på
modul I og II og at vi fra høsten vil ha
over 20 profetdisipler i team på onsdagene som har innviet sine liv til å tjene
Jahve for profetisk forbønn på møtene
og seminarene.

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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Ditt lys har kommet

– Jahves herlighet kommer opp over hans folk

av Rick Joyner
Menigheten må gripe muligheten
De to siste tiår vitner om at evangeliet
har hatt en enorm rask framgang, faktisk den største i historien. En har estimert med at ﬂere har blitt kristne bare
på de siste 20 år, enn hva som skjedde
fra det første århundre og fram til da.
Dette har delvis med det at ﬂere lever
nå en det til sammen har gjort de siste
2000 år. Men det er helt klart at kristenheten har skapt sin største fremgang
de siste årene på verdensbasis, enn hva
historien forteller fra tidligere.
Med ﬂere og ﬂere menigheter, nettverk av menigheter og tjenester som
begynner å ta fordel av disse mulighetene, er det tydelig at den nåværende
generasjon vil bli mer fruktbar i innhøstningen enn alle tidligere generasjoner kristne til sammen før har vært.
Andre studier åpenbarer også seriøse
problemer med umoral og nedbrytning
av integritet som spiser seg veg gjennom
menighetens fundament i vesten. Disse
problemene kan ikke bli ignorert uten
tragiske konsekvenser. Om menigheten nå griper muligheten og åpner for
evangeliet, mens de også adresserer disse
problemene, vil de neste år bli enda mer
fruktbare og herlige. Kongerikets evangelium vil bli forkynt mens vi baner vei
for Jahve.
Forvandling
Prosessen kan beskrives som en forvandling fra en mark til en sommerfugl larve,
som har måttet kravle og tilpasse seg

info@morningstarministries.org

konturen til jorden, og som så forvandler seg til en sommerfugl som svever
over jorden.
Dette er forvandlingsprosessen som menigheten nå går igjennom.
Bare det å bryte ut av kokongen er for
larven den største kampen en sommerfugl må igjennom. For menigheten til å
bryte igjennom kokongen vil også være
den største kampen. Akkurat som sommerfuglen kan ﬂy med sine store vinger
rett etter at den har brutt seg løs, slik
kan også menigheten bruke sine store
vinger som er gitt den.
Menigheten forandrer seg dramatisk i
sitt utseende og i sin funksjon. Det som
nå tar form vil være så dramatisk at få
vil være i stand til å sammenligne den
med den sommerfugllarven hun engang
var og til den nydelige sommerfugl hun
snart vil bli. Sommerfugllarven var en
del av en prosess og var nødvendig. Vi
må aldri glemme dem som vandret gjennom menighetens mest vanskeligste tider, som gjennom vanskeligheter bygde
den hovedveien som andre kunne følge
etter på. Vi må også komme i gang med
vår hensikt og begynne å ﬂy.
Endetidens sanne apostler og profeter
vokser nå opp og vil begynne å bli forløst
utover jorden de neste årene. Vitnesbyrdet om Den Hellige Ånd gjennom menigheten vil øke helt til det blir umulig å
ﬂykte fra dette vitnesbyrdet om at Jesus
er Herre. Herren kommer snart tilbake
for å overta det han kjøpte på korset. En
stor arme blir reist opp for å berede en
vei for ham.

Det sanne riket kommer
I årene som kommer vil det sanne Kongeriket utbre seg. Dette har autoriteten
over denne tidsalders tilstand. Denne
autoritet vil bli gitt til de trofaste som
har bygd sitt liv på først å søke Jahves
rike. I denne tid forbereder Jahve budbringere som vil bli betrodd mer kraft
enn det som noensinne har blitt sett på
jorden.
Dette er tiden som selv profetene fra
gammelt av har lengtet etter å se. Det og
få være valgt til å leve og tjene i denne
time er en av den største ære himmelen kan skjenke oss. Dette er den tiden
som de som lever for Jahve har drømt
om. La oss ikke sløse med det største
privilegiet av alle, men ha den besluttsomheten det kreves for å gi seg selv til
denne sak som den virkelig fortjener.
Menighetslivet selv vil bli så radikalt forandret. Den blir brutt ut av sin kokong
fra å ha vært redusert til noen få møter,
noen få timer hver uke, til å være et levende funksjonelt legeme for Kristus 24
timer i døgnet 7 dager i uken. Menigheten vil begynne å bryte ut på alle steder
du ﬁnner mennesker.
Samtidig reiser Jahve opp de som vil
være apostler og profeter inn i industrien, skolesystemet, media og styresmakter. Disse apostler og profeter er de landmålere og ingeniører som har forberedt
hovedveien som skal bygges inn i dette
riket. Mange vil bli satt inn i Kongeriket
og bli det fundamentet som det kommende riket skal bli bygd på.
Krassimir Kolev, ”Pakten” - Olje på lerret
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av Rick Joyner
Kraft uten sidestykke, autoritet og ressurser vil komme inn i menigheten når
hun begynner å gå i sitt sanne kall og
hensikt, etter å ha blitt forvandlet fra
larven og til den herlige nydelige skapningen hun er kalt til å være som sommerfugl.
Denne forvandlingen i menigheten vil
begynne med de mange som ikke vil
vente på menigheten, fordi deres egen
forvandling allerede har startet. Akkurat som gjennombruddet som ble skapt
av Gideons lille hær på 300 som vekket
opp hele nasjonen til å feie ﬁenden av
banen og til å ta byttet fra ﬁenden, vil
gjennombruddet til noen få i denne tid
resultere i herlige seire for de mange.
Lys og mørke
For de troløse og ikke-troende vil de tider som følger ikke bli en drøm, men
et mareritt. Vi går inne i en tid med
økt ødeleggelse, og katastrofer i natur, i
det menneskelige og i det politiske liv.
Dette er de tider som det blir talt om i
Hebr12:26-27 ”og hans stemme rystet da
jorden, men nå har han lovet ved å si ‘en
gang til vil jeg ryste, ikke bare jorden men
også himmelen”. Og dette utrykket “enda
en gang”, betegner bevegelsen av de ting
som kan bli rystet, de skapte ting og for
de ting som ikke kan bli rystet vil bestå.
I de tider som ligger foran oss vil alt,
inkludert enhver styresmakt, industri,
selskaper, organisasjoner og individuelle liv som ikke er bygd på Kongerikets
prinsipper bli rystet inn til det vakler og
kollapser. Ved Jahves nåde og godhet vil
dette komme i økte bølger og det vil bli
gitt god tid til å omvende seg før den
neste store bølgen kommer. Herren vil
være trofast og vil advare alle som vil
høre hans stemme.
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Menneskenes handling
De som ikke vil omvende seg vil legge
skylden på Jahve for alle onde ting som
skjer. Selv forsikringsselskaper vil kalle
tragediene “Jahves handling”. Uansett,
mesteparten av det som kommer over
jorden er menneskenes skyld, ikke Jahves. Årsaken til de store tider med
problemer, eller de store trengsler som
kommer i endetiden, ﬁnner vi i Gal6:78 “Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte!
For det et menneske sår, det skal han også
høste! For den som sår i kjødet, skal av kjødet høste undergang. Men den som sår i
Ånden, skal av Ånden høste evig liv.”
Selv mange av de ting som blir sett på
som “naturlige katastrofer” er et resultat
av mennesket som ble gitt autoritet over
jorden. De har vært rebeller og derfor
ute av harmoni med Skaperen og skaperverket. Det er ikke Jahve som gjør
det men menneske som bringer det opp
over seg selv.
På samme tid som såkorn av trøbbel blir
innhøstet, så vil såkornet fra Kongeriket
vokse fram. Midt i den økende ustabilitet og rystelse, så vil riket av stabilitet og
fred vokse på en slik måte som verden
ikke har sett siden syndefallet.
Dette er beskrevet i versene som følger,
Gal6:9-10 “Men la oss ikke bli trette av å
gjøre det gode! For vi skal høste i sin tid, så
sant vi ikke går trett. La oss derfor, så lenge
vi har høve til det, gjøre det gode mot alle,
men fremfor alt mot troens folk”
Dette er grunnen til at ulykker skjer
og disse områdene vil i framtiden for
menigheten bli de viktigste stedene å
bringe forløsning til. Dette er et kall til
menigheten og vår respons på dette vil
avgjøre hvor stor grad av Kongerikets
betroelse vi får. Nå er tiden til å forberede seg for dette.

Så nåde og høste nåde
Vi trenger også å understreke i våre tanker budet om “vil vi ha muligheter, la
oss gjøre godt mot alle mennesker, og spesielt dem som er troens folk.” La oss aldri
glemme at Jahve elsker alle og som vi
blir fortalt i 1Tim2:3-6 “Dette er godt
og til behag for Gud, vår Frelser, han som
vil at alle mennesker skal bli frelst, og nå
fram til erkjennelse av sannheten. For det
er en Gud, en mellommann mellom Gud
og mennesker, mennesket Kristus Jesus han
som gav seg selv som en løsepenge for alle.
Det skulle være vitnesbyrdet, når tiden var
inne.”
Når våre prøvelser øker, må vi ikke innta
den posisjonen og den holdningen at
mennesker bare får som de fortjener.
Som noen av oss ønsker at vi skal fortjene? ”nåde triumferer over dom” Jak2:13,
som vi blir fortalt i Rom2:4 “Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet uten å forstå at
Guds godhet driver deg til omvendelse?”
Jahves godhet demonstreres gjennom
hans folk under de kommende prøvelser
og vil lede mange til omvendelse.
I de kommende tider med vanskeligheter må vi befeste oss selv, ikke bare for
vår egen sikkerhet og bevaring men for
vise frem en enorm nåde og godhet fra
Jahve. Fordi vi også vil høste det vi sår.
Om vi ønsker å høste nåde, må vi så
nåde. De vise vil gjøre det hver gang de
får muligheten til å gjøre det.
Som Jesus sier i Matt13:39 ”høsten er
slutten på den jordiske tid…” Høsten i
endetiden er innhøstningen av alt som
er blitt sådd i menneskene av både godt
og ondt. De store trengsler er høsten av
hva menneske har sådd ved å prøve å
leve og regjere uten Jahve. For all evighet
vil det som skjer på jord være et vitne for

alle skapninger om at dette ikke skal bli
prøvd å gjøre igjen.
Det har også blitt sådd mye godt i mennesket, frøet som har blitt brakt fra
Kristus og såkornets frukt vil gi liv til
hans Kongerike. Dette vil også øke i sin
manifestasjon. For på grunn av dette vil
vi se en økt polarisering. De rettferdige
vil bli mer rettferdig og de onde vil på
samme måte øke sin ondskap.
Nasjoner vil komme til ditt lys
Dette er den endelige konﬂikten mel-

lom lys og mørke som det har blitt profetert om i Jes60:1-2 “Stå opp! Bli lys; for
ditt lys har kommet og Herrens herlighet
vil stige opp over deg. For se, mørket dekker jorden og mørkets dyp dekker folkene,
men Herren vil stige opp over deg, og hans
herlighet vil lyse over deg”
Som vi ser her at mørket dekker jorden,
og legger seg over menneskene, så vil Jahves herlighet stige opp over hans folk,
og lyse over dem. Dette vil begynne å bli
synlig over hans folk og resultatet vil bli
som de følgende versene i Jes 60:3-5

“Og nasjonene vil komme til ditt lys, og
kongeriker til lyset over deg. Løft ditt blikk
og se deg omkring, og se; de samler seg alle
og kommer til deg. Dine sønner vil komme
langt borte fra og dine døtre vil bli båret
på armene. Da vil du se det og stråle, og
ditt hjerte vil fryde og glede seg; for de som
var bundet vil bli gitt deg, og nasjonenes
rikdom vil komme til deg”

Brølende lams

Distrikts seminarer

2007

Bodø:
Sortland:
Ålesund:
Bergen:
Jæren:
Stavanger:

08-10
13-15
21-23
05-07
19-21
16-18

juni
juni
september
oktober
oktober
november

For mer info og påmelding ring 32 75 79 85
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Er Europa i ferd med å vende tilbake til Gud?

Er Europa i ferd med å gjenoppdage Gud og kristne verdier? Joel news registrerte det siste året en økende åpenhet for evangeliet
i det sekulære Frankrike, men det ser også ut som om Gud er tilbake i det liberale Holland og det økonomisk hardt prøvde Tyskland. Både selvstendige kilder og myndighetenes undersøkelser bekrefter at Gud er tilbake på agendaen i Holland. Forrige måned
gav Intermediair, det ledende bladet for høyt utdannede profesjoner ut en spesiell utgave som ble kalt ’Hvem er Gud og hvordan
bli kjent med ham.’ Den tyske trendforskeren Adjiedj Bakas publiserte boken ’Guds fremtid’ som ble godt mottatt. Der gyver
han løs på de sekulære politiske partiene fordi de har ekskludert religion fra valgkampene sine. Utrolig nok har det lille evangeliske partiet ’Den Kristne Union’ nylig doblet sine plasser i parlamentet og er for tiden, for første gangen i historien, deltakere i
koalisjonssamtalene for å danne en ny regjering. Tidene holder også på å forandre seg i Tyskland, nasjonen som for tiden leder
EU, der kansler Angela Merkel ønsker å gjenåpne debatten om kristne
verdier i den europeiske grunnloven. Wolfgang Poltzer, som er redaktør for
det evangeliske nyhetsbyrået Idea, rapporterer at for to uker siden møttes
ledere fra handelsstanden, industrien, politikken, kultur og menigheter
i Leipzig på en kongress om kristne verdier. De forskjellige talerne var
enstemmige i sin oppfordring til at kristne skulle leve for Kristus og inkludere ”kristen medfølelse og en bevissthet av Guds ære og herlighet,” når de
omgås mennesker. Noen observatører peker på at en økende interesse for
åndelighet ikke er det samme som å vende tilbake til Gud, men denne nye
trenden vil kanskje åpne et mulighetens vindu for menigheten i Europa.
Kilder: Joel News, Idea

En vanlig misjonær ser hundre helbredet i Colombia
Den britisk omreisende misjonæren Paul Bennison forteller at han var vitne til hundrevis av helbredelsesmirakler i løpet av den siste
turen til den colombiske byen Cali. Sykehusledere gav ham og teamet hans tillatelse til å besøke og be for dem som var interesserte.
En av dem var Alberto som hadde blitt fraktet fra fengselet til sykehuset fordi han hadde blitt lam fra livet og ned. Etter at gruppen hadde bedt for ham førte sjokkerte fengselsvakter ham tilbake til fengselet fullstendig helbredet. En kvinne så dette skje og spurte Paul om han kunne be for faren hennes som lå lam på en båre.
Han led av leversvikt og kunne ikke snakke. Paul siterte ord fra Skriftene, ”du skal løpe og ikke bli sliten; gå og ikke falle.” Så gikk han videre til en annen pasient. Minutter senere kom datteren for å kalle ham tilbake til (den nå tomme)
båren. Hun sa at faren hennes plutselig hadde satt seg opp og sagt: ”Jeg må løpe!” som han gjorde, rett ut fra sykehuset!
På den medisinske avdelingen møtte Paul Jose som spurte om han kunne be for ham, som Paul gjorde og gikk
så videre. Plutselig hørte han et veldig oppstyr og snudde seg for å se Joses søster som ropte på han at han måtte komme å se på broren hennes som gikk. Han hadde vært lam fra livet ned i over et år. I løpet av den tredje uken inneholdt nitti prosent av sengene nye pasienter fordi de tidligere pasientene hadde blitt helbredet. Noen ble kurert da
de møtte en tidligere lam mann ved toalettene, han fortalte dem hva som hadde skjedd og de ble helbredet på stedet!
Etter sykehusbesøkene og bønnesesjonene ringte 30 tidligere pasienter inn til en lokal radio for å rapportere på luften hva som
hadde skjedd med dem.
Kilde: Martin Collins, Inspire Magazine. Paul Bennison kan kontaktes på paulbennison1@gmail.com
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Bønnearmè på 8000 barn forandrer Chennai

Nederlandsk forretningsmann
helbredet fra uførhet

Anton Cruz var prest i den katolske kirken til 1987 da Gud
kalte ham som 40 åring til å forlate sin stilling som prest
og bli ”en far for de farløse” for de fattige i Chennai, India. Her har han startet omfattende veldedighetsprosjekter
med husly, utdannelse, bønn og menighetsplanting. Den
skjulte styrken bak denne spesielle hjelpetjenesten er en fordringsløs bønnehær på 8000 barn spredt over mange byer.
Den sveitsiske bønnelederen Werner Woiwode besøkte
nylig Chennai for å tale på den årlige bønnekonferansen
for barn, besøkt av 1500-2000 unge indiske forbedere.
”Noen av disse barna har et regelmessig program på indisk
fjernsyn der de forkynner evangeliet og når to millioner
mennesker,” sier Woiwode. ”Folk kan ringe inn bønneforespørslene sine, detaljene blir skrevet ned og øyeblikkelig sendt videre til alle de forskjellige barnebønnegruppene.” På eiendommen sin har de en bygning kalt ’Davids
tabernakel Ashram’ som er omgitt av tolv små bønnehus
som bærer navnene til de tolv stammene i Israel, og diverse bønnehytter hvor barn kan trekke seg tilbake for å
be. Hver helg ber de uten stopp på rams timevis. ”Da jeg så
to små indiske jenter på 8 og 10 som ba så brennende for
landet mitt Sveits rørte det meg svært dypt,” sier Woiwode. ”Det var et privilegium å tilbringe tid med dem.”

I 1996 ble Peter de Jong, en fremgangsrik foretningsmann
og velkjent ungdomsevangelist alvorlig skadet i en bilulykke. Skadene var så alvorlige, fra nakkesleng, mykvevsskader
og nevrologiske skader at legene gav ham invalidstatus på
livstid. Han var i konstant smerte i ﬂere år, uten mulighet
for å arbeide og klarte heller ikke å løfte noe. Han husket
ikke lenger navnet på ﬂere av vennene sine, heller ikke hvor
han bodde, eller hvilken dag i uken det var. Forretningen
hans ble mer og mer svekket og ville snart gå konkurs, selv
om andre forsøkte og styre den for ham. Så hørte han at
Bob Brasset, en helbredelsespredikant fra Canada, skulle
komme til Holland. Vennene hans nødet ham til å gå på
helbredelsesmøtene. Han svarte, ”Jeg er for syk til å gå,
men hvis dere ordner med en seng for meg på galleriet så
kan jeg kanskje være der en kort stund.” Så ﬁkk han en ny
idé. ”Jeg inviterer Bob hjem på en kopp te.” Han gjorde
det og mens de satt og drakk te kom Guds kraft i rommet og helbredet ham fullstendig. Neste dag kunne Peter
kjøre Bob til Belgia, en reise som tok cirka fem timer. Den
samme kvelden da han ble med Bob i hans helbredelsesteam, ble mennesker helbredet da Peter ba for dem. Han
har ikke stoppet siden. Forretningen hans har stor fremgang og vokser. I dag tjenestegjør Peter over hele verden.

Kilde: Werner Woiwode, Verein Abraham

Kilde: Bob Brasset

Menigheter i Mauritius forenes i misjon
20. januar samlet det seg ledere for menighetstjenester, ledere for menigheter og misjonsledere fra hele Mauritus, en øynasjon i det
indiske hav, i Quatre Bornes for å diskutere en samlet menighetsplantingsstrategi. DAWN – koordinator Dinah Ratsimbajoana rapporterer: ”Det var fantastisk å se en så stor gruppe som omfattet pinsevenner, karismatikere, evangeliske kirker, katolikker, anglikanere og
presbyteriske menigheter som enstemmig besluttet å starte på et menighetsplantingsprosjekt over hele nasjonen. Mange pastorer bemerket at
det var dette de hadde bedt om i mange år.” Et nasjonalt undersøkelsesteam vil bli opprettet i løpet av de påfølgende ukene. I mars 2007
startet man et forskningsprosjekt som igjen vil følges av et tre dagers menighetsplantings- og treningsseminar. Hver menighet vil
sende 2-3 ledere som vil bli menighetsplanter- trenere i sine respektive menighetssammenhenger. Når alle undersøkelsene er fullført
vil det bli avholdt en nasjonal målsettingskonferanse for å komme frem til tallet på menigheter som gjenstår å plantes i Mauritius.
Kilde: Dinah Ratsimbajoana, DAWN Afrika
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Muslimer kommer til tro gjennom visjoner og drømmer
”I de siste dager sier Gud, vil jeg utgyte min
Ånd over alt kjød; deres sønner og døtre
skal profetere, de gamle blant dere skal ha
drømmer og de unge skal se syner.” (Joel 3:1)
Gjennom hele den muslimske verden
har menn og kvinner som ikke har hørt
om evangeliet og heller ikke hatt kontakt med kristne opplevd drømmer og
visjoner av Jesus Kristus. Rapportene fra
disse overnaturlige hendelsene kommer
ofte fra ’stengte land’ hvor det ikke er
noen forkynnelse av evangeliet og hvor
det å konvertere til kristendommen kan
bety dødsstraff. Men dette er mer enn
bare drømmer, den intense realiteten av
disse opplevelsene kaller dem til å overgi
sine hjerter og sinn til Kristus midt i en
drøm. En av fellestrekkene ser ut til å
være at drømmer kommer til dem som
søker så godt de kan å kjenne og behage
Gud.
Fem sammenhengende historier
Khalil, en radikal egyptisk terrorist,
ble forvandlet fra en morderisk ’Saulus’
til en tilgivende ’Paulus.’ Han satte seg
fore å vanære Bibelen men klarte det
ikke, og selv om han foraktet kristne
og jøder, ble hjertet hans forandret for
evig da Frelseren viste seg for ham i en
drøm som gjennomboret sjelen hans.
Khosrow, en tenåring i Iran var fortvilet
over livet selv. Så opplevde han en visjon
av Jesus Kristus. I visjonen rakte Jesus
hånden sin mot Khosrow og inviterte
ham til å gripe den og lovte ham ”at livet
hans ville forandre seg for alltid.” Khos-
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row tok tak i hånden til Jesus, og som han
selv beskriver det, ”bølger av elektrisitet
strømmet gjennom kroppen min igjen
og igjen. Jeg gråt for første gang siden jeg
var et barn og glede fylte hjertet mitt.”
Dini kom også til tro på Kristus som
en tenåring i Indonesia. Hun følte seg
sviktet av familien, vennene og samfunnet og var på vei inn i opprør, men hun
lengtet likevel etter å kjenne og behage
Gud. På kvelden på den muslimske dagen Lailatur Qodar, da muslimer over
hele verden ber individuelle bønner
til Allah hadde Dini en visjon av Jesus
Kristus som viste seg for henne og sa til
henne at hun skulle følge ham. Hun var
usikker. Som en muslim forstod hun
at hvis hun fulgte Jesus ville det gjøre
henne til en kristen, men hun overvant frykten og overga sitt liv til Kristus den samme natten. Fred fylte hjertet
hennes, selv da forfølgelsen begynte.
Mohammed fra nord Nigeria hadde ikke
bare èn drøm av Jesus Kristus, han hadde
syv! Han var sønnen til en fremstående
Fulani -gjeter og hadde studert Koranen
inngående på ﬂere muslimske skoler, og
var i ferd med å dra til Saudi Arabia til
mer avanserte studier, da han ﬁkk drømmene som overbeviste ham om Jesu dype
kjærlighet og herredømme. Selv om
faren hans forsøkte å drepe ham midt
i denne konverteringen overlevde Mohammed alle drapsforsøkene og holdt ut
på sin kristne vandring, og ledet til slutt
sin far til tro på Herren Jesus Kristus.

Ali vokste opp i et område i Tyrkia som
var svært påvirket av kommunistisk
ideologi. Som liten gutt snakket han til
en gud som han antok måtte være der,
bevist av den vakre naturen rundt ham.
Han giftet seg tidlig og ble etter hvert
en alkoholiker. Desperat etter en løsning på sin avhengighet dro Ali til Saudi
Arabia for å jobbe som bygningsarbeider da han håpet at forbudet der ville
hindre ham fra å få tilgang på alkohol,
men til hans fortvilelse viste venner ham
hvor han kunne kjøpe alkohol den første kvelden han var der. Ali ville ikke gi
opp og bestemte seg for å ta turen til
Mekka hvor han håpet at Gud ville sette
ham fri fra sin avhengighet til alkohol,
og lede ham til å bli en bedre og mer
ekte muslim. Mens han sov et steinkast
fra Ka’aba hadde Ali en drøm om Jesus
Kristus som forandret ham for evig.
Prosjektet ”mer enn drømmer”
I begynnelsen av 2002 tok en gruppe
som var interessert i dette fenomenet initiativ til en serie videoprogrammer som
resulterte i en verdensbred oppmerksomhet. Det ble foretatt utallige intervjuer med tidligere muslimer som hadde
opplevd en visjon eller en drøm fra Jesus
som hadde resultert i at de konverterte
til kristendommen. Målet med prosjektet var å oversette intervjuene til mange
språk og sammen med samarbeidspartnere rundt i verden spre produktet globalt, både for å evangelisere ikke troende
og for å oppmuntre de som allerede hadde opplevd en visjon eller drøm fra Jesus
slik at de forstod at de ikke var alene.

Til dags dato har hele serien vært på
luften ﬂere ganger på arabisk via satellitt TV over Midtøsten og Nord Afrika.
Den blir for tiden sendt på farsi på en
satellitt kanal som sendes i Iran og den
iranske tv-kanalen Diaspora i Europa.
Det er også planlagt sendinger på andre
språk. På grunn av målet bak prosjektet legges det mest vekt på å distribuere
det på dvd eller videoﬁlmformat enn
på sendingen av serien. De har satt et
mål på å distribuere ti millioner kopier direkte eller gjennom partnerskap
i løpet av de neste tre til fem årene.
Kilde: Lausanne bevegelsen
Video webside: www.morethandreams.tv

Husmenigheter på
fremmarsj i USA
Ifølge ’Barna Research Group house
churches’ som er et uavhengig hjemmebasert fellesskap av troende i Amerika,
er det 15-20% ’mer tilfredsstillende’
å delta i husmenigheter enn i de mer
tradisjonelle menighetene. Undersøkelsen viser at 54% av personene som
er engasjert i en husmenighet har deltatt i under tre måneder, og 75% har
vært aktive i et år eller mindre. Dette
er en indikasjon på at ’fenomenet husmenigheter’ i USA sprer seg hurtig.
Kilde: George Barna. Hele resultatet:
www.barna.org

Er Europa i ferd med å vende
tilbake til Gud?
del 2
Da den samlede bønnebevegelsen først startet i 1996 var det få mennesker i Holland som brydde seg. Hvorfor skulle de ha gjort det, når det kom til stykket, så
var jo Hollands skjebne å bli et fullt ut sekularisert land hvor bønn ble sett på som
irrasjonelt men likevel et harmløst tidsfordriv. Det var da. Spol frem til 2006, hvor
bønn på arbeidsplassen hurtig er blitt et universalt akseptert fenomen. Mer enn 100
selskaper deltar. Departementer, universiteter, multinasjonale selskaper som Phillips, KLM og ABN AMRO tillater alle at grupper av ansatte organiserer regelmessige bønnemøter på deres grunn. Fagforeninger har til og med begynt å påvirke
styresmaktene til å anerkjenne arbeidernes rett til å ha bønn på arbeidsplassen sin.
Tanken på at sekularisering er fremtidens uforanderlige bølge er fortsatt den tradisjonelle sannhet i intellektuelle kretser her. De ville blitt forvirret, for å si det
mildt, ved et tysk tilbakefall til religiøsitet. Men som forfatterne av en nylig utgitt studie kalt ’Guds fremtid’ peker på, er organisert bønn på arbeidsstedet bare
en av mange bevis på at Holland står på terskelen til en ny æra, en man kunne
kalle den ’postsekulære.’ Den tyske mediakommentatoren Joshua Livestro beskriver denne utviklingen i en interessant artikkel kalt ’Hollands postsekulære fremtid.’
Hele artikkelen:
110vxfxj.asp

http://weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/013/

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

Herøy Hotel
Oddmund Kvalsvik,
6095 Bølandet
Rom og selskapslokaler
938 77 891

Bien Transport
Hyggelige priser. Ring: +47 905 24 602
e-mail: aringe@online.no

isp-online
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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
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Inntrykk fra
profetskolen

Brølende lam profetskole 2007
Målet for profetskolen er:
• legge et Bibelsk grunnlag om nådegavene, spesielt profetiens gave og den profetiske tjenesten,
slik at eleven med frimodighet kan ﬂyte i dem
• oppmuntre og forløse gjennom bønn og profeti, det som Herren har for eleven
• bygge profetiske team hvor elevene kan praktisere

Tirsdag 4. september 2007
starter vi opp igjen, med en ny modul, som varer fram til 18. desember
2007. Modulens fokus blir undervisning og aktivisering av det profetiske og noe undervisning i bønn.
Når starter skolen og hvor:
BL profetskole, hver tirsdag kl.
17:00-22:00 i Brølende lam sine lokaler i Øvre Eiker.
17:00 Bønn/forbønn/lovprisning
17:30 Undervisning/praktisering
19:30 Åpent møte og profetisk
praktisering
21:30 Kveldsmat/fellesskap

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

• hvordan tyde drømmer og visjoner
• profetiske bilder og uttrykk
• fallgruver for profetene/ falske
profetier
• suksessfaktorer
Søknad sendes, innen 15. august
2007 og skal inneholde litt om deg
selv og dine mål med å gå på skolen: Brølende lam, Flessebergveien
1, 3300 Hokksund eller på mail
info@brolendelam.no. Husk at vi
tar opp bare et begrenset antall elever pga plass, så vær snar med å søke.
Pris for kurs, inklusive kveldsmat er
kr 2.600,00
Kursmateriell kommer i tillegg.

HUSK at vi også starter opp med modul 24/7 onsdag den 5. september 2007.

av Inger Marie Nordin
Her sitter jeg - på skolebenken - i skrekkblandet fryd, en tirsdagskveld på modul I på Brølende lam
profetskole! Jeg har bestemt meg for å kaste meg ut i det, ut på de 70 000 favners dyp og sta som
jeg er, har jeg bestemt meg for å bare la det stå til. Øvelse gjør mester heter det, og her sitter jeg
– en elev på profetskolen.
Lovsang og tilbedelse
Først går vi inn i lovsang og tilbedelse,
som det sømmer seg for Jahves folk.
Sangen i Ånden stiger opp, jeg stemmer
i, lar tonene få bære meg oppover og
oppover, inn for hans trone.
Sangen stilner av og noen får et ord fra
den levende Jahve, ord til oppmuntring
og legedom. Hjertene våre slår i takt
og vi er i stillhet før vi igjen lar sangen
stige opp til himmelens trone på vingene til Per Ivars inspirerende toner.
Solid og grunnleggende undervisning
Så er det tid for undervisning og jeg setter
meg godt til rette med Bibel og skrivesaker. Vi får undervisning fra Guds Ord og
ved hjelp av mange praktiske eksempler
kjenner vi oss igjen og opplever at det å
høre fra Jahve og gi personlige profetier
er tilgjengelig for alle troende. Ordet blir
levende og latteren sitter løs! Gruppa vår
blir mer kjent med hverandre underveis.
Øvelse og bruk
Per Ivar underviser om drømmer, bilder
og farger og disses betydning i forbindelse med profetisk tale. Dette er spennende! Verden blir aldri mer den samme!
Jahve kan bruke de enkleste ting for å gi
deg et utgangspunkt til å profetere ut fra
– en ball, ei nål, ei marihøne. Vi oppfor-

dres til å søke kunnskap, både i Bibel,
om skaperverket og annet som Jahve kan
bruke. Vi utfordres til å utvide vokabularet vårt slik at vi kan være forberedt på
å motta og tale ut Jahves ord til den han
sender oss til. Akkurat nå kan vi heldigvis «slippe unna» ved å være elever på en
skole. Men som på andre skoler, får også
vi lekser, lekser som gjør oss litt skjelvende og får oss til å rope ut til Jahve om
å komme oss til hjelp! Vi må strekke oss
ut og stole på at han inspirerer oss og gir
oss det vi trenger. Hvordan kan vi ellers
skrive ned en profeti til én vi ikke vet
hvem er? Gjett om jeg er spent på om
jeg virkelig har hørt fra Jahve eller ikke!
Sannheten vil komme for en dag etter
kveldsmaten som er en deilig oase der vi
kan dele med hverandre og hvor vi kan
bli mer kjent med hverandre.
Etter kveldsmaten
Andre del av undervisningen starter
også med lovsang og tilbedelse. Denne
gangen inspireres jeg til dans og lar musikken lede armer og ben, jeg snurrer
rundt og lar kroppen bli et instrument
i Jahves mektige hender. Ord kommer
til meg, ord om Jahves lengsel etter sine
barn, hans lengsel etter at vi skal løfte
våre vinger som ørnen, våge å stole på at
han vil la sin Ånd løfte oss.
Så er tiden inne for å praktisere. Ordene

vi ﬁkk hjemme skal gis til én vi kjenner
i vårt indre, og vedkommende skal være
mottakeren. Litt skjelvende nevner jeg
navnet og personen kommer fram. Jeg
får gitt budskapet og også kjent etter om
det er noe mer Jahve vil ha sagt. Noen
ord kommer. Etterpå kan mottakeren
bekrefte at budskapet stemte. Jeg puster
litt lettet ut og sender en takk opp til
himmelen for bønnesvar!
Hver gang får vi nye utfordringer, vi blir
inspirert til å strekke oss ut, til å stole
på at løftene holder. Semesteret vårt
er snart over og jeg vet at jeg har lyst
til å fortsette til høsten. Jeg vet at det
er mer land å innta. Så kom du også,
bli med, smak og kjenn at Jahve er god!

Inntrykk fra en elev på modul II, av
Marion E. Maristad
Det var med stor forventning jeg dro
til Brølende Lam Profetskole, modul II,
første kvelden - etter at jeg hadde gått på
modul I en tid tilbake, vinteren 2005.
Mange tanker rørte seg i mitt indre - var
dette Jahves vei for meg nå igjen? Med
spenning i hjerterota og med en fast beslutning om å søke Jahve om jeg skulle
gå modul II, ble valget tatt: jeg sa ja til
å videreutvikle de profetiske gaver i mitt
liv gjennom profetskolen.

For mer informasjon, ta kontakt med Per Ivar Winnæss på tlf. 32 75 79 85 eller ta en titt på vår webside: www.brolendelam.no
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av Marion E. Marlstad
En befriende følelse å kjenne den
varme atmosfæren
Jeg kjente meg vel til mote da jeg ble
hilst hjertelig og varmt velkommen av
Per Ivar og Valentina... for jeg ankom
skolen litt nølende kanskje. Vel innenfor
døren hørtes stemmer, ja det summet av
liv og av latter fra glade mennesker som
pratet i vei - de var åpne og frie, ja de var
faktisk seg selv. Det var en befrielse å føle
på atmosfæren av Den Hellige Ånd, han
som skaper liv og frihet. På profetskolen
har janteloven ikke noe innpass. Alle er
forskjellige, med en herlig blanding, slik
som blomstene i Jahves hage. Noen er
følbare, vakre som et stjernedryss vaiende i vindens friske bris og noen som
dansende hjerter i takt med Ånden. Alle
er vi like mye verdt og har et felles mål
av å være formbare i Mesterens hånd,
ulike utenpå, ”men inni er vi like,” med
hver sine mål og visjoner om å vokse
opp til ham som er hodet; Jesus, den
Salvede. Han som gav oss talentene til
enhver for å dyktiggjøre til tjenestegjerning til legemets oppbyggelse. Det er
virkelig inspirerende å samle sammen så
mange forskjellige mennesker med den
samme visjonen om å tjene Jahve med
nådegavene og især den nytestamentlige
profetiske gaven,
Kan være seg selv
På denne skolen kan en være seg selv og
leve ut det som allerede ligger på innsiden av en. Jahve viser nye måter for å
nå ut på forskjellige veier. I kjærlighet
til hverandre kommer gavene til sin fulle
rett og en er underlagt Åndens autoritet. Med ett hjerte og en sjel beveger vi
oss mot målet; Kristus i oss, håpet om
herlighet. For å innta høydene i Åndens
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verden og å stå på barrikadene kreves
frimodighet - og forståelse for hva det
innebærer at vi ikke lever for oss selv. Er
vi døde med Kristus tror vi også at vi
skal leve med ham.
For meg har dette vært et springbrett
inn i en ny visjon og tjeneste. Jahve reiser opp en arme av hellige krigere som
har kastet av seg den religiøse masken og
iført seg rustningen - Den Hellige Ånds
våpen.
Jeg takker Brølende lam profetskole og
teamet der og gir dem min fulle støtte. Jeg tror at Jahve skal gi dem langt
mer enn det de kan se i dag. Jeg tror
på disse jublende tungetalene Hellig
Åndens folk til å være Jahves vitner i
denne siste innspurten - før han kommer. Salvelsen bryter åket ned og Ånden
baner nye veier i et sterkt fellesskap på
skolen. Jesu vitnesbyrd er profetiens
ånd. I tro og forvissning om Jahves vilje
i alle ting, gleder jeg meg i fortsettelsen gjennom den nye modulen 24/7.
Til deg som ønsker mer forståelse av det
profetiske i den tid vi lever i, anbefaler
jeg skolen på det varmeste. Her ﬁnner
du samfunnet med de hellige.

Inntrykk fra Siri Gjertsen
Jeg visste ikke helt i hvilken åndelig retning jeg skulle gå for å forløse det som
jeg hungret etter i mitt indre. Jeg ønsket
å tjene Gud på en sterkere og dypere
måte enn det jeg gjorde. Jeg kom i kontakt med Brølende lam gjennom deres
forbønnstelefon. Gjennom denne telefonsamtalen ﬁkk jeg høre om profetskolen. Jeg ﬁkk tanken på at profetskolen
kunne være en måte å møte min lengsel

av Siri Gjertsen
etter å tjene Herren og forløse nådegavene som lå inne i meg.
Gud hadde begynt å jobbe med meg
og tross småfamilie, arbeid og kjøreavstand til profetskolen, kjente jeg
en dragning mot og en veldig lyst
til å begynne skolen. Jeg sendte inn
en søknad og ﬁkk svar tilbake: Jeg
hadde kommet inn! Så spennende.
Motstand
En uke før skolen begynte, startet en
åndelig kamp inne i meg og det strømmet på med tanker. Tanker som at dette
kommer ikke jeg til å klare, det passer
ikke meg å tale profetisk til andre mennesker og hvordan skal jeg få tid til dette
med to små barn og jobb. Og jeg som
ikke har noen erfaring på dette området,
skal plutselig begynne å tale profetisk.
Men tross alle disse innvendingene reiste jeg inn til første skoledag. Jeg måtte
bare prøve å se hva dette egentlig var for
noe. Jeg var ganske så nervøs på turen
innover. Men jeg tenkte jeg får ta det
som det kommer, konsentrere meg om
Gud og hva han kommer til å gjøre.
Trygghet for vekst
På skolen ble jeg tatt varmt i mot av Per
Ivar og Valentina. Jeg ble fort kjent med
de andre elevene og vi fant fort tonen
sammen. Vi ﬁkk grundig undervisning
om nådegavene og de nytestamentlige
profetiske gavene og ikke minst den
praktiske enkle undervisningen gav meg
tro på at alle kan profetere. Det unike
med opplegget var at vi ﬁkk ﬂere øvelser
for å tenne opp og aktivisere de profetiske gaver. Øvelsene var lagt opp i forhold
til undervisningen og hadde forskjellig
funksjon som å vokse i klarhet, intensitet og ﬂyt.

Øvelse og bruk
En av øvelsene gikk ut på at halvparten av
elevene skulle komme fram, og de skulle
høre fra Gud for den andre halvdelen
av elevene, som skulle våre mottagere å
motta et profetisk budskap. Så stod vi
sammen to og to og lyttet til Gud, og
noen få enkle ord dukket opp i meg. Så
ble det til en setning og så er man i gang.
Denne øvelsen ble til en forløsning for
meg selv. Jeg trosset mine følelser og
innvendinger. Jeg bare våget å dele ut de
inntrykk jeg ﬁkk i mitt indre og talte det
ut og... det stemte! WOW. Jeg hørte fra
Gud og ga det bare videre. Jeg kjente at
jeg vokste og at troen på at det faktisk
var mulig å tale profetisk, også gjaldt for
meg. De neste ukene sugde jeg til meg
av undervisningen. Jeg kunne ikke få
nok. Det var spennende og skapende og
jeg vokste gjennom øvelse og bruk. Jeg
gledet meg til å komme på skolen og da
jeg hørte Per Ivar underviste opplevde
jeg Guds nærvær, så det boblet i magen
av glede.
En forandring i meg
Det tok ikke lang tid før menneskene
rundt meg begynte å merke forskjell på
meg. Blant annet gjaldt det hjemme i
bønnegruppa vår. De merket en ny styrke og begeistring i meg og en utvikling
i de åndelige gavene i mitt liv. Gjennom
modul I ﬁkk vi mye undervisning og vi
hadde mange praktiske øvelser. Vi brukte mye tid på å ta tilbake en åndelig frihet for hver enkelt elev, slik at vi kunne
fungere i nådegavene uten å holde tilbake. Vi ﬁkk oppøvet oss i det profetiske i
en atmosfære av oppmuntring, varme og
kjærlighet, hvor en slår ring rundt hverandre. Det ble fort etablert nye vennskap

og vi ﬁkk oppleve et herlig felleskap. Da
skoleåret nærmet seg slutten hadde jeg
et nytt forhold til Gud og jeg hadde fått
utviklet noe av nådegavene som ligger
i meg. Da spørsmålet om å søke Modul II kom var jeg ikke i tvil om at jeg
ville utvikle meg videre i det profetiske.

i det profetiske. Jeg har blitt mer bevist
på min tjeneste og mine gaver. Og jeg er
blitt utrustet slik at jeg kan gå løpet med
større sikkerhet og frimodighet. Jeg har
en stor forventning til hva Gud kommer
til å gjøre framover.

Modul II
Modul II begynte i januar og jeg møtte
opp full av forventning og glede. I denne modulen ble det lagt mer vekt på å
praktisere det profetiske. At vi skulle bli
utrustet til situasjoner vi kunne komme
opp i. Gjennom denne undervisningen
skulle vi virke både i menigheten og
ute på gata. Vi har hatt en del gjester
på besøk på skolen dette semesteret.
Dette ble en ﬁn mulighet for oss til å få
praktisert det vi har lært og fått forløst
i våre liv. Det var utrolig spennende å
se hvordan Gud beveget seg og hvordan
Den Hellige Ånd, gjennom oss elever,
berørte mennesker som er innom skolen. At vi ﬁkk bringe ord som løser, som
gav helbredelse og oppmuntring til å
gå på den veien Gud har kalt dem til.
Lovsang og tilbedelse
Lovsangen og tilbedelsen nådde også nye
høyder dette semesteret. Ikke så rart når
en gjeng som hungrer etter mer av Herren kommer sammen. Mange ble forløst
i dans. Og jubelen og latteren satt løst.
For meg så har profet skolen hatt mye å
si for min åndelige utvikling, ikke bare
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Glem ikke Herren,
Vi ﬁkk denne e-posten til redaksjonen her om dagen og tenkte at den er til ettertanke for noen og enhver:
Billy Graham`s datter Anne Graham,
ble intervjuet på nasjonal TV i USA på
”The Early Show”. Jane Clayson spurte
henne: ”Hvordan kunne Gud tillate terrorist-angrepene på World Trade Center i New York?” Anne Graham gav et
ekstremt gjennomtenkt og innsiktsfullt svar. Hun sa: ”Jeg tror at Gud er

litt tilbake. Hvordan kan vi forvente at
Gud gir oss sin velsignelse og beskyttelse
når vi befaler han å la oss være alene?”
Jeg tror det startet da Madeleine Murray
O`Hare klaget og sa hun ikke ville ha
bønn på skolene våre. Og vi sa: ”greit.”

skulle straffe barna våre når de oppførte seg dårlig, fordi deres unge
personlighet kunne ta skade, og vi
kunne ødelegge deres selvtillit. (Dr.
Spock`s sønn begikk selvmord.) Og vi
sa: ”En ekspert bør vite hva han snakker
om. Greit.”

din Gud

de tilsnakk, å slå m.m.) Og vi sa: ”Greit.”
Så sa noen at våre døtre kan ta abort hvis
de vil, og de trenger ikke engang fortelle det til foreldrene. Og vi sa: ”greit.”
Så kom noen vise ledere i skolen og sa:
”Siden gutter er gutter, og de sannsynligvis
vil gjøre det uansett, la oss gi dem så mange
kondomer som de ønsker, så de kan skaffe
seg litt morsomme og spennende erfaringer, uten at vi forteller foreldrene at de
har fått dem på skolen. Og vi sa: ”greit.”

ikke har samvittighet, hvorfor de ikke
kan skille rett og galt, hvorfor det ikke
gjør dem noe å drepe fremmede, skolekamerater og seg selv. Sannsynligvis,
hvis vi tenker lenge og hardt nok, kan
vi nok ﬁnne det ut. Det har nok med
uttrykket ”vi høster som vi sår” å gjøre.
”Kjære Gud, hvorfor reddet du ikke
denne lille jenta fra å bli drept i klasserommet?” Gud svarer: ”Kjære bekym-

Så kom det noen viktige politikere og
sa at de ikke spilte noen rolle hva vi
gjorde privat, så lenge vi gjorde jobben vår. Vi sa oss enige, og vi sa vi
ikke brydde oss om hva noen, inkludert presidenten, gjør privat så lenge
jeg har en jobb og økonomien går bra.

Billy Graham`s datter Anne Graham preker evangeliet til tusentals menisker. I mai var hun i Oslo - Spektrum.

oppriktig lei seg for dette, akkurat slik
som vi er. Men i årevis har vi nå sagt til
Gud at han skal komme seg ut av skolene
våre, komme seg ut av regjeringene i verden og til å komme seg ut av vårt liv. Og
når han er den gentleman jeg tror han
er, har han nok stilt og rolig trukket seg
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Så var det noen som sa: ”Vi skal
ikke lese i Bibelen på skolene”... Bibelen som sier: ”Du skal ikke drepe,
du skal ikke stjele og du skal elske din
neste som deg selv.” Og vi sa: ”greit.”
Så sa Dr. Benjamin Spock at vi ikke

Så sa noen at lærere ikke bør lære ungene disiplin når de gjør gale ting. Skolens
administrasjon sa at ”ingen voksne skal ta
på en elev når han oppfører seg dårlig, fordi vi ikke vil ha dårlig publisitet, og vi vil
i hvert fall ikke bli saksøkt!” (Det er stor
forskjell på disiplin og juling, ydmyken-

Nå spør vi oss selv hvorfor våre barn

Det er rart hvordan noen kan si ”Jeg
tror på Gud”, men i sitt liv følger de Satan som, forresten, også ”tror” på Gud.
Det er rart hvor raske vi er til å dømme, men vil helst ikke bli dømt selv.
Det er rart hvordan vi kan sende tusenvis av morsomme e-poster, og de sprer
seg som ild i tørt gress, men får vi en
e-post som handler om Gud, tenker vi
oss nøye om før vi deler den med andre.
Det er rart hvordan det frekke og vulgære
får passere fritt gjennom cyberspace, men
den offentlige diskusjonen om Gud er
undertrykket i skoler og på arbeidsplasser.
Det er rart hvordan mange kristne virkelig er tent for Jesus på søndager og
på møter i kristelige sammenhenger,
men er fullstendig usynlig resten av uka.

Så kom det noen andre og sa: ”La oss
trykke magasiner med bilder av nakne
kvinner og kalle det sunnhet, en hyllest til
kvinnens skjønne kropp. Og vi sa: ”greit.”
Så tok noen skrittet videre og publiserte bilder av nakne barn og gikk
enda lengre ved å gjøre dem tilgjengelig på internett. Og vi sa: ”greit, det
er vel et ledd i menneskers frie vilje.”
Så kom underholdningsindustrien
og sa: ”La oss lage TV-show og ﬁlmer
som fremmer egoet, vold og pervers sex.
Og la oss lage musikk som handler om
drap, stoff, mord, selvmord og sataniske
tema.” Og vi sa: ”Det er jo bare underholdning. Ingen tar det seriøst. Greit.”

og hevder de ikke trenger å gjøre, tro, si
eller gjøre noen ting som står i Bibelen.

Det er rart, når du skal videresende denne
e-posten, vil du ikke sende den til alle på
din adresseliste, fordi du ikke er sikker på
hva de tror eller om de tror, eller hva de
vil tro om deg når du sender den til dem.

Billy Graham`s datter Anne Graham

Det er rart hvor mye mer bekymret jeg
er for hva mennesker tenker enn for hva
Gud tenker.

rede student, jeg er ikke tillatt på skoler.”
Det er rart hvor enkelt det er for folk å
kaste Gud i søpla, og deretter undre seg
over hvorfor verden går til helvete. Det er
rart hvordan vi tror alt som står i avisene,
men stiller spørsmål ved alt Bibelen sier.
Det er rart hvordan alle vil til himmelen
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Profetisk budskap til i Norge
ved Berit Thorstensen
Stavanger

info@brolendelam.no

Jeg vil be for Norge

La det bli alvor og vend om! Se, jeg står for døren og banker.
I november 2006 deltok jeg på Brølende
Lam sitt tre dagers profetiske seminar,
med Per Ivar Winnæss, i Stavanger og
får der profetert: ”Du skal tale profetisk
til folk og nasjoner.” Et par dager etter
dette seminaret talte Gud til meg og sa:
”Det skal bli en reformasjon i Norge!”
I januar 2007 deltok jeg på en ukes
lederkonferanse i IMI Kirken i Stavanger. Her ﬁkk jeg stadfestet budskapet
Herren ga meg, da ble det sagt til meg:
”Igjen skal du tale profetisk, mot folk,
nasjoner og tungemål, og mot konger.”
(Åp10:11)
Etter lederkonferansen i januar sendte
Herren meg utenlands. Turen min ble
avsluttet med en gudstjeneste hvor en
av disiplene der kommer og sier at Gud
hadde gitt henne et ord til Norge. For
en tid tilbake da hun ba for Norge, ﬁkk
hun budskapet og gjemte det i sin bibel.
Da jeg kom, ordnet Gud det slik at hun
visste at det var jeg som skulle ha budskapet.
Slik lyder budskapet:
Skriv til engelen for menigheten Laodikea:
Dette sier han som er Amen, det trofaste og
sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: Jeg vet om dine gjerninger; du er
verken kald eller varm. Hadde du bare vært
kald eller varm! Men du er lunken, ikke
kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg
ut av min munn. ”Jeg er rik,” sier du, ”jeg
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har overﬂod og mangler ingenting.” Men
du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. Derfor gir jeg
deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret
i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som
du kan kle deg med og skjule din nakne
skam, og salve til å ha på øynene dine, så
du kan se. Alle som jeg har kjær, dem refser
og tukter jeg. La det bli alvor og vend om!
Se, jeg står for døren og banker. Om noen
hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå
inn til ham og holde måltid, jeg med ham
og ham med meg. Den som seirer, ham
vil jeg la sitte sammen med meg på min
trone, liksom jeg selv har seiret og satt meg
med min Far på hans trone. Den som har
ører, hør hva Ånden sier til menighetene!
(Åp3:14-22)
Dette er noen tanker jeg har gjort
meg rundt Guds budskap til Norge:
De ﬂeste av oss har rett og slett sviktet
kallet om å vitne om Jesus til de ufrelste. Herren peker med dette budskapet
på svakhetene i hver menighet og han
instruerer og gjentar løftene. Dette gjør
han fordi han elsker oss. Gud ønsker at
vi som kristne skal våkne og vende om
fra lunkenhet og synd.
Gud i sin nåde kommer med dommen
til oss kristne først, før verden blir dømt.
I bare nåde refser Gud oss gjennom sitt
ord til å vende om. Det kan være mye i
livet vårt vi må vende oss bort fra, som

tar vår fokus bort fra Gud. Vi må søke
Gud oppriktig og be om å få den Ånden
som gir visdom og åpenbaring så vi kan
begynne å se hvem vi er i Kristus Jesus
og lære Gud å kjenne, slik at vi kan fatte,
høyden, lengden, bredden og dybden i
Gud.
Guds Ord sier at vi skal gå ut i all verden
og forkynne evangeliet, og så skal han
stadfeste sitt ord med medfølgende tegn
og under. Vi skal drive ut onde ånder, vi
skal legge hendene på de syke og om vi
drikker noe dødelig gift så skal det ikke
skade oss. Hver dag må vi ta opp vårt
kors og følge Jesus. Vi må vitne om Kristus slik at menneskene Gud sender i vår
vei ikke går fortapt. Mange forteller at
de ikke har sett noe til Gud. Dette viser
at vi som kristne har sviktet Herren. Vi
har ikke vært ﬂinke til å bringe budskapet om Jesus ut.
Å Gud, du må tilgi oss. Å far, jeg bare
ber om tilgivelse over alle de jeg har gått
fordi. Å Herre, la meg få lov å virke på
en helt annen måte nå. Tilgi meg far,
tilgi meg Jesus, at jeg ikke har vært ivrig
nok til å fortelle om at du døde for dem
Herre. Takk for at det ennå er anledning
til å bringe det ut. Takk at du, har lovt
at vi skal få kraft i deg Herre, i det Den
Hellige Ånd kommer over oss. Du, har
sagt meg at jeg må vekke opp de døde.
Du, har sagt at du skal gi dine engler
befaling om å bevare meg der som jeg

går Herre. Takk for din nåde og din miskunnhet. Jeg priser deg, far.
Ja, jeg ber at du, Herre, må tilgi oss. Du
må tilgi Norge. Du må tilgi menighetene. Du må tilgi oss, far. Å Herre, takk
for vekkelsen som skal komme, som
begynner med oss. Å Gud, måtte du
bare gi meg enda større frimodighet til
å virke ute på gatene!
Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud,
herlighetenes far, må la dere få den Ånd
som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han
har kalt dere til, hvor rik og herlig arven
er for de hellige, og hvor veldig hans kraft
er hos oss som tror. (Ef1:17-19)
I februar talte Den Hellige Ånd til meg:
”Jeg vil ryste jorden.” En time senere var
det ett jordskjelv og i løpet av den samme uken var det totalt to jordskjelv i Rogaland. Dette er en av de måtene Gud
bruker for å vekke opp folk.
Våkn opp og vend om! Gud vil gjøre
nye ting! Han har begynt! Vekkelsen har
startet!

”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
”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.

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

Tid for å svinge ditt åndelige sverd
”Vårt ønske er at lytteren blir tent opp i
brann for bønn for Norge og at vi reiser
oss som Herrens krigere for denne tid og
kan svinge våre åndelige sverd, både for
oss selv, vår familie, menighet og for nasjonen”, sier Per Ivar Winnæss. ”Det er
sikkert mange som lengter etter et sterkt
åndelig bønnefellesskap men ikke ﬁnner
det der de bor og da må jo ”Jeg vil be for
Norge” kunne være et redskap for dem
til å komme inn i sterk bønn”, mener
Winnæss.
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
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Besøk av engelen Gabriel
av Jim Bramlett
Denne hendelsen fant sted i Tennessee,
USA. Det skjedde litt etter midnatt den
25. mars i 1993 med Vincent Tan som
er en analytisk kjemiker og arbeider i
Chattanooga. Jeg brukte uker på å lete
etter kilden og har fått historien bekreftet av to aktede kristne ledere, Vincent’s
pastor og tilslutt, Vincent selv.
Vincent ble født som Tan Ban Soon i
Singapore av kinesiske buddhistiske foreldre. For noen år siden da han var en
ung gutt i Singapore, var han i biblioteket og leste en bok om kjernefysikk og
oppdaget da en lapp inni boken. På den
var det et tilbud om et bibelkurs. Han
bestilte dette og ble senere en kristen.
Han kom til USA for å gå på et kristent
fakultet og gav seg selv navnet Vincent.
Etter ﬁre år ble han uteksaminert med
naturvitenskap som hovedfag. Vincent
er veldig aktiv i menigheten sin og deler
ofte troen sin.
En torsdags kveld arbeidet Vincent i
laboratoriet sitt for å fullføre noen tester som skulle være ferdig på fredag. I
løpet av ettermiddagen ﬂyttet han bilen
sin nært til hoveddøren fordi det nylig
hadde vært kriminell aktivitet i området. Fra tid til annen kikket han ut av
vinduet på den nesten tomme parkeringsplassen for å sjekke bilen sin. Da
klokken var blitt halv to var han ferdig
med sitt arbeid i laben. Mens han var i
ferd med å lukke døren så han en person
stå ved passasjersiden ved bilen hans.
Vincent antok mannen var i ferd med
å stjele bilen hans. Han la merke til at
mannen som stod der hadde blå dongeribukse, en t-skjorte og hvite tennissko.
Uten å være helt sikker på hva han skulle
gjøre gikk Vincent inn i laben sin og ba;
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”Herre, hjelp meg til å gjøre det du vil
jeg skal gjøre. Trenger jeg å bruke chisao?” (Chi-sao er en kampsport Vincent
er dyktig i.) For å være ekstra sikker så
han seg rundt på laben og tok opp en
metallstang, holdt den bak seg og stakk
hodet ut av døren.
Han sa; ”Hei, kan jeg hjelpe deg?” Den
fremmede sa; ”Hei Vincent.” Skremt av
dette spurte Vincent; ”Kjenner jeg deg?”
Den fremmede svarte; ”Ikke egentlig.”
”Hva heter du? Hvem er du?” sa Vincent.
Han ﬁkk til svar; ”Jeg har samme navnet
som din grunnskole og videregående skole.
Jeg er en venn. Du trenger ikke å bruke
chi-sao eller metallstangen på meg.” Stemmen hans hadde uvanlig autoritet i seg
og det virket som om han visste spørsmålene før de ble spurt.
Nå var Vincent virkelig skremt. Ingen,
ikke engang hans beste venn i dette landet visste hva chi-sao var, heller ikke visste noen at han kunne det. Det var heller
ingen måte den fremmede kunne ha sett
metallstangen bak ryggen hans. Senere
tenkte Vincent over at den fremmede
hadde sagt at navnet hans var grunnskolen og den videregående skolen som
han hadde hatt i Singapore, og navnet
på skolen var Sankt Gabriel. Den fremmede sa at navnet hans var Gabriel!
”Hvordan vet du det?” Spurte Vincent.
”Jeg vet det,” svarte den fremmede,” og
forresten så har moren din det bra.” Vincent ble skremt igjen. Uken før hadde
søsteren hans ringt fra Singapore og sagt
at moren hans hadde hjertekomplikasjoner og han hadde vært veldig bekymret
for henne. Gabriel fortsatte; ”Du elsker
Herren veldig mye, gjør du ikke?” ”Ja, det
stemmer,” sa Vincent. ”Han elsker deg

veldig mye også,” sa Gabriel. Han la til;
”Han kommer veldig, veldig snart.” Han
så ut til å legge trykk på veldig snart.
”Det er bra!” sa Vincent. Gabriel spurte;
”Kan jeg få et glass vann?” Vincent svarte;
”Ja,” og snudde seg for å ﬁnne vannet.
Så bestemte han seg for å invitere den
fremmede med inn slik at han kunne
drikke av vannfontenen. Han snudde
seg for å spørre ham, men Gabriel var
forsvunnet. Han hadde bare plutselig og uforklarlig forsvunnet! Vincent
hadde bare snudd hodet sitt bort i et par
sekunder. Det fantes ikke noe sted den
fremmede kunne ha gått.
Forvirret la Vincent metallstangen ned
foran døren og dro hjem. Da han kom
tilbake til jobben sin neste morgen
lurte han på om han hadde drømt alt
sammen. Som en forsker ville han bevise
om det virkelig hadde skjedd. Da han
kom til bygningen fant han metallstangen liggende foran døren akkurat der
han hadde lagt den. Han visste at han
ikke hadde drømt. Det første han gjorde
da han kom inn var å låse seg inn på toalettet og knele i bønn. ”Vis meg hva jeg
skal gjøre Herre. Jeg vet at jeg husker. Hvis
det er meningen at jeg skal dele det må
jeg tro det selv,” ba Vincent. Så satte han
seg ned ved datamaskinen og skrev ned
hvert ord og alt som hadde skjedd.
Den natten, den 26. mars 1993 hadde
Vincent en drøm der han gjenopplevde
hele hendelsen. Han så seg selv og hørte
hele samtalen ord for ord. Han våknet
omkring halv ﬁre og skrev ned hvert ord
og beskrivelsen av den fremmede. Det
han skrev fra drømmen bekreftet alle
tingene han hadde skrevet på datamaskinen sin tidligere. En uke etter denne
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opplevelsen ﬁkk han beskjed om at moren hadde blitt operert og at hun klarte
seg ﬁnt, og den medisinske avgjørelsen
om operasjon ble tatt en uke tidligere i
den samme timen som han snakket med
Gabriel!
29. juni 1993 spurte jeg Vincent hvilken betydning dette hadde hatt på hans
eget liv. Han sa at troen hans hadde blitt
sterkere på at vi hver dag må være forberedt på at Herren kommer og ikke
bekymre oss hvilken dag han kommer.
Han sa også at opplevelsen har forsterket overgivelsen hans og han tilbringer
mer tid innfor Gud, vil vite mer om
ham og være nærmere han. ”Er jeg klar
til hans tilbakekomst, akkurat nå?” Sterkere enn noensinne spør skribenten seg
det samme spørsmålet.
Englebesøk av Jim Bramlett
Jim Bramlett har en nettside som omhandler englebesøk. Han er veldig opptatt av at Jesu kors skal være vårt fokus.
Her er noen av hendelsene han har nedskrevet.
Dette skal ha skjedd i Atlanta, i Georgiaområdet. Jeg har snakket med 17 mennesker, inkludert en pilot og lege om
denne hendelsen. De virker alle svært
troverdige og jordnære. Jeg har brukt tid
på å ﬁnne kilden, men har dessverre ikke
funnet den.
En kvinne passerte en haiker på motorveien og tenkte ikke på å stoppe. Da
hørte hun en stemme som sa: ”La ham
sitte på.” Hun stoppet ikke, men fortsatte videre. Da hørte hun stemmen
enda en gang: ”Jeg sa du skulle la ham
sitte på.” Nå følte hun at hun måtte
tilbake. Hun kjørte av motorveien og

kom seg tilbake ved hjelp av en sidevei.
Hun tenkte at det ville være usannsynlig at personen var der enda, men hvis
han var der ville hun stoppe. Til hennes overraskelse var mannen enda der, så
hun stoppet. Han satte seg inn i bilen.
De snakket i et par minutter, og etter en
liten pause sa den fremmede: ”Vet du at
Herren Jesus Kristus kommer snart?” Da
hun hørte det snudde hun seg og så mot
den fremmede – men han var ikke der.
Han hadde plutselig og uforklarlig forsvunnet!
Hun ble så skjelven at hun måtte svinge
av motorveien. Etter at hun hadde sit-

tet et par minutter og forsøkt å ta seg
sammen kom en politimann og stoppet
bak henne, han gikk ut av politibilen og
kom bort til bilvinduet hennes og sa;
”Frue, har du et problem?” Hun svarte;
”Hvis jeg hadde fortalt deg hva som akkurat hendte meg ville du ikke ha trodd
det.”

Politimannen ba henne fortelle ham det
likevel. Hun beskrev det som akkurat
hadde skjedd. Han svarte; ”Frue, normalt sett ville jeg trodd at du var en av
de sprøeste kvinnene jeg noensinne hadde
møtt, men du er den syvende personen i
dag som forteller meg dette.”
Engler synger endetidssang, av Jim
Bramlett
I mai 1995 mottok jeg en forbausende
rapport fra en venn som har vært misjonær i Kina i mange år. Han er utdannet
ved et anerkjent teologisk institutt, er en
tidligere pastor og han er en balansert

og intelligent Herrens tjener. Her er det
han sendte:
Hele provinsen Shandong i Øst Kina
med en populasjon på 57 millioner står
midt i en stor vekkelse. Av frykt for å bli
arrestert samles de troende hemmelig i
husmenigheter, der de ofte kun bruker
stearinlys. Ved et møte i 1995 i Shan-

dong sang alle i Ånden sammen, ikke
på sine egne tungemål, men som Ånden
gav dem å tale, alle i harmoni men med
forskjellige ord. (1Kor14:15). Noen
tok lydopptak av møtet. Da de senere
spilte kassetten ble de veldig overrasket.
Det de nå hørte var ikke det som hadde
skjedd der i det hele tatt – men det var
lyden av engler som sang på mandarin
– en sang de aldri hadde hørt før og med
musikalsk akkompagnement som ikke
hadde vært der! Da vennene mine først
hørte kassetten, før noen hadde fortalt
ham hva det var, utbrøt han: ”Det er engler!” Det fantes heller ikke noen annen
forklaring. En kristen kinesisk medarbeider oversatte båndet. Nedenfor er de
faktiske ordene sunget av englene! Merk
deg at ordene uttrykker ideer som disse
kinesiske bøndene ikke var kjent med.

er fordreiet. Katastrofer er mer og mer
alvorlige.
Kor:
Enden er nær. Åpenbaringen om
kjærligheten har blitt manifestert.
Reis dere, reis dere, redd sjeler.
Enden er nær.
Reis dere, reis dere, redd sjeler.
Vi vet ikke timen eller dagen da Herren
Jesus Kristus kommer tilbake, Skriftene
indikerer klart at den som søker vil vite
tilnærmet når. Det er også overveiende
bevis for at Herrens komme er veldig,
veldig snart.

Enden kommer - redd sjeler
Hungersnøden blir mer og mer kritisk.
Det er mer og mer jordskjelv.
Situasjonen blir skumlere og skumlere.
Mennesker kjemper mot hverandre, nasjon mot nasjon.
Katastrofer er mer og mer alvorlige.
Hele miljøet forverres.
Katastrofer er mer og mer alvorlige.
Folkenes hjerter er onde og
de tilber ikke den sanne Gud.
Katastrofer er mer og mer alvorlige.
Oversvømmelser og tørke kommer hyppigere.
Det er mer og mer homoseksualitet og uhelbredelige sykdommer.
Katastrofer er mer og mer alvorlige.
Klimaet blir mer og mer anormalt.
Jorden er mer og mer urolig.
Skyene har blitt ødelagt. Atmosfæren
Krassimir Kolev, ”syk av kjærlighet” - akvarell
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Å danse eller ikke danse
– det er spørsmålet
av Anneli Nilsson
anneli_b_nilsson@hotmail.com

Striden om dansen gjennom kirkehistorien
I de forrige artiklene la jeg den grunnen
som den kristne dansen hviler på. Til
tross for at de jødiske røttene for dansen
er sterkt motivert ut fra Bibelen og tradisjon, så har den likevel måtte gjennomgå en kraftig ilddåp. Til tider har den
vært totalt bannlyst, andre tider har den
vært til stede i religiøse kontrollerende
liturgier. Slik har det vært nesten til våre
dager. Hvorfor har det vært slik en strid
rundt den såkalte kristne dansen?
Den jødiske dansen
Tiden rundt ødeleggelsen av det andre
templet og Bar Kochba, opprøret mot
romerne i år 132, forsvant den jødiske
dansen nesten helt, selv om den fortsatte å eksistere i jødenes sinn som det
primære uttrykket for den messianske
alderen – da Israel skulle bli gjenopprettet og fred skulle råde på jorden. For
jødene har det nesten alltid vært slik at
under landﬂyktighet og undertrykkelse
forsvant dansen, men ved tilbakekomst
eller tanken på tilbakekomst til Jerusalem, danset man igjen. Vi ser igjen her
at dansen står i sterk forbindelse med
tilbakekomst, vekkelse og glede. I den
moderne kristne historie ser vi også at
det i vekkelsestider oppstår et behov for
å danse, mens ved tider av åndelig stagnasjon blir også liturgien mer statisk og
få spontane utrykk overlever.
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Den jødiske dansen ﬁkk ikke et oppsving før på 1700 tallet, i Polen. Grunnleggeren av den jødiske vekkelsesbevegelsen Hasidism, Baal Shem Tov, hevdet
at man gjennom kraften i dansen fyltes
med stor glede i Jahve. Han mente også
at denne dansgleden kunne bidra til befrielse for et menneske som var bundet.
I dag har dansen enda en sentral plass
blant Hasidic-troende jøder. Man ser
dette ved den vestre muren når det nærmer seg fredagskveld; ortodokse jødiske
studenter strømmer ut fra sine skoler og
hilser sabbaten med opprømt dans!
Den tradisjonelle jødiske dansen ble også
opprettet gjennom de modige pionerene
som bygde opp staten Israel. De jobbet
på åkeren om dagen og sang, danset og
gledet seg på kvelden.

Nedvurderende syn på kropp og sjel
Det første århundret var det enda en
sterk jødisk innﬂytelse i den kristne kirken. Men etter hvert som antallet ”hedninger” vokste og tok over lederskapet,
vokste også den gresk-romerske innﬂytelsen. Mange av de tidligere kirkefedrene var imot dans på grunn av dansens
lave anseelse i den greske og romerske
verden. Der ble dansen forbundet med
fester og utsvevelser eller hedenske ritualer.
Den platonske tankemåten (som innrømmet ”dualisme”), var også en av årsakene,
til et nedvurderende syn på sjel og kropp.
Platon beskriver kampen mot kjøttet
som en evig kamp mot alle sjelelige og
kroppslige begjær. Dette synet bidrog til
asketiske livsførsel og klosterliv.

Den første kristne forsamlingen
Hva hendte så med den første kristne
forsamlingen? Dansen hadde problemer
med å etablere seg og det fantes ﬂere årsaker til dette. En av dem var tendensen
å forandre på, og til og med fullstendig
separere seg fra alt i den jødiske tradisjonen og arven derfra. Dansen ble snart en
liturgisk prosesjon som siden til og med
forsvant helt. Men det fantes kirkefedre
som trodde sterkt på dansen, for eksempel Augustinus1, som mente at dansen
oppvekket og forente alle kroppslige lemmer i en akkord med Jahves kjærlighet.

Dans i Gud frigjør
Det gresk-romerske synet på dansen har
overlevd helt til våre dager. Assosiasjonen fra dans til sensualitet og promiskuitet har vært så sterk at det ofte har vært
umulig for dans å overhode overleve i
kristne kretser. Djevelen benytter seg av
dette kraftfulle uttrykk, han har pervertert det Jahve skapte vakkert i sitt eget
hjerte, til å tilbe seg selv og nedvurdere
mennesker. Verdslig dans reﬂekterer
ikke Jahves karakter og er en perversjon
av Jahves opprinnelsesplan. Så djevelen
har altså lykkes med å overtale mange
fromme om at dansen ikke har noen
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plass i kirken. Vi må avsløre strategiene hans, hans eneste mål er å forhindre
Jahves plass på jorden. Han er livredd
for at noen skal oppdage at han på nytt
har forført og lurt de hellige, at de skal
oppdage den skatt og styrke som ﬁnnes
i å anvende dans i tilbedelsen. Dansens
hensikt koblet opp mot djevelen bryter
ned og binder, men dans koblet opp
mot en hellig Gud og Den Hellige Ånd
kommer med salvelse, frihet, forløsning,
herlighet og glede til Jahves folk!
Et tempel for Den Hellige Ånd
Den platonske ideen bidrog til et ikkebibelsk nedvurderende syn på kroppen, sjelen og deres behov. Den sådde
misforståelsen at kroppen er syndig og
kjødelig av natur. Om vår kropp virkelig var uakseptabel innfor Jahve hadde
han aldri kalt den til å være et tempel
for Den Hellige Ånd! Jahve har kalt oss
til å bære herligheten i våre kropper, ”ære
Jahve med våre kropper” (1Kor6:19-20)
og gi våre kropper som ”offer til ham.”
(Rom12:1). Jahve har høye tanker om
våre kropper, og en høy hensikt for dem.
Vi utfører gudstjeneste og tjener innfor
Jahve gjennom våre kropper ved å la dem
være ”rettferdighetsvåpen.” (Rom6:13).
Våpen er ikke effektive når de ikke blir
brukt. Når man anvender sitt våpen
til tjeneste for Jahve gir det beskyttelse
og det gir Jahve ære. Vi anvender våre
”våpen” både når vi betjener andre mennesker, i tjeneste eller lovprisning innfor
Jahve. Vi nedvurderer ikke våre kropper,
vi opphøyer dem heller ikke, men vi setter pris på dem, takker Jahve for dem og
ærer ham gjennom dem.
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Middelalderen og reformasjonen
Basilikan i Cesarea (år 329-379) fordømte kvinnenes dans på sabbaten og
forbød dem til og med å danse ved påskehøytiden. Årsaken var at man antok
at det kunne bidra til begjær hos tilskuerne. Rådsmøtet i Laodekia (rundt år
450) forbød til og med dans i bryllup og
dansmestere som ville bli døpt ble først
tvunget til og frasi seg dansen.
Men under middelalderen oppstod igjen
ulike former av ”sakral dans” fremført i
den katolske kirken. Ringdans, prosesjoner og labyrintdanser ble etter hvert mer
vanlig i de større katedralene og noen av
disse ritualene ﬁnnes også i dag. Under
denne tiden oppstod også det såkalte
mirakeldramaet. I de protestantiske kirkene reagerte man sterkt mot den dansende katolske liturgien. Reformasjonen
i begynnelsen av 1525 bidrog til en
dramatisk forandring, når det gjaldt alle
artistiske uttrykk. Trykkeripressen hjalp
med å spre kritiske holdninger angående
visse gudstjenestetradisjoner. En komité
dannet for å imøtegå den forvirring og
den tumult som oppstod, satte til slutt
en stopper for all dans og drama. Bare
musikk, litteratur og prediken unngikk
bannlysning.
I moderne tid
Hvordan har det så vært i moderne tid?
I USA oppstod det på 1800-tallet en
bevegelse der dansen hadde en veldig
sentral plass; ”the Shakers.” Man trodde på dansens og lovprisningens kraft
til å befrie fra synd. Man hadde koreograferte danser hvor menn og kvinner
i grupper hver for seg danset og man
brukte da ofte sirkeldanser. Men ellers

så har man betraktet stort sett all dans
som helt verdslig og forkastelig siden begynnelsen av vekkelsesbevegelsen i slutten av 1800 tallet. Den har blitt relatert
til dans på lokalet, alkohol og slagsmål.
En ny form for dans fødes…
Likevel ser man samtidig i sekulære sammenhenger seriøse yrkesdansere som
søker etter en dypere religiøs mening i
sin dans. Den moderne dansen fødes,
ballett skoene kastes og barføtt utrykker
man det man har i sitt indre.
Danseteknikk utvikles med mål og
grunn fra å komme dypt innenifra magen, men lengter etter ektehet og dybde.
Dette nevnes som noe helt nytt, men
tanken har lenge vært til stede hos hebreerne. Min tese er at Jahve føder frem
den opprinnelige tanken han hadde
med dansen fra begynnelsen av og bruker hvem som helst som står til Jahves
disposisjon. Tanken om helhet, en dans
innenifra, holder på å bli opprettet for
siden å kunne bli brukt i den siste tidens
lovprisning til Kongenes Konge.
Jahve kaller oss til et dypt indre liv
sammen med ham. Sann tilbedelse er
deﬁnitivt en erfaring for følelsene og
følelser uten noe uttrykk er unaturlig
og tyder på bundethet. Jahve vil gi frihet til både kropp og sjel og han vil gi
jubel til menneskene. Han har valgt å
selv trone på vår jubel og våre lovsanger.
Han søker gjensvar på sin utleverende
pasjonsfylte kjærlighet. Han er lei av
lunkenhet, (Åp3:15-16), uengasjement
(Matt11:16-17) og liturgi. Kirken har
blitt bedratt i mange hundre år, da man
mente at stillhet og stive former har
vært tegn på selvbeherskelse og hellig-

het. ”Korsfestelse av kjødet” har blitt misforstått, og gudslivet har blitt røvet fra
oss, da man sjelden har hørt ”fryderop”
eller sett noen ”prise ham med en dans.”
(Sal150:4).
Noen har trodd at det holder å se på når
andre priser Jahve, at andre kan utføre
deres tjeneste innfor Jahve. Andre har
sett det som sin oppgave på avstand å
kritisere og ha sine meninger, men aldri
gjøre noe selv for å fremme gudstjenesten. Dette har gjort Den Hellige Ånd
bedrøvet. Jahve har elsket oss med pasjon, og han lengter etter vårt uttrykksfulle gjensvar. For at en kjærlighetsrelasjon skal bli til må begge gi. Gjennom
dans kan vi uttrykke den kjærligheten til

Jahve som vi har i våre hjerter.
En større hensikt – et større ansvar
Fra den senere delen av 1900 tallet har
den kristne dansen hatt en gradvis oppvåkning. Men det ﬁnnes en grunnleggende usikkerhet og redsel blant mange
fromme rundt dans. Man har ingen
forbilder, foruten det media tilbyr; en
dans som er født i opprør og selvhevdelse. Den verdslige dansens røtter (les:
hensikt) er korrupte og derfor er det
meningsløst å kopiere. Behovet for bibelsk undervisning og åndelig ledelse er
derfor stor.
Hvordan vet man om dansen er forkastelig eller ikke? Ettersom dans er en
gave fra Jahve må den lik andre gaver bli

brukt med et bevisst ansvar. Vi er forvaltere av en gave, et middel til kommunikasjon og et åndelig våpen. Grunnlaget
er at alt er skapt for å gi ære til Jahve.
Alle uttrykksformer, alt liv, kan uttrykke
det lys vi har fått i fra Jahve. Dans er i
seg selv nøytralt. Motiv og hvordan den
blir brukt er avgjørende for om det er til
nytte eller ikke. Et omskåret og ydmykt
hjerte er en forutsetning. Når så det som
utgår fra våre liv puster livet i fra Jahve
må mørket bøye seg! Det er revolusjonerende og mektig at Jahve gir oss et slik
tillitt.
Den kristne dansens utspring og hensikt
er mye større enn den verdslige dansen
gjennom tidene. Det går ikke, og bør
ikke sammenlignes. Den kan heller ikke
hindres av kirkehistoriens begrensende
pålegg, fordi dens hensikt kommer ovenifra; Å bære Jahves eget nærvær og
være en kanal for hans livgivende kraft!
Akkurat nå står den kristne dansens
historiske og veldig mektige gjenopprettelse for døren. La oss strekke oss
etter denne jødiske arv, si nei til både
asketen og verden, gå midt på veien og
sammen arbeide med en hellig gudsfrykt og glede for å få se dette fullføres.
Jeg vil avslutte med noen vise ord
fra Augustinus (354-430 e Kr).
”Jeg elsker dansen fordi den befrir mennesket,
knytter den sørgmodige til felleskap
Jeg elsker dansen som fremmer sunnhet,
klarhet i tanker og en sjel i bevegelse…
Jeg elsker dansen, menneske, lær deg å danse,
for ellers vet englene i himmelen ikke hva
de skal gjøre med deg.”
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Poesi

To fedre

Abraham gikk av gårde med sin sønn,
Han hadde fått oppdrag av Gud under
sin bønn.
Det var med tungt hjerte han gikk
Mens han på sønnen kastet et blikk
”Gud vet best, han vet hva han gjør,
han vil svare det samme hvis jeg igjen
ham spør.”
Miste sin sønn, kunne han det,
ofre sønnen selv, til og med?
Men Gud er mektig, han kan alt,
Han måtte gjøre som Gud hadde
befalt.
Gud kunne gi han sønnen tilbake,
Nå var alteret og sønnen klar til kniven
å smake!
Men i siste sekund stoppet Gud
mannen
Og sa: ”Det er nok, jeg vil gi deg en
annen!”
Et offer ble valgt, en bukk denne gang,
Og i hjertet på mannen var det en sang:
Han hadde fått sin sønn for andre
gang!
Gud tenkte og han visste – et
stedfortredende lam
At neste gang det hendte, så var faren
ham!
Sin sønn han måtte ofre, det måtte bare
til,
Hans elskede, hans eneste, han både
kan og vil!
Guds hjerte gråt, han sønnen så
Han måtte gjennom døden gå.
Det fantes ingen annen mulighet,
Enn dødens vei av kjærlighet!
Han måtte gi slipp på sin sønn,
Måtte forlate ham, høre hans stønn!
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Måtte høre på hans smerte,
Kjenne den i sitt hjerte!
Men så til slutt ville han triumfere
Og Gud ville ikke lenger være alene!
Sønnen var tilbake og hadde fått sin
lønn,
Gud var igjen sammen med sin sønn.

ikke av stress og mas, men av glede og
undring
La barnet i deg få rikelig plass
til å fryde og glede seg
over sommerens mange undre
Inger Marie Nordin

Inger Marie Nordin

Sommerminner
Sommer – et ord fylt av smak, lukt og
lyd
smaken av jordbær og is
smaken av sprøstekt ørret
fanget i et fjellvann, blankt og stille
Lukten av nyslått høy
lukten av saltvann
der du går langs en strand med bare tær
og du kjenner at roen senker seg
og du kan puste dypt, dypt
Lyden av jublende lerker
som leker seg høyt, høyt oppe
lyden av summende bier
lyden av plaskende barn
som koser seg noe så inderlig
Trekk pusten dypt, lukk øynene
og la tankene dvele ved gode
sommerminner
La smaken, lukten og lyden
fylle deg med glede og fred
La så denne sommeren bringe like
varige minner

Budskap om Kristi legeme
Jesus sier: Et legeme gav du meg, en
kropp som skulle vokse,
den skulle vokse med meg.
Den gjorde det jeg sa til den og lyttet
til min stemme.
Den uttrykte min glede, den uttrykte
min sorg.
Den viste min smerte, den viste min
vrede.
Ved hjelp av min kropp rørte jeg ved
mennesker,
jeg gjorde mennesker hele.
Ved min munn talte jeg ord som gav liv
til de som tok imot,
åpenbaring til de som lengtet.
Jeg elsket min kropp, jeg stelte den vel.
Den ﬁkk hvile og mat, jeg gav den det
den trengte men det var jeg som bestemte.
Inntil døden var den meg lydig,
den måtte tåle min smerte og min pine,
den var med meg i min død.
Men mitt legeme ble forvandlet ved
min oppstandelse,
det ﬁkk nytt liv, et evig liv, for min
kropp og jeg, vi ble ett.
Vi kan ei skilles, vi skal aldri skilles.

Et legeme gav du meg, en kropp på
jorden.
Den skulle vokse med meg, den skulle
gjøre det jeg sa,
den skulle lytte til min stemme.
Den skulle uttrykke min glede, min
sorg, min smerte og min vrede.
Den skulle røre ved mennesker og gjøre
dem hele.
Den skulle tale mine ord til liv og til
legedom.
Gi åpenbaring til de som lengtet og
tørstet.
Min kropp på jorden skulle ta imot
min fred og min hvile

og mitt levende vann.
Den skulle få alt det den trengte, men
det var jeg som bestemte.
Inntil døden skulle den være meg lydig.
Den skulle tåle min smerte og min
pine.
Og etter et liv på jorden skulle den
forvandles og få et nytt liv,
et evig liv, og vi skulle aldri mer skilles,
men alltid være sammen i Faderens
nærvær.
Men hvor er mitt legeme, mitt legeme
på jorden.
Den som har ører hør!
Bare den som hører og lyder kan være

en del av meg.
Et rop høres fra det høyeste:
Gjør deg rede til å åpenbare min
herlighet!
Du må tåle min ild for å kunne vise
mitt liv!
Du må være ren for å gi av min
kjærlighet!
Vær rede for å bli renset, vær rede for
mitt nærvær,
vær rede for meg!
Inger Marie Nordin
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Fargebarn
av Selina F. Klungland

info@brolendelam.no

Jeg skapte dere og skreddersydde dere til akkurat denne tid.
Jeg formet hvert menneskes egenskaper som noe helt unikt.
Jeg vet hva som vil tilfredsstille dere fordi jeg er Skaperen.
Mine tanker for dere er så mye større enn dere noen gang
kunne tenke dere! Og dere er mine skapninger, jeg gjorde
dere til fargerike mennesker med rike kreative evner, slik at
dere skulle uttrykke dere i mitt skaperverk. Jeg er en far som
gleder meg stort når jeg ser mine barns utallige fantastiske
uttrykk av tilbedelse foran meg! Jeg ser på mine barn og jeg
fryder meg over det jeg skapte, alle de forskjellige bitene av
mitt puslespill.

ting og sender beskjed videre. Mine kjære, hvordan kunne
dere fungert alene hver kroppsdel for seg? Derfor har jeg
satt dere sammen som en kropp, et legeme, et fellesskap.
Jeg vil at dere skal løfte forskjellene opp, takke meg for
dem og ære hverandre med dem fordi dere er velsignelsens
barn! Til dere tilhører løftet om frelse, og i det dere strekker
dere etter hvert sitt kall, vil frelsens håp bli overført videre
fra dere. Den vil spre seg raskere enn vinden, den vil ikke
spre seg ved overtalelse eller tvang, men den vil spre seg der
mine barn med hver sine farger ferdes, alle forskjellige, alle
herlige.

Jeg lengter etter at dere skal komme til meg og la meg
lede dere ut i det dere var skapt til, fordi jeg vet at det vil
velsigne dere, jeg vet at det vil gjøre godt i min frelsesplan
fordi jeg laget den. Ved å søke etter dere selv i meg og la meg
forvandle dere til det dere var uttenkt til, vil dere bli noe
helt spesielt i mitt rike, menneskelige atombomber av min
herlighet! Et menneske som lever ut det oppdrag jeg gav det
vil påvirke en stor mengde mennesker fordi min hånd er
over det og min velsignelse ﬂyter ut fra det mennesket.

Menneskene i mørket vil snu seg og se etter fargene. De ser
lysende farger og de ser liv i dem. Så ser de på seg selv og
forstår at noe ikke stemmer. Hvorfor har de ingen farge?
De ser regnbuens farger gå forbi og de ser mennesker løfte
forskjellene frem og fryde seg. Da ser de håpet og de dras
mot fargemenneskene som magneter. For hvor disse fargene
ferdes er det fred og kjærlighet.

Jeg har kalt dere til så mange forskjellige ting fordi jeg elsker
forskjeller! Jeg kaller dere Kristi legeme med god grunn.
Noen er fot med dens fantastiske utholdende egenskaper,
standhaftighet og styrke! Noen er hender med evne til å
strekke seg ut å ta imot, bære og løfte, utforske ting, hjelpe
og velsigne. Magen knytter ting sammen og skaper samhold
i kroppen, den analyserer og undersøker og velsigner med sin
kunnskap. Hodet hører, ser, smaker og lukter, det oppdager

Holy Ghost Extreme
– b ø n n e m ø t e r

Min frelse, barn, kommer ikke som et åk, men som vinger!
Den løfter dere opp og slipper løs dem som er bundet, og
min frelse bor i dere. Min vekkelse, min forandring bor i
dere og deres forskjeller! Der de forskjellige kroppsdelene
møtes og fryder seg over hverandre der spirer livet fram og
frelse vinner grunn. Mitt fargefolk! Det er tid for å feire!
Det er tid for at de sanne Kristi farger skal komme frem og
lyse for denne verden og overføre frihetens budskap! Og se,
fargemesteren fryder seg når han ser alt han har skapt.

Annen hver torsdag kl 18:30
Hellig Ånds møter i Brølende lam
(ukenummer med partall)

Vi fokuserer på bønn, profetisk lovsang og tilbedelse. Vi legger stor vekt på et innbydende og tjenende fellesskap hvor
her enkelt blir sett og hørt og hvor Jahve blir elsket, trodd og
helhjertet etterfulgt.
Du er velkommen til et varmt fellesskap hvor vi ikke begrenser hva Den Hellige Ånd kan gjøre i løpet av møtet.
Brølende lam, Flessebergveien 1, 3300 Hokksund

Møteoversikt 2007:
7 juni
12 og 26 juli
9 og 23 august
6 og 20 september
4 og 8 oktober
1, 15 og 29 november
13 desember

Profetiske møter på profetskolen
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Hver onsdag i skoleåret har vi åpne møter på profetskolen modul 24/7
De begynner Kl 19:45 etter undervisningen. Vi bruker god tid til forbønn av de frammøtte gjennom
de forskjellige profetiske forbønnsteamene på profetkolen
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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
10 - 12 august 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. juli 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

