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Hvilke muligheter som ligger foran oss.
Vil du være en kjødelig kristen eller en
som strekker seg ut for å vokse opp til
modenhet i Kristus og bli en åndelig

Det vil komme en tid hvor hedningene
vil ﬁnne svarene gjennom de troende.
Det åndelige nivået er på veg til å forandres i våre menigheter da ﬂere troende
”jager etter kjærligheten – Agape og med
iver søker nådegavene så de i større grad
kan tale profetisk” 1Kor14:1
Per Ivar & Valentina Winnæss
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I dag ønsker de troende å bli utrustet,
istandsatt og bli betrodd det å tjene med
nådegavene.

Hvorfor søker så mange inn i det alternative og i det okkulte? Er det fordi de
ikke har funnet kraften i evangeliet på
våre møter? Er det fordi vi som menighet
ikke har strukket oss ut og med inderlighet søkt de åndelige gaver som er gjort
tilgjengelige for hver enkelt troende? Vi
har virkelig ikke tatt bryet med ”i større
grad å kunne profetere” og demonstrere
Guds kraft gjennom nådegavene.

De som lever ut i fra dette er de som
har elver av liv som ﬂyter fra dem og til
andre mennesker. Dette er en invitasjon
til deg om å være åpen for å ta i mot
alt det Jesus har tilrettelagt for deg som
en sann disippel. Jeg tror dette er noe av
grunnen til at ﬂere blant annet søker til
våre seminarer og til profetskolen.

Drømmespråket, av James Goll
Side 4 – 5

Israelere drømmer om Messias,
av Jimm Bramlett Side 36 – 37
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Jeg husker tilbake til en av bibelskolene
jeg gikk. Der lærte vi i prekenlære at vi
skulle tilrettelegge forkynnelsen som
om tilhørerne var 12 år gamle. Ikke rart
at man ikke vokser opp til modenhet i
Kristus hvis man er under en slik forkynnelse år etter år.

Mange har fordømt Prinsesse Martha
Louise for sitt engasjement med sin
såkalte engleskole. I stedet for å fordømme hedningene for deres villfarelser
og at de søker inn i det okkulte og alternative, bør vi heller gå i oss selv og
kanskje be om tilgivelse for at vi har
forsømt det å søke nådegavene med iver.

kriger for Herren. Det ﬁnnes troende
som følger menneskers mening og er
overvunnet. La oss strekke oss ut til å
bli de kristne som følger Gud, dør fra
omstendigheter og andres meninger og
bli de som seirer i Kristus. Det ﬁnnes de
som ikke har et personlig forhold til verken Jesus Kristus eller har forståelsen av
det levende vann som er på innsiden av
dem. Så er det også de som lever i dette
overﬂodslivet som Jesus snakker om i
Joh10:10 ”Jeg er kommet for at de skal ha
liv og det i overﬂod”
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Da løftet på Den Hellige Ånds dåp ble
gitt inneholdt dette at vi skulle kunne
profetere, ha drømmer og visjoner, ikke
bare at vi skulle tale i tunger. Hvis vi
skulle kunne ha drømmer og visjoner
må vi også få nåde til å kunne forstå og
tyde disse. Dette betyr at vi må vokse
opp i modenhet i Kristus Jesus, så vi kan
tyde drømmer på åndelig vis og ikke ta
åndelige bilder og metaforer bare bokstavelig.

Vi ønsker noe mer enn fortsatt å være
tilskuere i menigheten. Den åndelige tilstanden, temperaturen og det åndelige
nivået i våre menigheter kan blant annet
måles med hvor mange som dras til våre
menigheter av hedningene.
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Vi kan merke en stor hunger og tørst etter de nytestamentlige profetiske gaver i
de troende over hele landet. Det virker
som om de troende ønsker å bli utrustet til å kunne betjene sine søsken med
de åndelige gaver og berøre hedningene
som søker det åndelige.
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av James Goll
Historiske utklipp
Kessasjonismen har gjort stor skade på
menigheten. Kessasjonismen er en lære
der grunnlaget er at de åndelige gavene
opphørte da kanonen av skriftene var
ferdig, eller da den siste apostelen avgikk ved døden. De gode nyhetene er
at Hebreerne sier at ”Jesus Kristus er den
samme i går, i dag og for evig”. Sannheten
er at den falske doktrinen kessasjonismen kommer til å opphøre, fordi Guds
ord sier: ”Jeg kommer til å uttømme min
Ånd over alt kjød.” Det Gud gjorde da,
gjør Gud i dag og det vil Gud også fort-

sette og alltid gjøre. Drømmespråket
er ”alle tiders” språk. Det er på denne
mystiske måten Gud kommer inn i livet
vårt, invaderer våre ukomfortable soner,
og enkelt og greit kommer for å snakke
med oss.
De tidligste kirkefedrene
Store mengder av de tidligste kirkefedrenes skrifter handler om drømmer og
visjoner og har bare nå nylig blitt oversatt til engelsk. Derfor er dette området
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inntil nå for det meste blitt ignorert av
kirken.
- Tomas av India mottok instruksjoner
fra sine drømmer.
- Polycarp ble gitt en visjon av sin martyrdom.
- Irenaeus hadde en viss forståelse av
drømmer.
- Clement trodde at drømmer kommer
fra dypet i en sjel.
- Tertullian viet åtte kapitler av sine
skrifter til drømmer.
- Gregory of Nyssa snakket om drømmens hensikt og plass.
- John Chrysostom, han som ble
kalt ”gyllen munn”
fordi han hadde
slik en veltalende
nåde over seg, kalte
drømmer kilden til
åpenbaring.
- Konstantin ble
gitt direksjoner i en
drøm som omhandlet det himmelske
syn som han skulle
bære med seg inn i
kampen.
Thérèse
de
Lisieux’s liv ble forandret gjennom en
drøm.
- John Newton, en tidligere slavehandler ble stoppet i sitt liv ved en drøm fra
Gud. Dette var mannen som ﬁkk livet
sitt så forandret at han til slutt ble prest
for kongen av England. Videre fortsatte
han med å skrive hymnen som mest
sannsynlig er den største protestantiske hymnen gjennom tidene: ”Å nåde
stor.”

Drømmespråket
Abraham Lincoln
Det ble sagt at Abraham Lincoln hadde
en drøm hvor han så sin egen kropp ligge
som død da han var president. Jeg lurer
på hvilken effekt det hadde på Abraham
Lincoln. Jeg lurer på om den drømmen
ble brukt til å hjelpe og forberede ham,
slik at han var i stand til å møte sin Skaper når som helst.
Pastor A. J. Gordon
Det som står her er en helt utrolig drøm
som hadde stor innvirkning på en mann
som ble en av de største talere i Amerika. En skole i Boston er oppkalt etter
ham, Gordon Conwell -skolen. Pastor
A. J. Gordon, en berømt baptistforkynner fra Boston fortalte om en drøm som
forandret tjenesten hans drastisk, selv
om han ikke hadde viet drømmer noe
særlig oppmerksomhet før dette hendte.
”Jeg var på prekestolen foran en fullpakket
menighet og var akkurat klar til å starte
min preken, da en fremmed kom inn og
gikk sakte opp midtgangen som om han
lydløst med øynene spurte om noen ville
gi ham en plass. Halvveis opp midtgangen
reiste en mann seg og tilbød han plassen
sin som stille ble mottatt. Da jeg begynte
min preken ble min oppmerksomhet dratt
mot denne høreren. Jeg sa hele tiden til meg
selv, ”Hvem kan denne fremmede være?”
Etter at gudstjenesten var slutt hadde den
besøkende gått før jeg nådde ham. Mannen som satt ved siden av ham ble igjen.
Jeg spurte ham, ”Kan du fortelle meg hvem
den fremmede var som satt på din plass i
morges?” I den mest selvfølgeligste tone
svarte han, ”Hvordan det, kjenner du ikke
den mannen? Det var Jesus fra Nasaret.”
Drømmen var den utløsende hendelsen
som fullstendig endret Gordons tilnærming til kirketjeneste og en frigjørende
forandring i hans syn på kirkemedlem-

mer. Denne drømmen er nedskrevet
i boken hans: Hvordan Kristus kom til
kirken – Pastorens drøm. A. J. Gordon
prekte aldri en preken igjen for å gjøre
mennesker til lags. Han prekte som om
gjesten hans var Kristus Jesus, og han
prekte for å gjøre ham til lags.
Mottageren
Hemmeligheten bak å bli en god drømmer er å bli en god mottaker. Gud sender ikke bare drømmer til dem som tror
på ham, men også til ikke troende, fordi
han vil at hjertene deres skal vende seg
til ham.
Drømmer til profeter
Abraham: ”Da solen var nær ved å gå ned,
falt det en dyp søvn over Abram. Redsel
kom over ham – et stort mørke. Og Gud
sa til ham: «Det skal du vite, at dine etterkommere skal bo som innﬂyttere i et land
som ikke hører dem til. De skal trelle for
folket der og underkues av det i ﬁre hundre
år. Men det folket de må trelle for, vil jeg
også dømme, og siden skal de dra ut med
mye gods. Og du skal gå bort i fred til dine
fedre; i en god alderdom skal du gå i grav.
I det fjerde slektledd skal de komme hit
igjen; for amorittenes syndeskyld har ennå
ikke fylt sitt mål.» Da solen var gått ned,
og det var blitt stummende mørkt, viste
det seg en rykende ovn, og en ﬂammende
lue som fór fram mellom kjøttstykkene”.
(1Mos15:12-17)
Jakob: ”Da hadde Jakob en drøm. Han så
en stige som var reist på jorden og nådde
til himmelen. Og se, Guds engler steg opp
og ned på den”. (1Mos28:12) ”På den tid
småfeet paret seg, hadde jeg en drøm. Jeg så
at bukkene som sprang på småfeet, var stripete, ﬂekkete og droplete”. (1Mos31:10)
Daniel: ”I det første året Belsasar var konge i Babylonia, hadde Daniel drømmer og

syner i sitt indre mens han lå på sitt leie”.
(Dan7:1)
Drømmer til ikke troende
Abimelek: ”Men om natten kom Gud
til Abimelek i en drøm og sa til ham: Nå
skal du dø, fordi du har tatt denne kvinnen; for hun er en annen manns hustru.”
(1Mos20:3)
Laban: ”Men Gud kom til arameeren Laban i en drøm om natten og sa til ham:
«Ta deg i vare så du ikke sier et vondt ord
til Jakob!» (1Mos31:24)
Midjanittene: ”Med det samme Gideon
kom, var det en som fortalte kameraten sin
en drøm. Han sa: «Nå skal du høre hva jeg
har drømt. Et byggbrød kom trillende ned
mot midjanittenes leir. Da det kom til et
telt, støtte det mot teltet og veltet det over
ende, så det ble liggende.» (Dom7:1314)
Faraos munnskjenk og baker: ”En gang
hadde de hver sin drøm, de to, munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt, der de
satt innesperret i fengslet. Det var samme
natten de drømte, og drømmene hadde
hver sin mening.” (1Mos40:5)
Farao: ”De tynne aksene slukte de sju tykke, fulle aksene. Da våknet farao og skjønte
at det var en drøm.” (1Mos 41:7)
Nebukadnesar: ”I det andre året Nebukadnesar var konge, hadde han drømmer
som gjorde ham så urolig til sinns at han
ikke ﬁkk sove.” (Dan2:1)
Vismenn: ”Men i en drøm ble de varslet
om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt
land.” (Matt2:12)
Pilatus’ kone: ”Mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til ham
og sa: «Ha ikke noe med denne rettferdige
mannen å gjøre! Jeg har drømt så vondt i
natt for hans skyld.» (Matt27:19)

Drømmer til andre troende
Salomo: ”I Gibeon viste Herren seg for
Salomo i en drøm om natten. Han sa: «Si
hva du vil jeg skal gi deg!» (1Kong3:5)
Josef: “Men da han hadde bestemt seg for
dette, viste en Herrens engel seg for ham i
en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær
ikke redd for å ta Maria hjem til deg som
din hustru. For barnet som er unnfanget i
henne, er av Den hellige ånd.” (Matt1:20)
Kilder til drømmer
Hver mottaker trenger en sender. Ved
menneskelige erfaringer kommer drømmeoverføringer fra en av disse tre kildene.
Gud personlig: ”Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal
det stå fram falske lærere blant dere. De
skal lure inn vranglære som fører i fortapelsen, og til og med fornekte den Herre
som har kjøpt dem fri. Dermed fører de
raskt seg selv i fortapelsen.” (2 Pet2:1)
Det naturlige mennesket: ”Så sier
Herren, Allhærs Gud: Hør ikke på det
profetene sier når de spår for dere! De
bare narrer dere. Synene de forteller om,
stammer fra deres eget sinn og ikke fra
Herrens munn.” (Jer23:16)
Demonisk mørke: ”En gang vi var på
vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som var besatt av en spådomsånd.
De som eide henne, tjente gode penger på
spådomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek:
«Disse folkene er tjenere for Den høyeste
Gud, og de forkynner dere veien til frelse.»
Dette gjentok seg ﬂere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden: «Jeg
befaler deg i Jesu Kristi navn: Far ut av
henne!» Og den forlot henne på timen.”
(Apg16:16-18)
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av Ivar Vik

Et åndelig måltid

ivar.vik@ebnett.no

God mat er blant livets store gleder. Lukk øynene og tenk etter. Det er måltider du husker da maten smakte
ekstra godt og du bare nøt hvert sekund av måltidet. Til et godt måltid hører det gjerne med ﬂere retter og
naturligvis god drikke. Kroppen gjør ustanselig krav på mat. Uten næring visner den og dør. Slik er det med
din ånd også. Åndelig føde er aviser, bøker, ﬁlm, ja alle sanseinntrykk som metter vår sjel. Og akkurat som
det er giftig mat for kroppen så er det også giftig mat for sjelen. Men det er det ikke så mange som tenker
på. Giftig åndelig føde kan fort svekke din moral og din dømmekraft. Når det skjer med en hel nasjon går
limet som holder samfunnet sammen i oppløsning og resultatet blir kaos og bunnløs fattigdom for innbyggerne. Dessverre ﬁns det i dag ﬂere nasjoner som beﬁnner seg på det stadiet i dag.
Forrett
Til et sunt åndelig kosthold hører et daglig inntak av Guds Ord. Du kan altså se
på din daglige stille stund innfor Herren som et måltid. Som forrett foreslår
jeg en stund med lovprisning. Lovpris
Gud med det du har. Djevelen rett og
slett hater lovsang. Han skyr stedet du
beﬁnner deg på samtidig som du åpner
opp for Guds Ånd. Du trenger ikke ha
en god dag for å lovprise Gud. Sjansen
er derimot stor for at du får en god dag
om du begynner dagen med lovprising.

Hovedrett
Kjenn at roen senker seg og gjør deg klar
for hovedretten. Noen kapitler fra Guds
ord blir som daglige drypp. Umerkelig
former de din sjel. Vet du hva en jettegryte er? Det er vann som har formet
stein over en periode på ﬂere tusen år.
Det er gjemt en stor kraft i gjentagelse
og den kraften kan vi tillate forme oss,
ved å gi rom for Guds tiltale til oss hver
dag over lang tid. Ditt åndelige måltid
trenger krydder. Da kan det være greit å
ha en god bok foran seg. For eksempel

en biograﬁ om en troshelt eller et emne
du ﬁnner interessant. For å få frem ﬂere
nyanser i ordet kan det være greit å ha
tilgang på ﬂere bibeloversettelser.
Variert kosthold
Det er klart at en andaktsstund kan komponeres på mange forskjellige måter. Alt
er individuelt og det som fungerer for
meg kan være helt fremmed for deg. På
samme måten som kroppen trenger variert kost, så trenger vår ånd det også.
Derfor kan du variere innholdet i din

Profetisk drømme&visjon samling
Nettverk for bedriftsledere, gründere og forvaltere, 3 oktober 2007, kl 10:00 - 17:00
Vi vil bruke tid til å be for din virksomhet, forløse profetisk det Herren har gitt deg i visjoner.
Vi legger vekt på felleskap og å bygge nettverk for profetisk veiledning.

Per Ivar Winnæss, Torstein Nisi 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
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andaktsstund. Hovedsaken er å søke
Gud. Når og hvordan er av underordnet
betydning. Allikevel vil jeg understreke
betydningen av regelmessighet. Jeg kan
minnes å ha lest ﬂere intervjuer med
ungdom som gikk ut av skolen med
mange seksere. Og nesten alltid så spør
journalisten: ”Hvordan greide du det?”
Og nesten alltid var svaret: ”Jeg er ikke
spesielt ﬂink, men jeg har jobbet jevnt
og trutt hver dag gjennom hele skoletiden.” Her ligger det gjemt en nøkkel
til vekst og fremgang for enhver av oss.
Det gjelder altså å legge seg til en god
vane, nemlig å søke Gud hver dag. Når
du begynner å trene kroppen din regelmessig vil den til slutt forlange mosjon
og du bare må ut å trimme. Slik kan din
andaktsstund oppøves til å bli en nødvendighet som din ånd bare forlanger at
du setter av tid til. Da er den ikke lenger
noe ork for deg men noe du bare må ha.
Samtidig kjenner du på gleden av å roe
deg ned innfor Herren og er beredt til å
la deg forme av ham.
Drikke
Som drikke foreslår jeg bønn. La din
sjel bli lettet av å legge alle dine bekymringer over på Herren. Ikke gi opp
bønnekampen. Husk på alle de herlige
løftene som er knyttet til bønn. Gud er
den samme og han har ingen favoritter
blant sine barn. Paulus har noe å si om
åndelig drikke: ”Drikk dere ikke fulle på
vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt
av Ånden.” (Ef5:18) Det var det som
skjedde med disiplene på pinsedag. De
var så fulle av Ånden at folk trodde de
hadde drukket seg fulle på søt vin.
Dessert
Som dessert kan du ganske enkelt være
stille. La roen få senke seg over deg. Ha

blokk og blyant klar foran deg og noter
ned det du blir minnet om. Tenk over
at det er Jesus som varter deg opp. Han
er det som gir deg åndelig føde: ”Arbeid
ikke for den mat som forgår, men for den
mat som består og gir evig liv, den som
Menneskesønnen vil gi dere.” (Joh6:27) I
tider med krise, sykdom og åndelig kamp
orker vi ikke å spise verken til
kropp eller sjel. Gud står ikke
klar med hammeren om du
ikke orker å søke ham for en
stund. Men han vet at djevelen er ikke sen med å benytte
seg av vår svakhet, så vær på
vakt. ”Vær edru og våk! Deres
motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å
ﬁnne noen å sluke.” (1Pet5:8)
Kroppen trenger ﬂere måltider hver dag. Hvorfor er det
da så mange kristne som sultefôrer sin ånd med kun ett
måltid hver søndag og knapt
nok det? Jeg møtte en gang
en kristen som sa: ”Jeg har
lest Bibelen så jeg vet hva
som står der.” Dermed fant
han ingen grunn til å åpne
Bibelen lenger. Kunne du ﬁnne på å si:
”Jeg har spist så jeg trenger ikke å spise
lenger?” Nei, kroppen vår vet å si fra når
den ikke får den næring den trenger og
det samme gjør vår ånd.
En tørst sjel
Det er bare det at om den ikke får næring fra Guds ord og det som hører Guds
rike til vil vi hente næring fra andre kilder. Tenk deg at du ble satt på glattcelle.
Du ﬁkk den maten du trengte men ble
avskåret fra samtale, lesestoff, internett,
musikk, ja alt som du kunne fylle tiden

med av meningsfulle ting. Du var henvist til å stirre inn i en grå murvegg fra
morgen til kveld. Din sjel ville skrike ut:
”Gi meg noe å fylle tiden med, jeg er
desperat av å sitte her uten noe å lese,
høre eller se på noe!” Slik ville ethvert
normalt menneske reagere. Du ville få
en demonstrasjon av hvor sulten sjelen

din er etter åndelig føde. Det er bare
det at i normaltilstanden, det liv du og
jeg lever til daglig er strømmen av inntrykk ustanselig og vår sjel mettes. Om
den ikke mettes av det som Herren har
å gi, så vil den mettes av det som er å få
på verdens torg. Og den maten er ikke
alltid sunn og god. Så derfor er oppfordringen: Innta et godt åndelig måltid
hver dag og la deg mettes av Gud. Ja, før
din sjel til det punkt at du kan si med
salmisten: ”Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud.” (Sal42:3)
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Brølende lam

TV programmer på

TV Visjon Norge

Hver søndag, nytt profetisk TV
program fra Brølende lam
Per Ivar Winnæss i studio med
gjester, musikk og innslag
Sendes på TV Visjon Norge
følgende tider:
Søndag kl 17:30
med repriser påfølgende uke:
Mandag kl 13:00
Tirsdag kl 23:00
Torsdag kl 12:00
Lørdag kl 13:30
Krassimir Kolev, ”Anonym” - Olje på lerret
Søndag kl 07:00
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Fra her til der
ved Al Thomas
”Vær trofast i dag, for morgendagen er nesten over deg - det nærmer seg tiden til å ta
deg fra her til der. Enkelte sitter fast her
uten å være i stand til å gå der, fordi de
trodde at veien ville være lett,” sier Herren.
”Mange av mine salvede er forvirret fordi
de trodde at det å tjene meg ville være enklere enn det de nå opplever. Mitt åk er lett,
men tjenesten var aldri ment å være lett. Jo
mer du hviler i meg, desto lettere vil veien
bli for deg. Åket er min vilje for deg, og det
tillater deg å gå gjennom prøvelser og tøffe
tider, men om du ikke har mitt åk, vil alle
ting virke vanskelig for deg,” sier Herren.
(se også Matt11:28-30) ”Hvordan du
kan vite om du er i meg; det er ikke de
ytre omstendigheter som gjør det, men ved
at du tillater min fred til å kommandere
de store bølgende av forvirring som truer
deg til å resignere. Tillat en stor indre ro.”
(Mark4:39)
”Jeg får aldri panikk. Om du hviler i meg,
vil du aldri oppleve frykt. Vær forsiktig for
jeg har tillatt å svare på ”egoistiske bønner”, fordi noen insisterte å gå sin egen vei,
men det vil alltid bringe sorg til din sjel,
sier Herren. ”Og han gav dem det de ba
om, men overgav deres sjel til å tæres bort.”
(Sal106:15)
”Noen av mine hyrder blir holdt nede.
De lurer på hvorfor deres vingård opplever forstyrrelser og sammenbrudd og er
konstant ustabile. Husk jeg lovte aldri
fred til din vingård. (Jes5:4-5) ”Jeg lovte
deg fred mens du arbeidet i vingården.”
(2Tess3:16)
”Du gjeter mine får og du gjør ditt beste,
men husk de må - hver enkelt - bestemme
om de vil adlyde,” sier Herren.
”Ugresset vil vokse sammen med hveten
inntil jeg kommer.” (Matt13:30) ”Derfor
er det du må elske alle fårene, fordi noen
ganger likner de ugresset men de er bare
sårede barn. Vet du at en gang i fortiden

trodde noen at du var ugress, da du i stedet
gikk gjennom en smertefull tid? Ville du
ikke ha ønsket at de skulle elsket deg gjennom prøvelsene? Er du ikke glad at noen
gjorde det? (1Tess5:14) Gå du og gjør like
så, jeg vil ta deg fra her til der,” sier Herren.
Gud sa: ”Noen sitter fast her og er ikke i
stand til å gå der, fordi de kritiserer mine
salvede”
”Kristi legeme er mangfoldig og forskjellig.
Om du går til den ene enden og lytter til
en valgt tjener, og du så går til den andre
enden og lytter til en annen tjener, vil du
kanskje tenke at de ikke er koblet til det
samme hode, men det er de. (1Kor12:14).
Du ser kun stykkevis på dette tidspunktet
og er ikke kvaliﬁsert til å dømme noen. (1
Kor13:12) Ja, jeg kaller noen til å disiplinere sauene og holder dem ansvarlig, men
kun om de holder et oppsyn med dem”, sier
Herren.
”Døm ikke på avstand; kun jeg kan gjøre
det. Du startet full av styrke, og dine steg
var i en glede uten begrensning. Så kom
problemene, og ikke bare varte det men
de vokste også. Bli ikke forvirret. Advarte
ikke jeg dere om at dere ble sendt som lam
blant ulver? (Luk10:3) Mitt åk er lett,
men veien jeg har kalt deg til å gå på er
ikke lett.” (1Kor16:9)
”Jeg er den som skal dømme dem, ikke
du,” sier Herren. (Luk 10:10-16). Noen
har pastorer, oppsynsmenn og ledere som er
ufornuftige og urimelige, onde eller bare
anmassende. Overgi deg til dem som om
du ville gjort til meg. (Ef6:5) Jeg vil forfremme noen av dere til der, fordi du har
vært trofast her. Jeg vil endre deres hjerter
fordi du har vært tro imot meg. (Joh20:21)
Du sier ”jeg orker ikke mer. Men da begår
du en stor feil; du er sterkere enn du tror.
(Phil4:13) I stillhet adlyd meg her og jeg
vil forfremme deg til mitt der”.
Gud sier; ”Du har vært her altfor lenge.

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

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

2-4 november 2007

3 oktober 2007
5 desember 2007

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

21-23 september
05-07 oktober
19-21 oktober
16-18 november
30 november 2 desember

Profetisk nyttårshelg

30 desember 2007 - 1 januar 2008, Wassilioff hotell, Stavern

Jeg ønsker å ta deg til der - gjør deg klar”
”Der, foran deg er din bestemmelse,” sier
Herren. ”Håpet, drømmen og fullbyrdelsen av mitt løfte – et løfte stirrer deg inn i
ansiktet! Her, er hvor du er nå, men hvordan du oppfører deg her har alt å si med
hvor jeg vil ta deg i morgen - mitt der.”
”Gi min nåde videre til andre når du minst
føler for det - det vil forberede deg fra å gå
fra her til der. Bestem deg for å være seriøs
og ta tak i Mitt der som er for deg. (Luk
9:62) Du vil komme der ved å tjene meg
her og nå.” (1Kor10:21, Jak1:8)
”Er du seriøs med den visjonen du følger?
Om så, bygg i nået det jeg har vist deg om
fremtiden. Om du er trofast i lite her, vil jeg
sette deg over større ting der. (Luk19:17)

Bruk kompasset som er i lovprisningen,
bønn på lønnkammeret og fryktløst søk i
mitt ord som leder deg og holder deg på rett
kurs.” (Mark4:14-20)
”Vær trofast i dag – for i morgen er nesten
over deg, og tiden er nær da jeg tar deg fra
her til der. Se opp, det nærmer seg deg og
du er i ferd med å forlate her og gå over til
der - akkurat der hvor jeg venter på deg.
Pakk sammen, ta farvel og forbered deg til
å forlate her til fordel for der. Mitt bud
kommer til mange som nå skal bevege seg
ut – ut til der”
”Trofast er han som kalte deg, som også vil
gjøre det.” (1Tess5.24)
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av Suzanne Lesser
info@brolendelam.no

Når Gud sier vent

Tror du at Gud vil gi deg ditt hjertes ønsker hvis du har din lyst i å søke ham? Selv om du gjør det,
kan det å vente på dem være svært smertefullt. Du blir kanskje motløs og lurer på om Gud vil svare
på bønnene dine. Kanskje blir du sint når du ser han velsigner andre med akkurat det du ønsker
deg. Hvordan kan du som en troende blomstre midt i en vanskelig årstid med venting?
Vær ærlig med Gud
Du trenger ikke å sette på en maske foran Gud. Salmenes bok er full av eksem-

pler der Guds folk tømmer sitt hjerte ut
til ham. En salmist skrev:
”I trengselstider søker jeg til Herren. Om
natten strekker jeg ut min hånd og
den blir ikke trett. Min sjel lar seg
ikke trøste.” Sal77:3.
Tøm ut hjertet ditt for Gud og gi
han lov til å oppmuntre deg. (Sal
62:9). Bekjenn frustrasjon, sinne,
motløshet eller bitterhet. Hvis du
ikke uttrykker de sanne følelsene
dine til Herren, vil du ikke oppleve
fylden av Guds trøst.

misjonsmenighet og organiserte kreative
misjonsarrangementer, blant annet en
engelskspråklig kafé. Hun ble forelsket i
landet, menneskene og arbeidet sitt der.
Gud har kanskje ikke kalt deg til å tjene
som en fulltidsmisjonær, men du kan
likevel se etter måter å nå ut til andre
på. Gi et kompliment til kollegaen din,
ta med en kake til naboen, gi en hyggelig gave til noen eller tilby deg å be
for en annen persons behov. Ikke vent
på at Gud skal oppfylle dine ønsker før
du tjener ham.

Stol på at det er en grunn for forsinkelsen
Da jeg ville bli lærer forstod jeg ikke
hvorfor Gud ville at jeg skulle arbeide i en T-skjorte butikk der jeg bare
tjente litt over minstelønn. Men
ett år senere forstod jeg at Herren
hadde reddet meg fra å starte min
lærerkarriere med en gruppe rebelske studenter.
Mens du venter, jobber Gud bak
scenen på dine vegne. Gi ham tid
til å ordne alle detaljene slik at du
mottar hans beste. (Sal84:12-13).

Spør Gud om å forsørge deg
En av vennene mine trengte hjelp til å
kjøpe en bil og hun visste lite om hvordan man forhandlet i en slik situasjon.
Ektemannen hennes hadde gjort det før,
men de hadde nettopp blitt skilt. Gud
tilskyndet en av mennene i menigheten
til å være med henne til bilselgeren der
hun ﬁkk kjøpt en passende bil til en god
pris.
Gud vil være kilden vår. (1Tim6:17).
Hva føler du at du mangler fordi Gud
ikke har møtt ønsket ditt enda? Spør
Gud om å sørge for ditt behov akkurat
hvor du er, på den måten han velger å
gjøre det. (Matt7:7-8).

Tjen Herren
En av vennene mine ønsket å gifte
seg. Men hun lot ikke det stoppe
henne fra å tjene Gud i andre land
da hun var enslig. I Russland ledet
hun en bibelstudie, tjente ved en
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Forbered deg for Guds svar
Har du lyst til å gifte deg, men har ikke
møtt den rette enda? Les bøker om ”dating” og ekteskap, og lær deg å arbeide

deg gjennom konﬂikter med venner og
familie. Vil du ha barn, men mannen/
konen er ikke klar? Snakk med dem som
har barn og spør dem om deres hemmeligheter, eller les bøker om graviditet og
barnestell. Vil du ha høyere lønn eller en
bedre stilling? Invester i utdannelse og
arbeid ﬂittig i din nåværende stilling.
Ved å forberede deg oppnår du to ting;
du viser din tro på at Gud vil oppfylle
ønsket ditt og du forbereder deg på suksess når drømmen din går i oppfyllelse.
Se etter måter å nyte livet på
En av mine kusiner, hvis største ønske
er å bli gift, utnyttet nylig til det fulle
å være enslig. Etter at hun hadde kjøpt
en spesiell ﬂybillett som gjorde at hun
kunne reise fritt rundt i hele verden, sa
hun opp jobben og besøkte alle landene
hun lengtet etter å se. Hun tenkte at når
Gud sendte henne en ektemann, ville
hun ikke ha den samme friheten til å
reise.
En annen måte å nyte din tilværelse på
er å feire andre menneskers glede. En
kvinne jeg kjenner har stor glede av
bryllup og nye babyer, selv om hun ikke

er invitert i bryllupet eller babyfesten
ﬁnner hun noe ﬁnt og rimelig som hun
gir til dem som feirer en gledelig, livsforvandlende hendelse.
Det er fristende å sette livet på vent til
Gud møter vårt hjertets ønsker. Men
Jesu nærvær er alt vi trenger for å ha liv
og overﬂod. (Joh10:10).
Vær takknemlig
I midten av sin skilsmisse opplevde en
eldre venn av meg en depresjon så alvorlig at hun ikke kunne gå ut av huset for
å handle mat. Så begynte hun å takke
Gud hver morgen for alt som var bra
med livet sitt, selv om hun ikke følte seg
takknemlig. I dag sier hun at denne vanen har gjort henne frisk.
Skulle du ønske du var mer fornøyd med
livet? Skriv en takkeliste eller takk Gud
i bønn for spesielle velsignelser. Da vil
du bli mer tilfreds over din nåværende
situasjon mens du venter på dine drømmer.

bedre når barna har vokst opp,” eller
”når vi kommer oss ut av gjelden” eller
”når jeg er i misjonsfeltet…” Når du har
levd lenge nok vet du at når drømmen
din går i oppfyllelse vil den ha sine egne
utfordringer.
Apostelen Paulus oppdaget et mer solid
utgangspunkt for tilfredshet. I Fil4:11b12 skrev han: ”Jeg har lært å klare meg
med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det
trangt, og hva det er å ha overﬂod. Jeg er
innviet i alt, å være mett og å være sulten,
å ha overﬂod og å lide nød.”
Spør Gud om å vise deg hvordan du kan
være tilfreds i den fasen du er i livet. Når
han så gir deg det hjertet ditt ønsker vil
din tilfredshet være fast forankret i Kristus.
Herren vil ikke at du skal være ulykkelig
mens du venter på ditt hjertets ønsker.
Gjør det meste ut av denne årstiden i livet ditt og ha tillit til ham som gav deg
dem.

Vær tilfreds i Herren
Vi tenker ofte at ”livet ville bli så mye

Ta en titt på nettstedet:

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

Gud har ditt mirakel i
av Gloria Copeland
s i n e t a n ke r
info@brolendelam.no

Hva trenger du fra Gud i dag?
Stopp litt opp og tenk over det et øyeblikk. Det er et seriøst spørsmål. Forestill
deg selv hvordan du ønsker å være, frisk
og hel på ethvert område i ditt liv. Det
er Guds vilje for deg. 1Tess5:23 sier han
lengter etter å ”hellige deg helt og fullt, og
gi deg ånd, sjel og legeme som blir bevart
fullkommen, og at du er ulastelig når vår
Herre Jesus Kristus kommer igjen!”
Gud vil at du skal være hel. Det er hans
perfekte vilje at du skal være hel, uskadet
og styrket til ånd, sjel og legeme før Jesus
kommer igjen. I lyset av disse fakta, la
meg spørre deg igjen: hvilke forandringer
vil du ha behov for at Gud skal gjøre i ditt
liv, slik at hans vilje kan bli oppfylt i ditt
liv? Hva skal til for at du skal bli hel?
Det vil kreve et mirakel
Det vil kanskje være det du tenker akkurat nå. Om det er så, vil jeg fortelle deg
at Gud har et mirakel for deg nå. Han
har alle de miraklene du trenger. Han
er miraklenes Gud. Hva mer trenger du,
han tenker på deg i dag. Det er stort, er
det ikke?
Det faktum at den Allmektige Gud,
himmelens og jordens Skaper, har deg
i sine tanker er nesten mer enn vi kan
forestille oss. Vi kan med visshet tro det
fordi Salmisten sier: ”Hvor herlig det er,
Herre, å oppdage at du tenker på meg konstant! Jeg kan ikke telle hvor mange ganger
dine tanker vendes mot meg daglig. Og
når jeg våkner om morgenen, så tenker du
fortsatt på meg.” Sal139:17-8
Forestill deg dette! Da du våknet opp
denne morgenen, tenkte Gud på deg.
Han er oppmerksom på dine behov.
Han kommer i hu de velsignelsene han
har lagt over deg og han legger planer
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for hvordan gi dem til deg. Med andre
ord, da du våknet i morges, så hadde
Gud ditt mirakel i sine tanker.
Alle deler verdifulle
Jeg preker ofte om helbredelse og helbredelse er vidunderlig. Men noen
ganger trenger du mer enn helbredelse,
du trenger et mirakel. Et mirakel er annerledes. Et mirakel
er noe som absolutt
er umulig uten et
overnaturlig inngrep
fra Gud. Det er noe
som ikke kan skje på
naturlig vis. Om du
har en sykdom, trenger du helbredelse.
Men om du mangler
en kroppsdel - om du
for eksempel ble født
uten ﬁngre eller tær
trenger du et mirakel.
Over mange år nå har
det blitt profetert om
at vi vil se disse typer
mirakler igjen i Kristi
Legeme. Det er blitt
profetert at ”vi vil se
alle de samme miraklene den første menighet
så, ja selv enda større
mirakler enn disse”.
Jeg føler i mitt hjerte
at vi er der nå! Jeg
tror virkelig det! Mulig folk vil si; ”Sikkert,
du forventer ikke å se
et menneskes kroppsdel
vokse ut, der det fra
før ikke var noe!” Jo,
det gjør jeg. Gud har

kroppsdeler for folk! Bibelen sier at han
skapte alle vår deler før vi ble født. Vi
kan lett tro det. Hvorfor er det så utrolig
at han kan legge til en del på et senere
tidspunkt om det er nødvendig?
Versene før de vi leste nå nettopp, sier
noe om Guds tanker for oss. Sal1391416 sier: ”Jeg priser deg fordi jeg er virket
på forferdelig underfullt vis. Underfulle

er dine gjerninger, det vet min sjel så vel.
Mine ben var ikke skjult for deg da jeg
ble virket i lønndom, da jeg ble formet så
kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var
et foster, så din øyne meg. I din bok ble de
alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt
da ikke en av dem var kommet”.
Ifølge disse versene, så skrev Gud ned
alle deler ved deg i sin bok. Fordi Gud
gjør alle ting vel, så skrev han dem ikke
ned som ødelagte eller mangler. Han
skrev dem ned som hele og intakte.
Min venn Billie Brim har en åpenbaring
på dette. Hun taler til sitt legeme ifølge
disse skriftstedene. Hun sier: ”Mine
kroppsdeler er skrevet ned i Guds bok.
Så, kroppsdel, jeg kommanderer deg til
å bli slik Gud designet deg til å være.
Jeg kommanderer deg til å være hel i
henhold til Guds bok. Alle mine deler
er intakte uten en eneste mangel, ingenting ødelagt. Alle mine kroppsdeler er
intakte og fungerer akkurat som de ble
designet. Jeg mottar det som Ordet sier
om meg!”
Du har kanskje ikke tenkt at Gud bryr
seg om dine kroppsdeler, men det gjør
han. Dine kroppsdeler er like viktig for
ham som de er for deg. Han skapte dem
til deg, og han vil at du skal ha dem slik
han skapte dem. Vi trenger å få en åpenbaring på dette, fordi Gud er klar til å
gjenopprette kroppsdeler. Han ønsker å
utføre mirakler!
Du kan kanskje tenke at dette er umulig
og på en naturlig måte så har du rett.
”For mennesker er det umulig, men for
Gud er alle ting mulig,” (Matt19:26) så
vi trenger å tro det. Vi må begynne å forvente det umulige!

Det er aldri for sent
Selvfølgelig, folk med et fysisk handikapp eller som mangler en kroppsdel er
ikke de eneste som trenger et mirakel.
Mirakler er også nødvendig når naturlige omstendigheter har gått så langt at
det ser ut som om det er for sent å snu
det. Abraham og Sara trengte et slikt mirakel. De trengte et barn i sitt liv som
skulle være helt og inntakt. Selv om de
for lengst hadde passert den fruktbare
alder, fortalte Gud dem at han skulle
gi dem en sønn. De var omtrent 100 år
gamle.
Uten tvil så var deres naturlige tanke
”selv om Gud helbreder vår ufruktbarhet,
så er det for sent for oss nå. Vi er for gamle,
den slags ting kan ikke skje så sent i livet.”
Men Gud gjorde det for dem, gjorde
han ikke? Han beviste at det aldri er for
sent for et mirakel.
En venn av oss opplevde et ”aldri for
sent” type mirakel i sin familie. Hans
navn var Justus Du Plessis og for et par år
siden gikk han hjem for å være sammen
med Herren. I løpet av sitt liv opplevde
han mange store ting, som i Pinsetjenesten i Sør Afrika. På en reise, var hans far
alvorlig syk. Faktisk var farens død så endelig at legen som kom for å besøke ham
skrev ut hans dødsattest. Etter at doktoren hadde dratt, samlet menighetens
medlemmer seg rundt ham og ba. Mens
de ba ble han helbredet og oppreist fra
de døde. Vet du hva han gjorde? Han
stod opp, tok seg en dusj, melket kuene
og så gikk han avsted til doktorens hus
og returnerte sin dødsattest. Snakk om
at mirakler kommer sent i livet! Du vet
det er sent når du må levere tilbake din
egen dødsattest. Så det er helt klart at for
Gud er det aldri for sent med et mirakel.

Den endelige faktor
Ok, nå tenker du kanskje, om Gud ønsker å gi meg et mirakel og jeg ønsker å
motta det, hva er da problemet? Hvorfor har ikke allerede et mirakel skjedd i
mitt liv?
For at et mirakel skal komme fra himmelen og ned på jord, så må en guddommelig kontakt opprettes. Mirakler
er ikke magisk, det er ikke så at det bare
skjer, bare fordi Gud bestemmer seg for
å vifte med sine mirakler en dag. Nei,
mirakler skjer vanligvis når folk setter
seg i posisjon for å motta de. For å ﬁnne
ut hvordan du kan sette deg selv i posisjon for et mirakel, kan du studere mirakler i Bibelen. Gjør du det, vil du se
mønstrene klart. Du vil ﬁnne at enkelte
elementer nesten alltid var involvert da
mirakler skjedde.
Det første elementet er tro. Alltid når et
mirakel skjer på jord er det fordi noen
tror. Det kan være personen som trenger mirakelet. Det kan være personen
som betjener. Det kan være en som ber
om en annens helbredelse. Situasjonen
kan variere, men fakta er at det er en tro
på Gud som oppretter kraften fra himmelen som vi trenger på jord. For at et
mirakel skal skje så må noen tro at Gud
er villig og i stand til å gjøre det og gjøre
det nå!
Gal3:5 stadfester dette. Der irettesetter
Apostelen Paulus Galaterne for deres loviskhet, og stiller dette spørsmål: ”Når
Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige
gjerninger blant dere, er det da fordi dere
gjør lovgjerninger, eller fordi dere hører
troen forkynt?” Svaret er åpenbart. Gud
utfører mirakler fordi vi tror! Vi kan
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av Gloria Copeland
se på det ene mirakelet etter det andre
og se at den sannheten er i aksjon. I
Mark5:34, da kvinnen med den grusomme blodsykdommen mottar sin helbredelse, sier Jesus: ”Datter, din tro har
helbredet deg!”
I Mark10:52, da den blinde Bartomeus
mottar sitt syn, sier Jesus: ”Din tro har
gjort deg hel”. I Luk 17:19, der den spedalske ikke bare er blitt helbredet, men
også hans legemsdeler er gjenopprettet
og helbredet fra sykdom som hadde spist
de opp, sier Jesus: ”Din tro har gjort deg
hel!” I Apg3:16, da Peter og Johannes
helbredet mannen som var en krøpling
fra fødselen av, gav de Jesu navnet ære,
og Peter sa: ”Og Jesu navn har styrket
denne mannen som dere både ser og kjenner, ved tro på hans navn. Og troen, virket
av Jesus, har gitt ham førligheten tilbake,
som dere alle kan se.”
Det er interessant å notere at Guds kraft
i de ﬂeste tilfeller ikke var i aksjon, bare
folkets tro. Jeg tror det er fordi Guds
kraft og hans ønske om å helbrede og
utføre mirakler aldri forandrer seg. Det
som varierer er folks tro. Tro er den avgjørende faktor.
Bare gjør det
Så viktig som tro er, allikevel, så kan det
ikke utføre hele jobben alene. Du kan
ikke bare sitte der og tro på innsiden og
ikke gjøre noe på utsiden. For at troen
skal bli virkelig må den tre i aksjon. Som
Jakob sier i 2:26 ”tro uten arbeid er død”.
Du kan se koblingen mellom ”å gjøre”
og ”motta” i det aller første mirakelet Jesus utførte. Jeg liker spesielt å tenke på
dette mirakelet, fordi det ikke var et mirakel Jesus hadde planlagt å gjøre. Det
var et mirakel som ble dratt ut av ham
av personen som aller mest ønsket mirakelet, hans egen mor, Maria. I Joh2:5-8

14

leser vi at hun og Jesus var bedt i bryllup
i Kana i Galilea, og verten gikk tom for
vin. Maria vendte seg mot Jesus for at
han skulle gjøre noe med det. Han fortalte henne at hans tid for å utføre det
ikke var kommet enda, men hennes tro
var urokkelig. Hun fortsatte å forvente
et mirakel, og hun vendte seg mot tjenerne og sa: ”Hans mor sier til tjenerne:
Hva han enn sier til dere, så skal dere gjøre
det! Nå stod seks vannkar av stein der, slik
skikken var etter jødenes påbud om renselse. Hvert av karene tok to eller tre anker.
Jesus sier til dem: Fyll karene med vann!
Og de fylte dem til randen. Så sa han til
dem: Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren! Og de bar til ham.”
Hva skjedde da tjenerne gjorde som Jesus bød dem? De så et mirakel. Vannet
ble til vin! Det vil tjene oss til det beste
alltid å huske hva Maria fortalte tjenerne
den dagen. Hun sa: ”Hva han enn sier til
dere, så skal dere gjøre det.” Det er en av
de viktigste nøklene til å motta et mirakel. Uansett hva Herren ber deg om å
gjøre - gjør det.
Om Herren ber deg å reise deg og løpe,
da reis deg og løp. Om han ber deg om å
danse og rope, da dans og rop. En mann
var en gang med på en helbredelsesskole,
og under det møtet ba Herren om ham
om å løpe. Han ønsket ikke å løpe inne
i møtet, så han løp ut døren - løp ut og
løp rundt bygningen. Om du synes det
høres dumt ut, så hør på dette, mannen
kom inn helbredet!
Uansett hva Herren ber deg om å gjøre gjør det! Om han ber deg om å omvende
deg fra noe, da omvend deg. Om han
ber deg om å tilgi noen, da tilgi dem.
Han vet hva du kan gjøre for å sette deg
inn i posisjonen til å motta. Så lytt til
hans instruksjoner, og adlyd!

Spark tvilen ut
Når du har kommet til tro og handlet på
den, stå imot tvil og eller frykt. Når djevelen kommer til deg og sier, ”du kommer ikke til å få det mirakelet. Du fortjener det ikke. Glem ikke hvor mange ganger
du har sviktet Gud.” Stå imot disse tvils
produserende tankene. I stedet svarer du
ham og sier: ”Velsignet være Herren. Jeg
får ikke hva jeg fortjener. Jeg får det som
Jesus har kjøpt til meg. Jeg får nåden av
Gud. Jeg får et mirakel!”
Hver gang jeg tenker på å stå imot vantro og frykt, tenker jeg på fortellingen
om Jairus. Da han kom til Jesus var hans
datter i stort behov av helbredelse. Hun
var veldig syk, og Jairus trodde at om Jesus kom og la sine hender på henne, ville
hun bli helbredet. Men før den helbredelsen kunne skje, måtte Jairus sin datter dø. Plutselig trengte ikke jenta bare
en helbredelse, hun trengte et mirakel.
Vet du at Jesus ikke ble opprørt av hennes død? Han visste at Gud kunne utføre et mirakel like lett som han kunne
utføre en helbredelse. Så han sa til Jairus: ”Frykt ikke, bare tro!” Mark5:36 Vi
vet at dette fungerte, for den lille jenta
reiste seg opp igjen.
Det er gode ord til oss alle som posisjonerer oss for et mirakel. Uansett hva djevelen
sier, uansett hva våre omstendigheter sier,
utansett hva våre naturlige sanser vil prøve
å fortelle oss - om vi står tvilen imot, står
frykten imot, og fortsetter å tro Gud, vil
våre mirakler sannelig komme.

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!

Gud velsigne deg!
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av Per Ivar Winnæss

Brølende lam på kryss og tvers

info@brolendelam.no

Profeterte over innsatte på Bastøy
fengsel
På forsommeren i år var Brølende lam
invitert til Bastøy fengsel for å ha et miniseminar om profetier, drømmer og visjoner. Invitasjonen kom som en følge av at
en av de innsatte hadde vært på et av våre
seminarer og blitt mektig berørt gjennom forbønn, da han hadde permisjon.
Innsatte dømt for alle typer forbrytelser
For oss i Brølende lam var det en ny
utfordring å bringe denne gruppen av
tilhørere både undervisning og profetisk
forbønn. Bastøy fengsel ligger på en øy
mellom Horten og Moss og det går båt
ut dit som fengselet selv drifter. Det er
omtrent 140 innsatte der ute og man
ﬁnner der de som er dømt for alle typer
forbrytelser. Imidlertid blir ﬂere overført
til Bastøy fengsel om man over tid har
hatt en god vandel i et annet fengsel.
Per Ivar Winnæss var både spent og
nervøs da han entret fengselsbåten
på veg over til Bastøy sammen med
innsatte på veg tilbake fra permisjon.
På møtet var det rundt 20-30 frammøtte og det var en hard grunn å
pløye for det profetiske. Det tok ikke
lang tid før han gikk over til forbønn.
Som ”smør” å be for en muslim
Den første han plukket ut viste seg i ettertid å være en muslim. Det var som
”smør” å be og profetere for denne mannen. Hans hjerte åpnet seg ettersom han
kjente seg igjen gjennom det profetiske.
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Dette åpnet nok for at ﬂere av de innsatte også ville bli bedt for. Per Ivar ﬁkk tid
til å be for rundt åtte av de frammøtte.
Hver enkelt ﬁkk personlige profetier og
det ble brukt rundt 10 til 20 minutter
på hver enkelt. Det virket som en hard
grunn å be for dem da de ﬂeste ikke viste en mine eller noen følelser der og da
under forbønnen. Allikevel var det ﬂere
som vi kunne se holdt tilbake gjennom
betjeningen.
Lovsang lydte over hele fengselsplassen
Da møtet var over var forbauselsen stor
da seks/sju av de som hadde blitt bedt
for ikke ville gå. Disse ble da med inn i
kapellet og stod i en ring og holdt hverandre i hendende, mens Per Ivar begynte
å spille i ånden på pianoet som stod der.
Han sang så i ånden med lovsang, tilbedelse og proklamasjoner i tunger. Etter
hvert lydte det lovsang over hele fengselsplassen da alle i gruppen samstemt
begynte å synge Hallelujakoret.
Per Ivar gikk så i midten og bad, salvet
med olje og forløste nådegaver i disse. I
ettertid fortale en av de innsatte at hans
øyne hadde åpnet seg og han så engler
stige inn som begynte å be og styrket
hver enkelt. Dette ble virkelig et av disse
hellige øyeblikk man kan se tilbake på.
Per Ivar måtte rekke siste båten over til
Horten og til friheten og han ble forundret da ryktet hadde gått foran ham,
hvorpå ﬂere av mannskapet uttrykte at
”vi hørte det hadde vært et vellykket møte”.

Holy Ghost Extreme – Hellig Ånd bønnemøter
På våren begynte Brølende lam å ha åpne
bønnemøter annenhver torsdag. Disse
møtene ble ikke annonsert så det var stort
sett profetskoleelever som kom på disse.
Vi brukte mye tid til bønn og forbønn
for hverandre og til profetisk tilbedelse.
En forløsning i sommer
Det underlige denne sommeren har
vært at det plutselig kom så mange nye
ansikter som vi aldri har sett før til våre
bønnemøter. Hele møtesalen og noen
ganger også spisesalen har vært fullsatt
av stort sett nye mennesker. Til tider har
det nesten vært kaotisk på parkeringsplassen og vegen rundt gården da det
har vært så mange besøkende. Møtene
har også forandret karakter ut i fra at
det har vært nye mennesker på møtene.
Vi har brukt mye tid profetisk bønn og
forløsning av nådegaver i de frammøtte.
Flere helbredelser og forløsninger
Vi har fått ﬂere vitnesbyrd om helbredelser gjennom spesiﬁkke profetiske tiltaler
og direkte adresserte kunnskapsord om
sykdommer. Det virker som om vi har
fått en ny klarhet og et nytt nivå i det profetiske på våre møter denne sommeren.
Dette er nok noe av årsaken til at vi har
sett så mange nye søke til bønnemøtene.
Dette sammen med at vi på dagtid har
åpnet for å ta imot mennesker ved avtale
for profetisk forbønn og veiledning. Her
har vi sett mange bli forløst og så har de
tatt med seg sine venner og familie på et
av bønnemøtene senere.

India åpner seg for det profetiske
Etter at vi var i India i begynnelsen av
året har vi jevnlig fått tilbakemeldinger
på at Gud virker gjennom det arbeidet
vi la ned der i januar. Dette misjonsarbeidet ble gjort mulig takket være våre
lesere som gav inn til dette prosjektet. Vi
har savnet bildemateriale fra India og har
derfor ikke gitt ut noen rapporter derfra.
Grunnlagt en menighet
Det gleder oss å høre at over 200 av de
350 som ble frelst på de to evangelistiske møtene lot seg døpe og ble tillagt
den nye menigheten som ble grunnlagt
etter at vi hadde vært der. To pastorfamilier ble sendt inn i denne landsbyen
nord i India like etter vårt besøk og det
ble grunnlagt en menighet av de som
vi hadde fått bringe inn til Kongeriket.

Syklene gir evangelistene en større
rekkevidde
Takket være Brølende lam partnerne ﬁkk vi anledning til å gi 28 sykler til Manna ministries evangelister
så de ﬁkk større rekkevidde og forløst mer tid for evangelisering av de
unådde i jungelen og på landsbygda.
Vi har fått ﬂere tilbakemeldinger om
sjelers frelse gjennom deres arbeid.
Ny invitasjon
Sist vi var i India hadde vi et profetisk seminar for 192 pastorer/ledere. Den gangen hadde vi bare en halv dags seminar
og vi mente at det var denne gruppen
vi ville bruke mer tid til for å legge en
grunn for det profetiske i deres menigheter. Ryktet om forrige profetiske seminar har nådd langt utover de distriktene
vi berørte sist og man ønsker at vi neste
gang holder et tre/ﬁre dagers seminar for
pastorer og ledere. Vi er nå i bønn om
vi skal takke ja til en ny reise til India.

51 elever på Profetskolen
Høstsemesteret på profetskolen er rekordhøyt. Vi har i skrivende stund 34
elever på modul I og 17 elever på modul 24/7. Det er så oppmuntrende at så
mange ønsker å bli utrustet i de nytestamentlige profetiske gaver.
Denne gangen ser vi at ﬂere ektepar
søker skolen sammen og vi registrerer
også at ﬂere menn har søkt profetskolen. Aldersspredningen er fra 18 til 70
år. Ellers er det talende at vi har elver
fra Volda, Sykkylven, Vigrestad og Ålgård på Jæren, som alle har nesten 11
timers reise en vei og ellers har vi elever
fra Buskerud, Vestfold, Oslo, Akershus,
Telemark, Østfold, Hedmark og AustAgder i tillegg til Gøteborg i Sverige.

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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Br ude n re i se r se g

av Rick Joyner

info@morningstarministries.org

For noen få uker siden, hadde jeg to av de mest kraftfulle visjonene jeg har hatt på årevis. Jeg
ble vist Herrens hjerte fra skapelsens begynnelse og hva som var det absolutt viktigste begjæret
i hans hjerte nå. Det var hans Brud, menigheten. Ut fra denne visjonen forstod jeg for alvor at den
kjærligheten han har for Bruden er så enorm, at menigheten eksisterer ikke for kongeriket, men
kongeriket eksisterer for menigheten. Dette var en helt ny måte for meg å tenke på i forhold til det
jeg tidligere har delt om kongeriket og forandrer prioriteten for meg når det gjelder forståelsen av
kongeriket.
Bruden blir gjort rede for ham
Herren elsker det han har skapt, og han
elsker jorden. Han elsker enhver spurv
og det er derfor han vet om hver eneste
en som faller til jorden. Men det er ingenting som kan sammenlignes med den
kjærligheten han har for Bruden. Måten
det ble vist på, gav meg mer enn noen
sinne muligheten til å se at menigheten
blir gjort rede for ham.
For at menigheten skal komme inn i sin
rette hensikt, så trenger hun å kjenne
sitt høye kall. Det er mange enkelt saker som trenger å bli adressert, men det
viktigste er at hun trenger å bli så forelsket i ham at hun ikke klarer å være
atskilt fra ham. Bruden som ”gjør seg
selv klar” gjør det ut av kjærlighet til
ham, ikke med egoistiske ambisjoner
bare for å fullføre sin egen hensikt. Bruden trenger å se sin hensikt og glede seg
i det, men det koster å se hans herlighet.
Vårt høyeste kall
Det ﬁnnes faktisk ingen i hele universet
som har en større kjærlighet enn Gud.
Hans veier er så mye høyere en vi noen
gang kan fatte, selv i det enkleste er det
forvandling. Derfor, så er nøkkelen for
menigheten - å reise seg for den hensikt
hun er kalt til, nemlig å holde seg nær
til ham. Dette er den salvelsen jeg ber
om over alt annet - salvelsen til å vende

meg til ham - på en slik måte bruden
er fylt med lengsel etter sin brudgom.
Å elske Gud er vårt første og høyeste kall. De som svarer på dette høyeste kallet er de som elsker ham mest.
Et sterkt lokalt menighetsliv
De som har lest mitt materiale vet at
jeg alltid har vært en menighetsmann.
I alt som jeg skriver og forkynner, prøver jeg å dele med alle troende at de må
være med i en lokal menighet. Jeg gjør
dette ut av en overbevisning som jeg
gjorde rett etter at jeg ble en kristen - at
et levende og sterkt lokalt menighetsliv
er viktig for å vokse i kristenlivet. Jeg
har aldri vært mer overbevist som i dette
tilfelle, og allikevel vet jeg hvor vanskelig det er å ﬁnne en forsamling der dette
er mulig. For at menigheten og kristne
skal komme inn i sin hensikt, må begge
forandre seg - og det vil de gjøre.
Men tross alt, så er det allikevel bedre å
være i en umoden menighet enn ikke å
være i noen i det hele tatt. Vi trenger å
legge av oss all frustrasjon og irritasjon
som kommer som en følge av menighetslivet og i stedet bli det vi er kalt til
å være, nemlig Kristus lik. Alle vil elske
den Ene som er perfekt, men å elske det
uperfekte og tålmodig gi av oss selv for å
hjelpe dem er den naturen som Herren
demonstrerte da han vandret på jorden.

Med denne innstillingen er det lettere
for oss å vokse når vi er sammen med de
umodne. Om vi skal vente på at menigheten tar aksjon og samler seg før vi skal
ta del i den, vil hun være så langt unna
at vi ikke vil klare å følge med!
Guds kongerike vil komme og hans
vilje vil bli utført akkurat her på jorden som den gjør i himmelen. Hans
kongerike på jord vil bli langt mer
vidunderlig og herlig enn det vårt nåværende språk kan beskrive. Jorden vil
bli gjenopprettet til det paradiset det
originalt var kalt til å være, men menigheten har et enda større kall enn det.
Fokusert på himmelen
Menigheten er kalt til det himmelske rike, til å sitte med Kristus på hans
trone, styre og regjere med ham. Hun
vil også dele hans guddommelige natur.
Det har vært angrep mot de som er så
himmelrettet i sinnet at de ikke får utført noe godt på jorden. Fakta er at en
kristen som har sitt sinn rettet mot det
jordiske, ikke er i stand til å gjøre så mye
godt på jorden. Inntil himmelen virkelig
er vårt hjem, vil vi ikke kunne ha mye å
gi på jorden.
Herren har hatt sitt folk i bønn for
kongerikets komme i snart 2000 år,
men det vil ikke komme før hans
Brud er klar. Derfor, det mest effekKrassimir Kolev, ”Uppståndelsen” - Olje på lerret
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av Rick Joyner
tive vi kan gjøre for å bringe kongeriket ned er å hjelpe menigheten til å
bli det hun er kalt til å være. Hun er
kalt til å sitte med ham i himmelen.
Enhet
Jeg verdsetter de som har et hjerte som
brenner for forvandling i samfunnet,
men denne forvandlende ideen er veldig
begrenset når den ikke fullføres gjennom menigheten. Menigheten er kalt til
å være lyset som er satt på fjellet. Det
store samfunnet som velger å følge og å
søke det, søker til lysets kilde. Menigheten er kalt til å være Guds kongerike på
jord, et samfunn og en kultur som er fra
himmelen, som modig står i kontrast til

den fallende veien til denne verden, som
får åpenbaring, visdom og Kristi natur.
Uten enheten, så kan ikke menigheten
fullføre sin hensikt.
Når vi snakker om enhet, så mener jeg
ikke at vi alle skal leve som naboer i det
samme nabolaget. Det avgjørende er
båndet som binder sammen gjennom
sant felleskap hos de hellige. Jordiske
familier vokser opp og vokser fra hverandre, alle går de sin egen vei, men den
himmelske familie vokser nærmere ettersom den vokser opp. Den himmelske familie vil vokse inntil våre åndelige bånd
forvandler den menneskelige familie.
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Kristi legeme føres sammen
I ethvert kristent hjerte er det er rop etter dette båndet til den evige Guds familie, fordi det er den hensikten vi er skapt
til. Kristi Legeme begynner nå å føres
sammen, noe som er det største tegnet
på at vi virkelig lever i endetiden. Denne
tidsalder kan ikke ende før dette skjer.
Herrens egen bønn og profetiene om
enheten og helligheten til hans Brud må
ﬁnne sted før denne tidsalder kan ende.
Når lengselen etter sannheten kommer
- den nye oppreiste menighet som våkner opp i menigheten - vil hun begynne
å samle seg igjen. Når hun begynner å
samle seg igjen, vil Herren være i hennes
midte og hun vil bli enda mer forelsket
i ham enn hun er i seg
selv. De kristne som
responderer på kallet
vil begynne å oppleve
det ultimale samfunn,
men det vil ikke være
deres
hovedfokus
- det er å være tettere inntil Herren.
Han har en større
lengsel etter menneskers hjerter enn
etter samfunnet, men vi må ha samhold for å vokse nærmere ham.
Den lokale menighet
I Matt18:20 erklærer Herren ”For der
hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der
er jeg midt i blant dem”. Ordet ”samlet” betyr her mye mer enn å komme
sammen for et møte. Det betyr å være
sveiset sammen akkurat som delene på
en bil er sveiset og til sammen utgjør
bilen. Montert fra hverandre vil ikke
delene være særlig brukbare eller være i
stand til å bringe oss noen steder, men
sammen kan de kjøre en lang vei. Dette

er det samme vi ser i Hebr10:23-25:
”La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som gav løftet, er
trofast. Og la oss holde øye med hverandre,
så vi oppildner hverandre til kjærlighet og
gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss
borte fra vår menighetsforsamling, som
noen pleier å gjøre, men formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at
dagen nærmer seg.”
Det å ”holde sammen” som vi ikke må
forsake, er mye mer enn bare å komme
sammen på et møte; det er det samme
samholdet du ﬁnner mellom bildelene.
Individuelle deler kan være verdifulle,
men inntil de er skikkelig satt sammen
kan de ikke fullføre noen ting. Det samme gjelder i Kristi legeme.
Det er en grunn til hvorfor alle som
kom til Herren på nytestamentlig tid ble
”tillagt menigheten”. En bør ta en nærmere titt på tjenestens frukter som vil
berøre en mengde mennesker, men som
ikke bygger menigheten. Hvor mye av
den frukten forblir? Når de reiser, er folket virkelig forvandlet? Skinner virkelig
lyset i menigheten sterkere? Hvorfor er
det så at studier viser at det ikke er noen
forskjell i karakteren på de som kaller
seg selv kristne og de som ikke gjør det?
Det er virkelig noe som ikke fungerer.
Dette er ikke for å legge skylden på
menighetens problemer over på evangelisten. Vi skal fryde oss over alle som
preker, helbreder, og på enhver måte blir
brukt til å berøre folk i Jesu navn. Det
er forståelig at mange evangelister vegrer
seg for å sende nyfrelste til menigheter
som kun vil lede dem til en død religion
eller som på andre måter vil trekke livet ut av de nye troende. Det er derfor,
evangelistene i nytestamentlig tid var i
følge med apostler, profeter, og lærere
som ville bygge menigheten. Inntil de

nytestamentlige tjenester lærer å arbeide
sammen, vil mye av frukten fortsette å gå
fortapt. Allikevel må denne evangelisten
fortsette å preke, helbrede de syke, og
snu folket til Herren. Men det må reises
opp menigheter der nyfrelste kan vokse
og modnes i sine relasjoner til Kristus
samt ﬁnne sine rette plass i hans legeme.

Hjelpe hans Brud til å bli den Bruden
Kongen fortjener
Som vi blir fortalt i 1Joh4:20, så er det
ikke mulig å elske Herren og ikke elske våre brødre og søstrer. Det er ikke
mulig å elske Herren og ikke elske hans
menighet. Om vi elsker Kristus, så vil
vi lengte etter å hjelpe hans Brud til å

bli den Bruden som Kongen fortjener.
Hun er hans hjertets største lengsel og vi
vil hjelpe henne å bli rede for Kongenes
Konge. Dette er faktisk den eneste måten vi kan hjelpe med å forberede veien
for ham og bygge denne hovedveien for
Kongeriket.

Brølende lams

Distrikts seminarer

2007

Ålesund:
Bergen:
Jæren:
Stavanger:
Ålesund:

21-23 september
05-07 oktober
19-21 oktober
16-18 november
30 november 2 desember

For mer info og påmelding ring 32 75 79 85
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Globalt perspektiv

Flere tusen unge amerikanere
omvender seg og ber om vekkelse

Rundt 65 000 unge kristne amerikanere tok del i et massivt møte, ”the Call”, på
et fullsatt stadion i Nashville den 07.07.07. Der ba de og omvendte seg på vegne
av sin nasjon. Initiativstaker var profeten Lou Engle og hans team som anmodet
menigheten i Amerika til å komme tilbake til ”pakten” med Jesus. Et lignende møte
ble også holdt 1. september i Las Vegas, gambling-hovedstaden i USA. CBN har
laget en videorapport.
http://www.thecall.com/ http://www.cbn.com/cbnnews/191522.aspx

India: Mentalt forstyrret jente
fullstendig helbredet
”Vi hadde nylig en liten møteserie i byen vår Bapatla,” sier den indiske pastoren K.
John Moses. ”Den første dagen samlet vi oss i et lite hus og hadde bønnemøte. Etter at bønnen var ferdig kom eieren av huset og sa at han hadde en datter på 22 år
som var mentalt forstyrret. De hadde brukt alle sine hardt tjente penger på henne.
De hadde konsultert mange leger, men ingenting hadde nyttet. Etter at han hadde
sagt dette til meg i fortrolighet gråt han som et lite barn foran meg. Jeg syntes synd
på dem og ble rørt av medfølelse. Til slutt fortalte jeg ham at han ikke måtte være
bedrøvet. Jeg trøstet dem og sa ’at ingenting er umulig for Herren.’ Den kvelden da
jeg gikk inn på rommet mitt gråt jeg bittert og husket dem i bønnene mine. Neste
morgen samlet jeg jentas slekt og familie. Jeg brukte hele neste kveld i bønn og
plutselig mottok jeg en sterk kraft på rommet mitt, jeg følte det som om jeg var klar
til å se en stor gjerning fra den Allmektige Gud.”
Da foreldrene åpnet døren til datterens rom oppdaget de at atferden hennes var
forandret. De kunne ikke tro sine egne øyne! Hun hadde aldri gått i en kjole eller
spist et helt måltid i hele sitt liv og de låste døren på rommet hennes til hun var 11
år gammel. Men som et resultat av bønnen forrige natt var hun fri fra all sin galskap!
Hun var rolig og høﬂig. De tidligere merkverdigheter og fæle gjerninger hadde helt
forsvunnet. Foreldrene vasket henne og gav henne nye klær. De gav henne god mat
og hun spiste opp alt. Så gikk hun til sengs og sov i to dager. Foreldrene hennes
var overlykkelige! Det var ikke annet enn kraften i bønn og Herrens gode vilje mot
henne!”
”De folkene som så dette miraklet tilba Gud, og mange ﬂere kom på det neste
møtet. Femten ble frelst og brakt inn i vår Frelsers herlige rike gjennom dette ene
bønnemøtet.”
Kilde: K. John Moses
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Bønn på historiske steder
i Europa og Afrika
På pinsesøndag den 27. mai var det
omkring 250 millioner kristne i 203
nasjoner som gikk sammen i bønn
og feiring for å bringe Guds rike fram
verden rundt. Joel News deltok på den
globale bønnedagen som ble arrangert
for første gang i Aten, Hellas. Rundt
130 barn og unge mennesker møtte opp
foran det gamle olympiske stadionet for
å be, danse og synge. En pastor vasket
barnas føtter som en symbolsk handling
på tjeneste og for å løse ut den voksende
generasjonen i denne delen av Europa.
Det var en atmosfære av enhet og glede
blant de troende. Et internasjonalt team
ba også på Akropolis og Areopagus hvor
apostelen Paulus forkynte for snart
2000 år siden. ”Vi tror Gud for nye
strømninger fra himmelriket i Hellas
og Makedonia, hvor evangeliet først
kom til Europa,” sier Gabi Nagy, en av
deltakerne fra Ungarn.
Mer: Pictures of GDOP in Athens

Bønn på Kilimanjaro

India: Kraften i en kvinnes bønn

En gruppe på 40 kristne fra sør Afrika og de omkringliggende nasjonene dro på en bønne- ekspedisjon til Kilimanjaro, med en høyde på 5895 m.o.h., som er det høyeste fjellet i Afrika. De ba på toppen og dette ble sendt
direkte på GOD-TV, for første gang noensinne. ”Det var
sterke følelser for oss alle,” forteller ungdomsleder og bønnekoordinatoren Etienne Pieck fra Sør Afrika. ”Vi ba for
den globale bønnedagen og gikk i forbønn for Afrika og
nasjonene i verden. Normalt bruker folk 10 minutter på
toppen på grunn av høydesyke, men Gud gav oss 45 minutter til å feire, be og se på den fantastiske utsikten.”
Rapporten fra Kilimanjaro med bilder og video: http://www.
globaldayofprayer.com/Kili.htm

Den indiske familien Mahlis verste mareritt så ut til å gjenta seg
selv. Et år tidligere hadde Sharat Mahli fått en ukjent sykdom
og mistet livet. Nå hadde Sharats yngre bror, Kirtin, den samme
sykdommen. Den venstre siden av Kirtins kropp var hoven fra
toppen av hodet og helt ned til tærne. Den uvanlige og uforklarlige
sykdommen etterlot den trettiårige tobarnsfaren lenket til sengen
og i forferdelige smerter.
Den plutselige og merkelige sykdommen var begynnelsen på
hendelser for den velstående Mahli familien. Sharat og Kirtin
hadde sammen med sin bror og tre søstere gått på de beste
skolene takket være familiens velstand. Familien hadde en gård
og en butikk i landsbyen. Nå så det ut som om håpene deres for
framtiden døde ut.
Kirtins foreldre var svært forvirret over det hele. Det første de
gjorde var å be til gudene og gudinnene som de tradisjonelt hadde
tilbedt. Der søkte de helbredelse for sønnen sin. De tok ham til
mange sykehus og prøvde en mengde behandlinger. De gikk også
til en healer, en kobiraj, slik den asiatiske tradisjonen er. Men det
tok ikke lenge før alle i Mahli familien forstod at verken moderne
medisin eller folketradisjoner kom til å gjøre Kirtin bedre. De
forberedte seg på det forferdelige, igjen miste en sønn.
Mahli familien bor i en landsby helt øst i den indiske staten
Assam India, hvor det er mange kristne. Kirtins familie bestemte
seg for å gå forbi sine egne religiøse overbevisninger for å få hjelp
fra sine kristne naboer. De kontaktet Turanya Kahn, en troende
fra en av søstermenighetene til Gospel for Asia, som leder en
bønnetjeneste i området. Gospel for Asia stoler helt og fullt på
kraften i bønn og Gud velsigner dem på mirakuløse måter på
grunn av det.
Da Turanya ba for Kirtin merket hun at de fysiske problemene hans
hadde åndelige årsaker. Turanya og noen av hennes bønnepartnere
fastet og ba for Kirtin i tre dager og ba Gud om å sette ham fri fra
de onde åndene som hadde tatt over kroppen hans. Gud svarte
bønnene deres og Kirtin ble fullstendig helbredet.
Da Kirtins far, Darpan så miraklet, begynte han å gråte bittert.
Han uttrykte anger fordi han ikke hadde blitt kjent med Jesus sin
kjærlighet før den eldste sønnen hans hadde mistet livet. Etter
at han hadde sett Guds kraft i funksjon mottok Darpan og hele
familien hans på seksten Jesus som sin Herre og Frelser og de
ble alle døpt. Alt dette skjedde fordi Turanya tok seg tid til å be.
Kilde: Gospel for Asia

Landsforviste bhutanere planter
menigheter i ﬂyktningleirer
Å plante menigheter er ulovlig i det lille kongeriket Bhutan, men en menighetsplantebevegelse spres nå blant en
landsforvist bhutansk gruppe som bor som ﬂyktninger i
det sørøstlige Nepal. Hovedﬂyktningleieren er tilholdssted
for 150 000 bhutanske landsforviste, mer enn 10 prosent
av innbyggerne i Bhutan. Den undertrykkende regjeringen
i Bhutan fengsler fort mennesker for så å utvise alle som
har blitt dømt på grunn av andre politiske eller religiøse
overbevisninger enn de ofﬁsielle.
To menighetsplantere ved navn John og Ashok har begge
blitt satt i fengsel i et år eller mer fordi de åpent har vitnet om Jesus. Nå bor de i den overfulle ﬂyktningleieren av
bambus, tre og tinnhytter i Nepal. I løpet av de siste atten
månedene har de vunnet mange for Kristus og plantet 50
uformelle fellesskap blant bhutanske ﬂyktninger. DAWN
medarbeidere fra India hjelper menighetsplanterne fra
Bhutan og Nepal med trening og undervisning.
Kilde: Dawn Ministries
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Globalt perspektiv

Gud blant gategjengene i Detroit
Det er litt av en utfordring å drive menighetstjeneste blant gategjengene i
Detroit. Det er i hvert fall ikke for dem
med svakt hjerte! Patrick Ersig forteller
hvordan Gud utretter mirakler midt i all
volden. Denne uken og helgen var helt
fantastisk. Midt i uken så vi et annet
høyt respektert gjengmedlem omvende
seg og gi livet sitt til Herren. Denne
unge mannen på 23 år var veldig kalt
av Gud og ble satt helt fri fra en demon.
Da demonen kom ﬂygende ut av ham,
han ble født på ny, fylt med Den Hellige
Ånd og døpt. Herren reiser opp en vekkelsesarmé her i Detroit blant gjengene
og de bortglemte i samfunnet. Det ﬁnnes ikke noe mer herlig på denne siden
av evigheten, enn å se et ondskapsfullt
gjengmedlem som praktiserer blodpakt
bli forvandlet til en ny skapning ved
Korsets kraft!
Herren har åpnet en dør for oss slik at
vi kan forkynne og betjene inne på lagerhuset der folk kommer for å holde
varmen. På fredagskveldene er det rundt
300 menn og 75 kvinner der som sit-

ter på tynne metallstoler. Det er som
å preke i et fengsel, bare uten vaktene.
Kvinner blir voldtatt, narkotika blir
brukt og all slags ondskap kan bryte ut
til enhver tid. Forrige uke da Josef talte
var det en mann som frådet rundt munnen. Denne uken kom også Den Hellige
Ånd og det stakk dem i hjertet, og hellig frykt spredte seg over hele stedet. Da
jeg var ferdig med prekenen satt alle helt
stille mens Den Hellige Ånd arbeidet i
hjertene deres.
Denne uken startet med et gjengslagsmål mellom rivaliserende skolegjenger.
Hvis ikke politiet hadde kommet inn
og fått kontroll over situasjonen er jeg
ganske sikker på at vi ville ha sett dem
drepe hverandre med bare nevene. Akkurat da jeg var i ferd med å begynne
på prekenen min begynte jentegjengene
og sloss. De rev bokstavelig talt håret av
hverandre ved røttene. Jeg hadde ikke
mulighet til å forkynne, men vi hadde
noen ﬂotte vitnesbyrd for enkeltpersoner og smågrupper.
På søndag var det et slagsmål i gang da

vi kom til stedet vi pleier å betjene og
forkynne på. En mann hadde blitt slått
veldig i fjeset og blødde over det ene øye.
Mannen som banket ham var et av de
vanlige gjengmedlemmene som vi kjenner ganske godt fra før. Han som hadde
skadet øyet sitt satte seg inn i en bil og
dro frem en 357 Magnum (en pistol) og
skjøt rett foran oss. Alle løp for livene
sine og han som hadde sloss med ham
ble truffet, men fortsatte å løpe. Vi klarte å ta igjen vennen vår og ringe politi og
ambulanse. Vi begynte å be for ham og
kjæresten hans. Etterpå dro vi så tilbake
til åstedet for å forkynne, men da hadde
politiet stengt av området og gaten.
Herren fører oss nærmere og nærmere
helvetes porter og inn i mer og mer farligere steder og situasjoner. På samme
tid blir Den Hellige Ånds kraft sterkere
og vi ser Guds kraft tømt ut over gatene.
Herren har begynt å reise opp dyrebare
sjeler som har vært i djevelens lenker,
til å bli mektige krigere i Guds rike!
Kilde: Patrick Ersig

Bønn for fred i En voksende økumenisk
Bagdad
bevegelse i hjertet av Europa

Mange kristne ber regelmessig for fred
i Jerusalem, men hva med å be for fred
i Bagdad? En amerikansk webside kalt
PrayerCentral.net sendte nylig ut en
’Bagdad – bønnepatruljeliste’ for å mobilisere amerikanere til å be for militærsoldatene som er stasjonert i og rundt
den iranske hovedstaden. ”Hva hvis
Bagdad ble en by av fred?” spør bønnekoordinator Wayne Dillard. ”Tenk om
det umulige skjedde og den ble et fyrtårn av håp for regionen?”
De som tar del i bønneprosjektet mottar daglig en e-post med et oppdrag som
spesiﬁserer et geograﬁsk område og åndelige behov. Deltakere får også et satellittkart med utheving på alle Bagdads
nabolag, slik at man vet viktige steder
som må bes for. Dillard legger vekt på at
prosjektet er åndelig, ikke politisk av natur. ”Vi vil alle at denne konﬂikten skal
opphøre,” sier han. ”Gjennom bønn
kan vi utgjøre en forskjell.”
Kilde: Wayne Dillard, www.prayercentral.
net/baghdad

Broder David: ”Når jeg dør vil jeg ha en vekkelse, ikke en begravelse”
8. mai døde Doug Sutphen, bedre kjent
og elsket som broder David, 70 år gammel. Han vil blant annet bli husket for
ledelsen av ’prosjektet Perlen’ i 1981,
da en million kinesiske bibler som veide 232 tonn ble levert av en lekter til
tusenvis av kristne, som ventet på en
strand i det sørlige Kina. Time Magazine omtalte det som ’et ekstraordinært
oppdrag, den største operasjonen av sitt
slag i Kinas historie.’
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Mange kinesiske menighetsledere sier
at prosjekt Perlen spilte en sentral rolle
i historien deres. Menigheten hadde så
vidt begynt å komme seg til hektene
igjen etter tiår med brutal undertrykkelse. Troende rundt hele Kina var desperate etter å få tak i en bibel. Et kvart århundre senere blir det fortsatt fortalt om
påvirkningen de biblene hadde på hele
samfunn. Kinesiske kristne ser prosjekt
Perlen som et nøkkelelement da det bi-

drog til vekkelsen som for tiden sveiper
over verdens største befolkning.
Broder Davids livshistorie fram til
1981 ble fortalt i bestselgeren; ’Guds
smuglere til Kina.’ I 1990 årene da de
religiøse restriksjonene begynte å bli
løsere, ledet Sutphen distribusjonen av
nye 1,1 millioner bibler til kinesiske troende som ble trykket av Amity Press,
et trykkeri godkjent av myndighetene.

Før han døde delte Doug Sutphen dette
budskapet; ”Når jeg dør vil jeg ha en
vekkelse, ikke en begravelse. Hva med
deg? Vil du ha en vekkelse også? Så
begynte han å rope ut til Gud. Slutt å
krype under hans vilje men begynn å arbeide under hans ledelse.”
Kilde: Dan Wooding, ANS Kilde Globalt
Perspektiv: www.joelnews.org

En voksende økumenisk bevegelse i hjertet av Europa er klart et av tegnene som
gir håp i Europa i dag. Dette ble synlig demonstrert blant 2000 ledere fra 240 europeiske bevegelser og samfunnslag som samlet seg i Stuttgart den 10-12 mai for
konferansen ”Sammen for Europa.” Dette var ikke en søken etter ’fellesnevneren’
for teologer eller kirkens talsmenn, men frukten av personlige vennskap og tillit
mellom ledere i svært forskjellige bevegelser og organisasjoner, alt fra pinsevenner,
ortodokse, katolske til protestantiske tradisjoner. De bekreftet at den største fellesnevneren var tjenesten for Herren, Jesus Kristus, og at det bandt dem sammen i
et nytt fellesskap som omfavnet et rikt spekter av forskjelligheter. På søndagen kom
det 8000 ﬂere medlemmer fra bevegelser og samfunnslag over hele Europa og tok
del i samlingen.
http://www.miteinander-wie-sonst.de/_en/home.html Kilde: Jeff Fountain, YWAM Europe

Bønnebegjær fra Pakistan
Kristne i Pakistan beﬁnner seg i en mer og mer risikofylt situasjon. Muslimske ekstremister i nasjonen arbeider nå for å vedta en lov som sier at enhver muslim som
konverterer til noen annen tro kan få dødsstraff. Hvis dette blir en lov i landet betyr
det at enhver form for evangelisering vil bli straffet. Kristne i Pakistan har et stort
behov for forbønn i denne presserende saken.
http://www.joelnews.org/docs/prayer-for-pakistan-may07.doc

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.

Men Elia sa til henne: Frykt ikke!
Gå og gjør som du har sagt, men

Bien Transport

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

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

isp-online

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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En festreise til Drammen
av Marit Lyngroth Nesse

Da jeg for et og et halvt år siden ble presentert for bladet Den Profetiske Røst gjennom en venninne, visste jeg at det var noe Gud ville si meg. Jeg har alltid lengtet etter det profetiske og ønsket
å lære mer om dette. I bladet leste jeg om seminarene som ble holdt, men likevel kjente jeg meg
ikke klar for å dra.
Mannen min og jeg ﬂyttet fra Rogaland
til Sørlandet for ett år siden, og det har
vært tøft å komme til et nytt sted med
alle tilpasningene det innebærer. Likevel
visste jeg at det å ﬂytte var å ”innta nytt
land”. Jeg skulle få se landvinninger for
Guds rike i min nye landsdel.

”HVEM-HVA-HVOR
ER DU”
BOKEN SOM BELYSER DIN:
• Mening og mål med livet!
• Indre personlighet og sjelens verdi!
• Åndens kraft i mennesket og i verden!
• Avslører den onde og gode ånd i mennesket, djevelen og Jesus!
Pris kr. 100,-, ved bestilling over 3 stk. kr. 70,Haniss Forlag, Jerpefaret 3 B. N-1440 Drøbak, Tlf.: 64 90 98 00, Faks: 64 90 98 01
Kont.nr.: 0520 04 88190. NO 967111139 mva. post@haniss.no hanissforlag.no

alle de andre – betydde mye. Jeg merket
hvor lett det var å bli kjent med de andre
deltagerne, og at vi var samlet om det
samme: Å bli bedre kjent med Jesus.

Utvide teltpluggene
Ordet fra Jesaja 54 fulgte meg i ﬂytteprosessen: ”Gjør plassen større for ditt telt
og la dem strekke ut teppene til din bolig.
Spar ikke på dem. Gjør dine snorer lengre
og fest teltpluggene godt.” Jeg var kommet
til en ny landsdel med nye venner, naboer, menighet og ufrelste. Dette var en
fantastisk mulighet fra himmelen!
Det siste halve året på Sørlandet var som
en ”dødsprosess”. Mye av det jeg hadde
vært knyttet til – av vaner og uvaner –
måtte omprioriteres, og avhengigheten
av Jesu nærvær hver dag ble så stor. Karakteren ble mer formet, og Gud gjorde
meg i stand til å tåle ting og gå videre.
Derfor kjente jeg først nå at tiden var
inne til å ”utvide teltpluggene” og dra
på seminar.

Badet i kjærlighet
Jeg var som en svamp fra første kveld.
Undervisningen om den nytestamentlige menigheten var grundig og sunn, og
grunnlagt i Guds Ord. Den Hellige Ånd
ledet til å forløse alle denne kvelden, og
vi ble bedt og profetert over. Jeg var badet i takknemlighet! Jeg følte at jeg var
på rette sted til rette tid. Hele atmosfæren var badet i kjærlighet, og vi var som
en stor familie. På grunnlag av undervisningen gikk vi så for å praktisere for
første gang i små grupper. Gjett om det
kjentes i magen. Som Per Ivar sa: ”Du
drar fra gaven, og ditt indre menneske
stoler på Guds ledelse.”
Så lett var det faktisk, og det var utrolig
spennende å kjenne at dette hadde vært
der hele tiden – men at det først nå ble
bevisstgjort. Som Jesus sier i Joh10:27
”Mine sauer kjenner min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg.”

Nye ting ventet på meg
Da jeg endelig satte meg i bilen for å
kjøre til Drammen, var den indre freden
så stor. Jeg priste Jesus, som er så god,
for jeg visste at nye ting lå foran meg;
helt ukjente, litt skremmende ting. Men
jubelen strømmet på fra innsiden.
Milene ﬂøy mot Drammen, og snart
hadde jeg parkert og sjekket inn på hotellet. Tro om det var noen kjente å se?
Fellesskapet var i full gang allerede ved
inngangsdøra. Per Ivar var en av de første jeg møtte på. Han viste omsorg og
inkludering som for meg – og sikkert

Hoppe ut på dypt vann
For meg personlig var disse praktiske
øvelsene de største utfordringene under
seminaret. Men ved å ”hoppe ut på dypt
vann”; å våge å tro på det jeg hadde på
innsiden, ﬁkk jeg kjenne at jeg kunne
”svømme” og at jeg ikke ”gikk under”.
Jesus bærer oss i alt og elsker når vi tar
imot hans utfordringer. Når en ikke
diskuterer med tanke eller kjød, men er
lydig, gir det alltid gode resultater. Selv
når en kjenner at ”dødsprosessen” er på
full gang bort fra et gammelt mønster
og levemåte.

Jeg ble så velsignet av alle profetiene som
kom fra mennesker jeg var sammen med
for første gang. Jeg var overveldet over
alt som ble bekreftet av det Gud tidligere hadde vist og talt til meg om. En
profeti er jo alltid til trøst, oppmuntring
og formaning. Og alltid dyppet i Guds
ord og hans kjærlighet. Det ﬁkk jeg erfare.
Atmosfære av Jesu nærvær
I en slik atmosfære av Jesu nærvær – som
i et lite drivhus – vokser en fort og en
ser så mye. Så vil Gud lede en når en
er tilbake i hverdagen, skritt for skritt,
i møte med andre mennesker. Jeg har
forstått at jeg kan leve et overnaturlig liv
på en naturlig måte. Gud vil vise sin vei
for hver enkelt av oss, for vi er alle så
forskjellig skapt. Vi er fullkomne i hans
øyne så langt som vi er kommet.
Denne helgen åpnet Gud mine øyne for
å se mer i det profetiske og til å forstå
det jeg ser. Jeg forstår mer og mer at
dette er et helt naturlig liv, like naturlig som at vi puster. Profetisk tale er for
alle, like naturlig som Åndens språk er
for alle troende.
Takk til Jesus for hans mange gaver til
sine barn. Han vil at hele legemet skal
bli utrustet og bygd opp i en tid som
denne!
Jeg har så vidt berørt denne nye profetiske verdenen og forstår at det er mer
å innta. Men jeg vil ”gjøre snorene lengre og feste teltpluggene i et nytt land”!
Jeg ser for meg en ny og spennende tid
– med mange nye gode venner i ryggen
som heier på en! Tusen takk til dere alle,
vi sees igjen!
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av Jason

Dykk ned i Guds elv av kjærlighet

Jeg tror vi nå går inn i en tid der Guds kjærlighet vil bli uttrykt gjennom troende på et nivå vi tidligere bare har drømt om. Gud er kjærlighet, og som Kristi etterfølgere, er vi befalt å elske hverandre. (Joh15:12)

i Kristi kropp fanget. Sårede mennesker sårer andre, og ofte fortsetter vi å
skyte på våre sårede i stedet for å omfavne dem med en ubetinget kjærlighet.

vil oppdage det når du gjøre disse store
handlingene av godhet så vil Herren
vende deg om til å bli en stor giver.
Et av de største våpnene vi har som troende er den ubetingede kjærligheten fra
Jesus Kristus som ﬂyter gjennom oss.
Når vi beveger oss i den motsatte ånd
som verden har og elsker menneskene,
selv de som er de mest vanskeligste å

Jeg har nå sett større kjærlighet bli uttrykt på tvers av landegrenser en noen
gang tidligere. Vi kan lovsynge og be
forskjellige og inneha mange ulike tjenester og stiler enn de andre menighetene, men vårt endelige mål er det samme:
elske Gud av hele vårt hjerte og gjøre
ham kjent rundt over hele jorden.

Menneskeheten er i desperat behov av
en berøring av Jesu kjærlige armer. Herren reiser opp en ny vind av troende som
vil være så ”marinert” av Guds kjærlighet, at mange av de sosiale sykdommene
og indre sår i menneskenes hjerter vil
bli forvandlet i et øyeblikk, mens Guds
rene elv av kjærlighet utøses gjennom en
generasjon av troende.
Kan Guds kjærlighet forandre folkets
hjerter?
Uansett hvor jeg ferdes, både inn- og
utland, ﬁnner jeg folk som er veldig kritisk mot kirken, organisert religion, eller
kristne generelt. Noen venner av meg
i Nederland delte med meg frykten de
har for å nevne navnet Jesus, fordi de da
ofte møter smertefulle angrep mot seg.
Det er veldig vondt å høre hvordan enkelte ser på den kristne tro. Kan Guds
kjærlighet forandre folkets hjerter i denne time? Jeg er så takknemlig for at det
er et lys som skinner i mørket. Kristus i
deg, håpets herlighet.
1Kor13:13 ”Og så står de da her tro, håp
og kjærlighet. Størst blant disse er kjærlighet.”
Bevege oss i den motsatte ånd
Under min tid i UIO, tenkte jeg om og
om igjen på å respondere ved å reagere
i en annerledes ånd, da jeg var fristet til
å reagere i kjødet. Om du for eksempel
er en gjerrig person, prøv da å betale
for maten til kunden som er foran deg
i køen i matvarebutikken. Følg så med
på ansiktet deres når du betaler for deres
matvarer for det vil overraske deg. Du
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Faderen har elsket meg, slik elsker jeg dere;
hvil i min kjærlighet” (Joh15:9). La oss
dykke dypere ned i Guds kjærlighets elv
enn noen gang før, og la hans kjærlighet sprute på alle som kommer i kontakt
med oss!
Kjærlighet for Kristi legeme
Mang av oss er kjent med uttrykket
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elske, så forløser vi helbredelse til det
sårede hjertet til de fortapte. Dette vil
medføre at mange folk vil bevege seg inn
i en relasjon med Jesus Kristus.
En av nøklene til å vinne seier over det
verdensbildet som media tegner for oss
er en frisk dåp av Guds kjærlighet. Menneskeheten er i desperat behov av den
rene kjærligheten, som ikke spør om
noe i retur. Hvor mye av Guds kjærlighet mottar du og ser på jorden i dag? Jeg
vet at det ﬁnnes alltid mer når vi spør
ham om mer av hans kjærlighet. ”Slik

”vennskaps ild”. Dette er et militært
uttrykk som beskriver en soldat som
uheldigvis ble skutt av en av sine egne.
Denne terminologien blir også brukt i
menigheten når noen troende angriper
en annen. Om du har vært med lenge
nok, har du antageligvis hørt altfor
mange fortellinger om medlemmer i
legemet som taler om andre på en lite
vennlig måte. Det er en veldig smertefull og skadelig metode djevelen har
brukt i mange år for å legge lenker rundt
de troendes hjerter. Dette holder mange

Fokusere på likheter
Jeg er i stand til å lære mengder av sannheter fra mine Baptist og Lutherske venner. De har en helt annen stil i lovsang
og tilbedelse enn det jeg har, men jeg
lærer allikevel fra de og verdsetter deres
store tjeneste. Jeg ser mange mennesker
som velger å fokusere på våre likheter i
stedet for våre forskjeller. Vi ønsker alle
å se de fortapte frelst og helbredet. Det
er nok av plass i denne verden for alle
våre unike ”Jesus-sentrerte” tjenester.
Be Herren om å gi deg en stor kjærlighet for disse tjenestene og menighetene
rundt deg som tilber og oppfører seg litt
annerledes enn deg. Det morsomme er
at du tenker de er rare og de vil helt sikkert tenke det samme om deg. Herren er
ikke bekymret over våre små forskjeller.
Han gav hver og en av oss en personlighet og mange av oss blir trukket til forskjellige strømmer. Personlig liker jeg å
ta en svømmetur i mange av de forskjellige strømningene der ute. Jeg fryder
meg over de varierte stiler og kulturer
i de forskjellige tjenestene. Det herlige
ved Herrens store design er at alle de
forskjellige strømningene ender opp i
en elv. Alle elvene vil til slutt ende ut
i havet. Vi er alle en del av det samme

legemet, så la oss vokse i kjærlighet til
hverandre.
Mark12:30-31 ”Du skal elske Herren din
Gud med hele ditt hjerte, og med hele din
sjel, av hele ditt sinn, og av hele din styrke.
Du skal elske din neste som deg selv. Det er
intet større bud en disse.”
Å vinne de fortapte ved Gud kjærlighet
Har du noen gang tatt mot til deg og
delt Jesus med en venn eller noen du
møtte på butikken? Du tar noen få dype
åndedrag og begynner å dele din tro.
Øyeblikket etter skulle du ha ønsket at
du aldri hadde åpnet munnen din, i det
du blir veldig angrepet over den troen
du holder så kjær. Vi har alle vært der før
vi har delt vår tro.
Jeg vet at det alltid vil være folk som
opposisjonerer mot evangeliet, uansett
hvor mange tegn og under de ser som
er motivert av Guds kjærlighet. Jesus
hadde mange ﬁender og han fortalte
oss at det ville vi også få om vi vandret
som han gjorde. (Joh15:18) ”Om verden
hater dere, vit at de hatet meg før dere.”
Nøkkelen er hvor mange av disse kostbare sjeler vi kan vinne over på Jesus side
gjennom at Guds kjærlighet ﬂyter gjennom oss?
Jeg støtter fullt ut de som vitner, driver
med evangelisering, har kunnskaps ord
og forløser helbredelse og som leder folk
til Jesus (Mark16:20). Dette er noen av
de beste metodene for å vinne de fortapte, men uansett så må motivasjonen
bak dryppe av Guds kjærlighet.
Apostelen Paulus forteller oss om nødvendigheten for troende om å leve i
Guds kjærlighets elv. Les 1Kor13:1-3.
Paulus forstod viktigheten av å vandre
i Guds kjærlighet. Kapittel 12 og 14
i første Korinterne tar for seg de store

detaljene av de åndelige gavene som er
tilgjengelige for alle troende. Det er fantastisk å se hvordan kapittel 13 er ﬂettet
mellom disse to kapitlene om åndelige
gaver. Jeg tror at Herren vil vi skal se at
hans kjærlighet er mer viktig enn noen
andre gaver vi lengter etter eller allerede
opererer i. Verden bryr seg ikke om hvor
godt du kan profetere, de ønsker å vite
hvor mye du kan elske. Paul nøder oss
i 1Kor14:1 ”å jage etter kjærligheten, og
strekke oss etter de åndelige gavene, og spesielt at vi skal profetere.”
Det er en åpning i denne tiden vi lever
i nå til å bevege oss dypere inn kjærlighetshjerte til vår Far. I det de åndelige
gavene ﬂyter gjennom livene til de troende i et økende tempo og på høyere
nivåer, er det en nødvendighet at Guds
kjærlighet øker i våre liv. Invitasjonen
har alltid vært der. Jeg ser en større bevegelse av mennesker som stiger ut i elven
og inn i Guds kjærlighet enn noen gang
tidligere. Vi er hans legeme og hans
kjærlighet vil skinne gjennom oss som
aldri før. La oss jage etter kjærligheten
som aldri før. Sørg for at den kjærligheten har første prioritet i ditt liv. Du
vil oppdage at de åndelige gavene vil effektiviseres dramatisk når de drypper av
Guds kjærlighet.
Herre, jeg ber deg om at du vil fylle oss
med din friske elv av kjærlighets. Jeg ber
om at du vil berøre våre hjerter og at du
vil døpe oss med din endeløse kjærlighet.
Herre, la din kjærlighet skinne gjennom
oss som aldri før og salv oss med kreativitet
for å se sjeler på denne jord frelst i kraften
av din kjærlighet. Amen!
1Joh3:11 ”Dette er det budskapet dere har
hørt fra begynnelsen, at du dere skal elske
hverandre.”
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Fienden er ute etter din tro

av Victoria Boysen

”La ikke vanntro hindre deg fra å gå inn i ditt lovede land. Om Herren har vist deg ditt lovede land,
tro da at han vil lede deg inn i det løftet.”
Jeg tror at en av de største hindringene i
vår vandring med Gud er vanntro! Når
vanntroens ånd styrer vårt hjerte og våre
tanker, stenger vi for at Gud kan gi oss
den vidunderlig overnaturlig velsignelse
han lengter etter å gi oss. Hans fantastiske velsignelser og mirakler er blitt stjålet
fra oss ved denne løgnaktige ånd.
Gud ser etter troende som vil se på sine
omstendigheter med troens øyne - folk
som vil, tross alle odds, tro Gud i enhver
situasjon. Han ser også etter folk som vil
oppmuntre Kristi Legeme ved å minne
dem om hans fantastiske kraft. Vil du
være en av de som bringer Guds synspunkter til hans folk?
En annen type ånd
En person med en sann tro er en sjelden
vare. Det virker som det går fem negative personer på hver positive person.
Har du lagt merke til hvor lett det er å
se det negative? Til tider ser det ut til å
være det naturlige valg. Ofte så skriker
omstendighetene rundt oss om nederlag. Men om vi tar oss tid til å se inn
i Guds hjerte angående vår sak, vil ting
se helt annerledes ut. Vi vil se at alt ikke
er tapt og at Herren har en plan til vårt
beste. (Jer29:11)
To positive reportere i Bibelen var Kaleb
og Josva. Skriften forteller oss at Moses
sendte tolv speidere inn i løftelandet for
å se hvordan det var og skulle rapportere tilbake til ham og til Israels folket.
Tolv spioner gikk inn, men bare to så situasjonen fra Guds perspektiv. Kaleb og
hans venn Josva så at landet var godt og
ønsket å gå inn! Selv om det var kjemper
i landet visste de at Gud var større og
mektigere en noen kjempe. Uheldigvis
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ble deres rapporter motsagt med de negative rapporter fra de andre spionene.
Hadde robbet deres tro
De ti negative speiderne så bare barrierene som stod mellom dem og deres
lovede land. De trodde ikke at Gud var
større enn deres omstendigheter. De sier,
”vi er ikke i stand til å gå imot dette folket,
for de er altfor sterke for oss” men ”Kaleb
stillet folket foran Moses og sa, vi bør gå

klar til å gi opp, ja overgi seg til døden.
De ropte ut, ”hva er forskjellen på å dø i
Egypt, i stedet for å dø i ødemarken! Hvorfor bringer Herren oss inn i et land der vi
vil falle for sverd?” (4Mos14:2-3)
Selvfølgelig, vi vet at Gud brakte dem
ikke til ørkenen for at de skulle dø, men
i stedet gi dem en stor seier. Men deres
håp i Gud hadde forsvunnet i de mange
negative rapporter de hørte. Troen hadde blitt stjålet fra dem! Ord13:12 sier,
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opp og innta det, for vi vil med sikkerhet overvinne det” (4Mos13:30-31)
Selv om Kaleb prøvde alt han kunne,
klarte han ikke å vende folket bort fra
de negative rapportene fra de andre speiderne. De nektet å tro ham. De fortsatte
med å spre den negative rapporten blant
Israels folket om landet de hadde oppdaget, ved å si, ”landet vi har vært i, er
et land som sluker sine innbyggere. Den
natten gråt og klaget hele folket over deres
situasjon. De knurret mot Moses og var

”tapt tro gjør et hjerte sykt.” En vanntro
ånd hadde robbet deres tro på Gud og
sørget for at de knurret og gjorde opprør
mot Herren.
Hindringer er en mulighet
Vi ser den samme kampen i dag med det
negative og positive folk kommer med,
de sloss for hjerte og sinn til Guds folk.
De med de positive rapportene, de som
kjemper for å proklamere Guds godhet,
er veldig få. Men, for et fantastisk bud-

skap de bringer til Guds folk! Det er de
som bringer det sanne evangelium, som
er de gode nyhetene.
Enten vår situasjon er god eller dårlig,
må vi ha tro til Gud og at han har kontrollen. Ett hvert hinder som ligger i vår
vei er faktisk bare en ny mulighet for
Gud å vise oss hvor mye han elsker oss og
hva han kan gjøre. Vi kan stole på Herren! Uansett hvor vanskelig situasjonen
er, er han større. Fortell Herren at det er
umulig og han smiler fra øre til øre fordi
han sluker det umulige og forbløffer oss.
Hvordan kunne vi i det hele tatt tenke
at situasjonen var umulig? ”For Gud er
alle ting mulig.” (Matt19:26)
Kaleb var ikke dum. Han kunne se at
kampen mot innbyggerne i landet ikke
ville bli lett. Han så også kjempene men
han hadde også åpenbaring om hvor stor
Gud var. Han sa, ”Sett dere bare ikke opp
mot Herren! Og vær ikke redd for folket i
dette landet, for vi skal fortære dem som
brød! Deres vern er veket fra dem, og Herren er med oss. Vær ikke redde for dem!”
(4Mos14:9)
Fromt bedrag
Vi forstår ikke hvilken effekt våre negative ord har på Gud - hvor såret han blir
over vår vanntro mot ham. Til og med
noen kristne kan komme til oss som virker å være rettferdig når de i realiteten
har blitt sendt av ﬁenden for å ta motet
fra Guds folk. De føler at de har blitt
gitt spesiell innsikt om hvor dårlig situasjonen egentlig er. Men det er ikke
Guds måte å vise oss de negative omstendighetene uten å gi oss en lik eller
større åpenbaring om hvordan han vil
løse omstendighetene.
Guddommelige reportere viser vanskelighetene sett fra Guds side. De ser lyset
fra Kristus selv i vanskelighetene som

omgir dem, og vet at Guds favør er med
dem. De nekter å la seg lede av frykten,
de tillater troen å lede dem.
Vi forstår ikke hvilken effekt våre negative ord har på Gud - eller hvor såret
han er av vår vanntro. Han er ikke en
sint Gud. Han er veldig god og snill, og
vil at vi skal tro og stole på hans godhet. Når vi leder andre til å se Gud som
”sint” eller at han ikke har kontroll, er vi
skyld i at de mister troen i sitt hjerte og
faller. Ved å gjøre det kommer vi under
Guds dom, akkurat som de ti speidere
som var skyld i at Israels folket gjorde
opprør mot ham.
Gud dømte Israelittene for deres opprør,
men hans dom mot de ti ”dårlige” reportere var mye strengere.
”De menn som Moses sendte for å utspeide
landet, var kommet tilbake og hadde fått
hele menigheten til å knurre mot ham ved
å tale ille om landet. Nå ble disse menn,
som hadde talt ille om landet, slått ned
for Herrens åsyn og døde. Bare Josva,
Nuns sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, ble
i live av de menn som var gått av sted
for å utspeide landet.” (4Mos14:36-38)
Tusener av mennesker døde i ørkenen
på grunn av innﬂytelsen av de ti menn.
Da Gud så at han ble behandlet med
forakt (14:22-23), ble Han veldig harm
på Israelittene. Deres vanntro mot ham
og dere fokus på deres omstendigheter
hadde ført dem til å beskylde Gud og
angripe ham.
Kaleb, på den andre siden, hadde gledet
Gud, ”men min tjener Kaleb - fordi det
var en annen ånd i ham, og han trofast
fulgte meg, så vil jeg føre ham inn i det
landet han har vært i, og hans ætt skal eie
det.” (4Mos14:24)
Gud er fornøyd og gleder seg over dem
som stoler på Ham. Om Han har vist

deg ditt lovede land, da tro at Han vil
lede deg inn i det løftet. Vi trenger å ta
til fange enhver tanke, ord, eller rapporter som vil reise seg mot det Herren har
erklært som sannhet. Om Gud sier du
kan gjøre det, da vil du gjøre det!
Advarsel mot vanntro
Gud likestiller synden av vanntro og
opprør. (se Hebr3). Jeg har aldri angret
på at jeg har stolt på Gud, selv om det
jeg har trodd på ikke har skjedd. Vår
vanntro sårer Gud så mye at han refererer til det som et forherdet hjerte.
(Hebr3:15)
”Hvem var det da som hørte, men likevel forbitret ham? Var det ikke alle de
som drog ut fra Egypt, ledet av Moses? Og
hvem var det han var harm på i førti år?
Var det ikke på dem som hadde syndet, så
deres kropper falt i ørkenen? Og om hvem
var det han sverget ikke skulle komme inn
til hans hvile? Var det ikke om dem som
ikke hadde villet tro? Så ser vi da at det
var på grunn av vanntro de ikke kunne
komme inn.” (Hebr3:16-19)
Gud blir æret ved vår tro på ham. Han
tar det veldig personlig. Om vi virkelig har et personlig forhold til ham, vil
vi kjenne Herren som trofast og sann
(Åp19:11) Sannelig, vår tro på Gud er
et element av vår tilbedelse til ham. La
ikke vanntro hindre deg fra å gi Herren
ditt hjerte helt og fullt og motta alt det
han har for deg.
Be denne bønnen med meg; Kjære Far!
Tilgi meg for ikke å ha stolt på deg helt
og fullt og tilgi meg for min mangel av
tro og alle nedbrytende ord jeg har talt.
Hjelp meg til å være en som oppmuntrer ditt folk. Jeg vil at du skal glede deg
over meg, så hjelp meg til å følge deg av
et helt hjerte! I Jesu navn, Amen!
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Lyden av en kraftig vind

Regnbuen

ved Kim Clement

av Lynne Richardson

info@brolendelam.no

”En ånd av Samson vil reise seg over mennesker og det vil bli så mange vidunderlige
gjennombrudd. Jeg ønsker den samme lyden som på Pinsedag”, sier Herren.
Jeg kan høre og føle den samme lyden
som på Pinsedag. Det er den lyden som
Gud ønsker at nasjonene skal være fylt
med. Ikke lyden av religion, eller nødvendigvis tradisjon, heller ikke repetisjon, men den samme lyden som løste
ut apostlene og de 120 vitnene. ”Jeg tok
dem fra å være ubetydelige til å gjøre de
til kjemper, tok dem fra å være tause til å
gjøre dem til en lyd. Det er denne lyden jeg
forløser i dag”, sier Herren.
Den samme lyden som på Pinsedag. Vilt
- men i Guds kontroll der mennesket
ikke har noe kontroll men kun er mottager og ved Den Hellige Ånds ledelse.
Dette er den lyden som Herren skal
bringe; for en nasjon roper ut og nasjoner, ja - til og med Midtøsten roper ut
etter denne lyden i disse dager.
Gud sier: ”Du lurer på hva denne lyden er
- den dagen i hagen, den lyden de var kjent
med. Daglig kommuniserte jeg med Adam
og Eva og de hørte den. Det var forståelig
og det var overførbart. Men den dagen de
matet sine øyne med kunnskapen om godt
og ondt ble deres øyne åpnet og deres evne
til å motta ble stengt. Så kom den samme
lyden inn i hagen igjen, men denne gangen
førte lyden til at de løp med frykt. Mennesket løp fra lyden. Israels barn løp da den
samme lyden som kom over fjellet og de sa
til Moses: ”Du skal gå og høre, så kan du
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oversette hva den lyden er, lyden av Guds
stemme”. De løp bort fra denne lyden gjennom tidene og i alle nasjonene”.
Gud sier: ”Det vil bli slike uvanlige mirakler som jorden aldri har sett før: I medisinsk forskning, teknologi, idrettsmenn/
kvinner vil bryte rekorder som aldri før. Jeg
har brakt menneskeheten sammen gjennom
Ordet som kom fra himmelen, min Sønn,
Jesus Kristus. Ved å gå opp på korset og gjøre
den ene tingen jeg ba ham om, den ene akten av lydighet som brakte menneskeheten
inn til det stedet der man kan motta lyden,
fordi de selv utgjør en akkord fra et sted.

Datteren min Christy var spesiallærer i et lite skoledistrikt ute på landet
øst i Texas. I tillegg til å undervise var
hun moren til tre vakre barn; Ailish på
åtte som går på skolen Christy underviste på, Ian på tre og Ainslea på to år.
11 november i 2005 var Christy, min
datter og Ailish, min datterdatter på
vei hjem fra skolen kjørende i bilen sin.
Christy ble distrahert et øyeblikk og da
hun så på veien igjen var hun på vei rett
inn i en postkasse. Hun overkorrigerte
bilen, mistet kontrollen og kjørte inn i
et tre. Sammenstøtet sendte bilen over
på andre siden av veien der hun traff
et annet tre. Den ødelagte bilen tok
fyr og ﬂammer stod ut fra panseret.

Lyden som kom fra himmelen var en lyd
de ikke kunne forstå, men de visste det var
rett. Plutselig kom ﬂammer over dem og
de var fylt med Ånden som begynte å tale
mens Ånden gav dem utrustning”.
”Forbered dere for hva som er i ferd med å
skje for jeg vil ryste menigheten, næringslivet og tjenestene. Jeg vil ryste alt som kan
bli rystet. Ut fra det, vil det stige en ny
frisk lyd som vil trekke inn de svake og som
vil trekke inn de som roper etter hjelp. Det
vil bli slike uvanlige mirakler som jorden
aldri har sett; en ånd av Samson vil reise
seg over mennesker og de vil sprenge grenser på alle hold. Det vil bli så mange vidunderlige gjennombrudd. For en unik generasjon skal bringe unike manifestasjoner
og unike mirakler. Forbered dere for dere
vil si de samme ordene, ”dette har aldri
skjedd før!”

Et øyevitne slukket brannen mens
konen hans så etter overlevende. De
ﬁkk ut Ailish fra bilvraket og spurte
om hun hadde det bra og barnebarnet mitt svarte; ”Jeg har det bra, men
mor har reist til himmelen for å være
med Jesus.” Hun hadde rett. Moren, min datter, døde momentant.
Sikkerhetsbeltet til barnebarnet mitt
ble ødelagt i ulykken og etterlot seg
et blåmerke. Proﬁlen hennes var trykket inn i frontruten. Hun hadde ingen
kutt i fjeset sitt, ingen brukkne bein og
ingen blåmerker, foruten dem som sikkerhetsbeltet hadde laget. Det er virkelig
et mirakel at hun overlevde bilulykken.

Krassimir Kolev - Olje på lerret

Sorgreaksjonen og savnet av min datter
Jeg vet at Christy er med Gud. Hjertet
mitt er likevel knust og det ﬁns ting vi
som etterlatte må gjennomgå etter tapet
av sine nærmeste. Det vondeste jeg måtte gjøre var å møte julehøytiden uten
henne og ﬁnne ut av hva jeg skulle gjøre
med julepresangene jeg hadde kjøpt til
henne. Etter at jeg hadde tenkt mye på
det bestemte jeg meg for å gi gavene til
søsteren hennes. Jeg la gavene på sengen
i gjesterommet hvor de ble liggende i
ﬂere dager. Av og til gikk jeg inn og tok
i dem men jeg klarte ikke å pakke dem
inn.
En morgen gikk jeg til gjesterommet for
å ”ta i dem” men jeg ble stanset i døren
av et uvanlig syn; Inne i rommet var det
en vakker regnbue. Den begynte ved enden av sengen og strakte seg over hele
sengen der julegavene lå, og helt over til
andre siden. Jeg ropte på mannen min
slik at han også skulle få se regnbuen.
Jeg tror at regnbuen var en beskjed fra
Christy at hun var i himmelen og glad
for at søsteren hennes ville få gavene.
Tror jeg på engler? Ja, jeg tror at Christy
var en engel på jorden og at hun ble kalt
hjem for å være med sin Frelser, Jesus
Kristus. Jeg tror også at guddommelig
hjelp reddet barnebarnet mitt, Ailish.
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Israelere drømmer
av Jim Bramlett

En eldre jødisk mann ved navn Moishe fra Tel Aviv hadde gjentakende drømmer om Messias snarlige komme, og hvem han er. Moishes drøm begynner med opptakelsen av de troende til himmelen, den går videre
til det andre komme og fortsetter med Kong David og Messias sitt styre i tusen år i Jerusalem. Det er tre
begivenheter som snart vil ﬁnne sted i Jerusalem. Se for deg å ha den samme drømmen ikke bare en natt,
men hver natt i tre måneder! Gud brukte Moishe, Esther og de tre andre israelerne til å profetere om ting
som er i ferd med å skje etter at de ble fylt med den Hellige Ånd.
En ortodoks jøde i Tel Aviv med tilbakevendende drømmer om Messias,
av Matt Schwartz
”Syng en ny sang for Herren! Hele
jorden, syng for ham!” Sal96:1
Lovsangsteamet vårt løftet opp Israels
Gud med sang og dans. Vi marsjerte
nedover Diezengorf gaten i Tel Aviv og
svingte de vakre bannerne våre. Hundrevis av israelere kom ut fra butikkene sine
og møtte oss for å takke fordi vi kom til
Israel for å vise vår støtte. Vi gav hver
israeler en pin der det stod: ”Israel, du er
ikke alene,” og vi fortalte dem at Gud elsket dem. Vi hadde mange overnaturlige
møter med fortapte, som Herren drev ut
fra sine butikker for å møte oss på gatene.
Moishe og Esther Cohen er ortodokse
jøder som overlevde Holocaust. De
giftet seg om bord på et ﬂyktningeskip
og kom til Israel i mai 1948. De eier
en juvelbutikk i Tel Aviv og har mange
ansatte. De opprettholder sabbaten og
de tradisjonelle jødiske helligdagene.
Da de hørte at vi sang, løp Moishe ut
fra butikken sin for å møte oss. ”Det er
helt utrolig! Sangene dere synger er de
samme jeg hører hver natt i drømmene
mine!” Jeg ble svært overrasket over dette, siden vi ikke bare sang israelske favoritter og klassikere som Hava Nagila,
men åndelige hymner og lovsanger som,
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”vår Gud er en mektig Gud” og andre
sanger vi synger i menighetene våre
hjemme. Moishe begynte å fortelle oss
om den gjentakende drømmen sin som
han hadde hatt hver natt i tre måneder.
”Jeg våkner av lyden av shofarer og
trompeter, de er så høylydte at de vekker meg midt på natten. Jeg løper til
forsiden av huset mitt for å se hva som
skjer. Tusenvis av mennesker fra nasjonen Israel går opp gjennom skyene, de
har på seg hvite kapper og himmelen
deler seg. Det er da jeg ser himmelen
åpne seg og erkeengelen Gabriel og en
mektig arme i skyene kledd til kamp.
Kommandanten deres rir på en hvit hest
og øynene hans er som ﬂammende ild.
Bak kommandøren rir de jødiske patriarkene; Abraham, Isak og Jakob. Bak
dem er de gudelige jødiske kvinnene;
Miriam, Rut, Sara og Dronning Ester.
Da ser jeg Kong David og Kong Salomo
og med dem profeten Elias og hans tjener Elisja. De er alle levende. Lys skinner fra dem. De rir på hester. Denne
mektige Guds arme er talløs. De kommer ned fra himmelen til Oljeberget
her i Jerusalem. Kommandøren deres
har på en hebraisk tallit hvor det står:
”Kongenes Konge.” Han har ild i øynene sine. Plutselig forstår jeg at jeg ser på
vår jødiske Messias. ”Herre, spurte jeg,
hvem er du?” Han svarte meg ved mitt
fornavn; ”Moishe, jeg er den som profetene snakket om.” ”Har du et navn?”

spurte jeg. ”De kaller meg Seiersherren.”
Så sa han til meg; ”Moishe, jeg døde for
deg. Jeg elsker deg. Fortell din jødiske
familie og vennene dine om meg. Si at
jeg kommer snart. Det vil være tilbedelse og hyllest i Israel akkurat som det
var i kong Davids dager.” Så våkner jeg
opp med disse ordene; ”Moishe, jeg elsker deg, jeg kommer snart,” ringende i
ørene mine. Min kone Ester sier, ”Moishe, gå til rabbinerne, fortell dem om
drømmen din.” Siden da har jeg møtt
utallige rabbinere her i Israel. De har
alle forskjellige oppfattelser. Noen sier,
”Det ﬁnnes ingen Messias som kommer
ridende på en hvit hest. Det er bare en
drøm, Moishe. Ingen hær fra himmelen
vil redde oss fra våre ﬁender. Gå hjem.
Glem drømmen din.”
Stående rundt meg den dagen var det
sangere, dansere og ﬂere pastorer med
sine koner som alle var en del av vår
femfoldige tjenesteteam. De lyttet, mens
han fortalte historien sin. En pastor ved
navn Brad sa; ”Moishe, det ﬁnnes en Seiersherre som vil komme til Israel. Du har
rett at han vil komme tilbake ridende på
en hvit hest. Hør hva Johannes forteller
oss i Åpenbaringsboken. ”Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som
satt på den, heter Trofast og Sannferdig,
for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som ﬂammende ild, på hodet
har han mange kroner.” Åp19:11-12a)

om Messias
Pastor Brad spurte ham; ”Er dette den
Messias du så i drømmen din? Tårer
kom frem i øynene hans. ”Ja, det er
ham,” sa Moishe.
”Gud har gitt deg denne drømmen,” tilføyde han. ”Du tror på den samme Messias vi tror på. Du vet bare ikke navnet
hans, det er Jesus. Han kom først for å
dø for verdens synder. Så kommer han
tilbake som Løven av Juda stamme. Du
kan bruke hans hebraiske navn, Jeshua.
Han lever.” Jeg sa; ”Vil du invitere ham
til å komme inn i livet ditt for å være
din Herre og Frelser?” ”Ja,” sa Moishe.
”Jeg vil også be med deg,” sa Ester, den
jødiske konen hans. ”Vi vil også be med
dere,” sa Dayla, Svetta og Alona, tre av
Moishes ansatte fra juvelbutikken. Alle
fem ba med meg, ”Herre, tilgi meg,
jeg er en synder. Jeg omvender meg fra
mine synder. Jeg aksepterer hva du gjorde for meg på korset. Jeg gir livet mitt til
deg, jeg kaller deg min Herre, min Frelser og tar imot deg som min Messias.”
Plutselig begynte alle fem å gråte. Dayla
som hadde emigrert med sin familie fra
Russland sa; ”Pastor Matt, Gud har sendt
deg og dine sangere til Israel for å vise oss
veien til frelsen.” Lorna, danselederen
min fra Ohio sa; ”Dayla, Gud har mer
for deg. Så la vi alle hendene på Moishe,
Esther, Dayla, Svetta og Alona og ba for
dem at de skulle bli fylt med den Hellige
Ånd. De ble alle fylt med den Hellige
Ånd og talte i tunger og profeterte som
Ånden gav dem å tale. (Apg2:4). Det
var et helt fantastisk øyeblikk.
Alle fem begynte å profetere i Ånden om
hva som skulle komme. Ting som snart
vil skje i Israel, Amerika, Russland og
nasjonene. Vi lyttet alle i ærefrykt. Herren bekreftet sitt ord med mange tegn

Krassimir Kolev, ”My Savior is a Jew” - Olje på lerret

som fulgte akkurat som han hadde gjort
i Apostelgjerningene. Vi ser oppfyllelsen
av profeten Joels ord; ”I de siste tider, sier
Herren vil jeg utgyte min Ånd over alt
kjød, deres sønner og døtre skal tale profetord; de gamle blant dere skal ha drøm-

mer, og de unge skal se syner.”(Joel3:1)
Må Herren gi deg et år av forøkelse og
jeg ber om at Gud vil gi deg en ny årstid av framgang og nå nye høyder i hans
rike. Må dette være en tid av overnaturlig forøkelse og favør fra Herren.
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Uvitende om Holocaust
Vestlige ledere som sier at de er sjokkert
over president Ahmadinejads konferanse for Holocaust-fornektere i Iran, må
se virkeligheten i øynene. For ﬂertallet
av muslimer er Holocaust ingen historisk begivenhet. De fornekter at den har
skjedd fordi de vet ingenting om Holocaust.
Ayaan Hirsi Ali er en politiker som ﬁkk
oppholdstillatelse i Nederland. Det var i
1994 - da jeg bodde i Ede, en liten by i
Nederland, at jeg ﬁkk besøk av halvsøsteren min en dag. Vi hadde begge søkt
om asyl i Nederland. Jeg ﬁkk innvilget
asyl, mens hun ﬁkk avslag. Innvilgelsen
gjorde det mulig for meg å studere. Den
muligheten ﬁkk ikke min halvsøster.
Ny kunnskap for meg
For å bli opptatt ved det instituttet for
høyere utdannelse som jeg hadde som
preferanse, måtte jeg gjennomføre tre
kurs i språk, samfunnslære og historie.
På dette innledende kurset i historie
hørte jeg for første gang om Holocaust.
Jeg var da 24 år, min halvsøster var 21.
På den tiden var nyhetsbildet dominert
av folkemordet i Rwanda og den etniske
rensingen i det tidligere Jugoslavia. Den
dagen halvsøsteren min var på besøk,
tumlet tanken på hva som skjedde med
seks millioner jøder i Tyskland, Nederland, Frankrike og Øst-Europa rundt i
hodet på meg.
Systematisk og grusomt
Jeg var blitt kjent med at uskyldige menn,
kvinner og barn ble skilt fra hverandre.
En stjerne var festet på brystet deres. De
ble transportert med tog til leirer, der de
ble gasset i hjel av den ene grunn at de
var jøder. Det var det mest systematiske
og grusomme forsøk på å utslette et folk
i menneskehetens historie. Jeg så bilder
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av en masse skjeletter - også av barn.
Jeg hørte grufulle beretninger fra noen
av de menneskene som hadde overlevd
redslene i Auschwitz og Sobibor.

som ikke var i posisjon til å reise våpen
mot jødene, var det nok å heve håndﬂatene våre og blikket mot himmelen og
be til Allah om at de ble utryddet.

Bildene i boken
Alt dette fortalte jeg til halvsøsteren min.
Jeg viste henne bildene i historieboken.
Det hun sa, sjokkerte meg mer enn de
redselsfulle opplysningene i boken. Med
stor overbevisning utbrøt hun: ”Det er
løgn! Jøder vet å gjøre folk blinde. De
ble ikke drept, gasset i hjel eller massakrert. Men jeg ber til Allah om at alle
jøder i verden en dag vil bli utslettet”.
Det som kom fra hennes munn, var ikke
noe nytt. Mitt sjokk skyldtes delvis reaksjonen hennes i lys av så mange bevis,
delvis de pågående folkemordene i vår
tid.

Uvitende om Holocaust
Vestlige ledere som i dag sier at de er
sjokkert over president Mahmoud Ahmadinejads konferanse for Holocaustfornektere i Iran, må se virkeligheten i
øynene. For ﬂertallet av muslimer i verden er Holocaust ingen større historisk
begivenhet som de fornekter. De er simpelthen uvitende om Holocaust - fordi
de aldri er blitt informert. Det er verre
at de ﬂeste av oss er lært opp til å ønske
et Holocaust.

Fiender av muslimene
Fra oppveksten min i Saudi-Arabia husker jeg at lærerne, moren min og naboene nærmest som en daglig foreteelse
fortalte oss at jøder var onde og svorne
ﬁender av muslimene. Deres eneste mål
var å utrydde islam. Vi ﬁkk aldri vite om
Holocaust. Senere, da veldedighet fra
Saudi-Arabia og andre golfstater nådde
Afrika, husker jeg som tenåring i Kenya
at byggingen av moskeer og donasjonene til sykehus og de fattige ble ledsaget
av utskjelling av jødene.
Hva jøder ﬁkk skylden for
Det ble hevdet at jødene var ansvarlig
for barnedød, epidemier som AIDS og
at de forårsaket kriger. De var grådige
og villige til hva som helst for å drepe
oss muslimer. Og dersom vi noensinne
ønsket å stifte bekjentskap med fred og
stabilitet, ville vi måtte knuse dem før
de kom til å utslette oss. For dem av oss

Ingen informasjon
Jeg husker tilstedeværelsen i Somalia av
ﬁlantroper fra Vesten, frivillige organisasjoner og institusjoner som Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.
Utsendingene deres hadde med seg det
de anså som nødvendig av medisiner,
kondomer, vaksiner, byggematerialer men ingen informasjon om Holocaust.
Sekulære og kristne givere og hjelpeorganisasjoner kom ikke med hat på agendaen, men heller ikke med et budskap
om kjærlighet. Dette var virkelig en forspilt mulighet i lys av den hatskapende
veldedigheten fra oljerike muslimske
land.
Det er antatt å være omtrent 15 millioner jøder i verden i dag, maksimalt
20 millioner. Når det gjelder fruktbarhet, kan deres befolkningsvekst sammenlignes med veksten i folketallet i de
utviklede landene. Det samme gjelder
alderssammensetningen.
I rask vekst
På den annen side er den muslimske be-

folkningen anslått til å være mellom 1,2
og 1,5 milliarder mennesker. Og ikke
bare er den i rask vekst. Den muslimske befolkning er også meget ung. Det
slående ved president Ahmadinejads
konferanse i Teheran er hvordan hovedstrømningen blant muslimer stilltiende
slår seg til ro med at den fant sted.
Som nazipropagandaen
Jeg kan ikke la være å undres: Hvorfor
arrangeres det ingen motkonferanse i
Riyadh, Kairo, Lahore, Khartoum eller
Jakarta som fordømmer Ahmadinejad?
Hvorfor tier Den islamske konferanseorganisasjonen (OIC) om dette?
Kan svaret være like enkelt som det er
gruoppvekkende: I generasjoner har lederne for de såkalt muslimske landene
fôret sin befolkning med propaganda
lik den generasjoner av tyskere og andre
europeere ble fôret med - at jøder er skadedyr og bør behandles som det.

nisasjoner bør se det som en oppgave,
i de områdene der de er aktive i den
tredje verden, å informere både muslimer og ikke-muslimer om Holocaust.
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Ayyan Hirsi Ali (36) var inntil nylig
medlem av det nederlandske parlamentet. Hun samarbeidet med ﬁlmskaperen
Theo van Gogh før han ble drept, og er
mest kjent som en sterk kritiker av islamske menneskerettighetsbrudd. Hun har
nå ﬂyttet til USA. Hennes bok ”Krev
din rett!” kom tidligere i år på norsk.

Den logiske løsningen i Europa ble
Holocaust. Hvis Ahmadinejad får det
som han ønsker, vil han ikke vente på at
føyelige muslimer står parat til å handle
etter hans ønske. Verden trenger konferanser om nestekjærlighet, en forbedret
forståelse av kulturer og antirasistiske
kampanjer. Men enda mer presserende
er behovet for å informere verden om
Holocaust igjen og igjen. Ikke bare av
hensyn til de jødene som overlevde Holocaust og deres etterkommere - men
fordi det er i menneskehetens allmenne
interesse.
Nestekjærlighet svøpt i hat
Kanskje stedet å begynne er å konfrontere den islamske nestekjærligheten, som er svøpt i hat mot jødene.
Vestlige og kristne veldedighetsorga-
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Den prestelige dansen
av Anneli Nilsson

anneli_b_nilsson@hotmail.com

Jeg så hundretalls unge menn og kvinner
Alle kledd i hvitt
Jeg hadde aldri sett noe så vakkert
Først tenkte jeg at de var engler
Men så visste jeg at det var menn og kvinner som var renset, vasket og hellige
De beveget seg alle samtidig og var så sensitive for musikken
De ﬂøt nesten rundt omkring med Den Hellige Ånd
De gav sine hjerter i en akkord til sin Frelser
Du skulle ha sett ansiktene deres
De strålte som sterke lys
Jeg kommer aldri til å glemme nærværet av ham
Jeg er sikker på at det ikke bare var menn og kvinner som danset
Jeg kunne merke at englene var der og danset også
Dikt skrevet ned etter en åpen visjon i 1994
Jeg blir glad når jeg får et åndelig forglimt på hva Gud vil gjøre på området
dans og tilbedelse. I kristen sammenheng kan dans brukes i mange forskjellige og bra formål. Jeg tror imidlertid at
den prestelige tjenesten av dansen ligger
spesielt på Guds hjerte i den tiden som
ligger foran oss. Den prestelige dansen
har en spesiell rolle for å forberede bruden, for å skape et klima av lovprisning,
forberede for Guds herlighet og sist men
ikke minst for å ønske Kongenes Konge
velkommen ved sin tilbakekomst.
Prestelig dans
Hva deﬁnerer den prestelige dansen? I
det gamle testamentet var den prestelige tjenesten et kall. Man gikk inn i
tjenesten klar til å legge sitt eget bort for
å følge de regler som tjenesten krevde
for man skulle jo være nær Guds trone
og var tvunget til å være nøye med livet
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sitt. Det er det samme i dag. Hvis en
vil kommer nær til og eie den prestelige salvelsen krever det nøysomhet og
overgivelse. Det er ikke lenger noe man
gjør fordi det er så morsomt. Det er en
overgivelse av hele sin kropp og alt en er
til Gud for å danse innfor Guds trone og
forberede Herrens tilbakekomst. Gud
lengter og sukker etter denne dansende
skaren. ’Åh’, tenker han;”Om de bare
kunne se den herligheten som jeg ville senke over dem om de bare ville…ville legge
bort sitt eget, sine egne ambisjoner, for å
tjene meg i sine hjerter.”
2Mos25:8-9 ”La dem så reise en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant
dem. Denne boligen og alt det som hører
til i den, skal dere lage nøyaktig etter det
forbildet jeg vil vise deg. ” På denne tiden
gjaldt det et fysisk tabernakel, men for
oss er tabernaklet skyggebildet, mønsteret for oss i dag. (Hebr8:5 ”Se til at

du gjør alt etter det forbildet som ble vist
deg.”) Vi skaper altså en forutsetning for
at Guds Ånd skal kunne komme med
herligheten. Dansen er kalt til å være
med i denne byggingen av det ”nye”
tabernaklet når herligheten skal komme
på en ny og mektig måte.
Betegnelsen for den prestelige tjenesten
innefor dans er vektleggingen på Guds
ord, det profetiske, bibelundervisningen,
lovprisning og underordning. (Vektleggingen ligger ikke på selve teknikken,
selv om en viss teknikk alltid burde være
tilstede, sammen med stil og musikk.)
Man er en mann eller kvinne av Guds
ord og kan dermed formidle den åpenbaringen man står i ved hjelp av sin egen
dans. Denne salvelsen er svært viktig.
Danseren danser med autoritet fra Gud
og bevegelsene formidler liv og åndelig
kraft. Jeg tror at den salvede prestelige
danseren har tre egenskaper og funksjoner: Han/hun er en tilbeder i hjertet,
har forståelse og innsikt i åndelig krigføring og er klar over at han/hun kun
er en tjener av Guds ord ledet ved Den
Hellige Ånd.
Den prestelige dansesalvelsen kan ligge
over en person, en dansegruppe eller
en hel organisasjon. ’Restored to Glory
Ministries’ i Michigan, USA, er et bra
eksempel på dette. Jeg kom i kontakt
med lederen Ann Stevenson etter at jeg
hadde lest boken hennes; ”Restoring the
dance” (Dansens gjenopprettelse) og har
blitt helt betatt av ønsket hennes om å
betjene Gud gjennom dans. Hun startet
en danseskole på sin åpenbaring og jeg
kan bekrefte at det ligger en kollektiv

Foto: David Jenkins
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av Anneli Nilsson
dansesalvelse over alt de gjør da jeg har
vært der. Gå inn på www.danceministry.
com for å se små videoklipp fra forestillinger. Ann multipliserer virkelig seg selv
og sin åpenbaring gjennom hundretalls
dansere fra 5 til 70 år!
Hvis man vil stå i en profetisk dansesalvelse så er det klokt å dra
fra dem som har erfaring i dette.
Guds helligdom
Guds drøm er at dansen skal være med
på å bygge opp helligdommen. (1Krøn
22:19, 1Krøn28:10). På gammel testamentlig tid gjaldt det å fysisk bygge et
sted. Stedet måtte være klart før arken,
som symboliserer Guds nærvær, kunne
føres dit. Dette er et åndelig bilde på
det arbeidet som Gud vil ha gjort i dag i
menigheten. Herligheten kan ikke bare
komme inn hvor som helst. Vi forbereder oss, renser ut det som ikke skal være
i våre liv (2Krøn29:4,11) og kler oss i
det prestelige skrudet, dvs. legger til side
vår egen ambisjon, for med fullt fokus å
tjene Gud i lovsang og dans.
Et annet uttrykk som brukes i Bibelen
er ”gjenoppreisningen av Davids falne
hytte.” I Amos9:11 står det ”Den dagen
reiser jeg opp igjen Davids falne hytte. Jeg
murer igjen dens revner og reiser det som
ligger i grus; jeg bygger den som i gamle
dager.”
Utrykket ﬁnnes også i det nye testamentet Apg15:16 ”Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Det
som er revet ned, skal jeg bygge opp, jeg
reiser det på ny.”
Dette refererer til den lovprisningstjeneste som David hadde og som ligger til
grunn for lovprisningen i menigheten i
dag. Gud vil reise den opp som i tidligere
tider. Det vil si, like mektig, med samme
ingredienser av overgivelse og rensing.
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Hvorfor skal dette skje? ”For at resten av
menneskene skal søke Herren, alle folkeslag
som mitt navn er nevnt over.” (Apg16:17)
De som står i lovprisningstjeneste i sang
eller dans er overgitte så de bærer Guds
nærvær, da kan Ånden falle i forsamlingen og dra mennesker til seg. Med andre
ord, det kreves at de som står i den prestelige tjenesten er overgitte og klar over
sitt kall som ledere. Fokuset må ligge på
at Gud skal opphøyes og prises, på at
han skal ha all lov og ære.
Lovsangen hadde en sentral plass i templet i det gamle testamentet. Som et svar
på byggingen av helligdommen, den
overgitte og hellige prestelige tjenesten
og lovsangen senket Herrens nærvær seg
ned som en sky. (2Krøn5:14).

først brytes for at sann lovprisning skal
ﬁnne sted slik at den dans som er skapt
i Guds eget hjerte skal bli etablert i hans
hus. Et menneske kan danse ufattelig
vakkert rent estetisk, men i Guds øyne
er det kanskje ikke noe verdt, det som
var ment å ære Gud ble en handling av
selvhevdelse. Æren til Gud uteble, det
gjorde også herligheten og velsignelsen
for folket. Og profetien ligger uoppfylt.
Profetien om at herligheten skal fylle
tempelet, at Davids tempel skal bli oppbygd som i tidligere tider.
Gud sier om menneskene; ”Alle som
er kalt med mitt navn, alle dem jeg har
skapt, ja, dannet og formet til min ære.
(Jes43:6-7) og ”Jeg gir ikke min ære til
andre.” (Jes42:8).

Privatlivet, den personlige overgivelsen og salvelsen
Gud kaller sine dansere. Det ﬁnnes en
tjeneste å gå inn i. Det ﬁnnes en herlighet som venter. Når man gir gjensvar
på kallet venter en forberedelsestid for
både ånd, kropp og sjel. Alle tre deler er
viktige for at Guds drøm og plan skal bli
til. Kravet vokser når det gjelder overgivelsen til Gud i privatlivet, salvelsen,
akkurat som innholdet og kvaliteten på
dansen, som man faktisk viser frem for
både Gud og mennesker.
Ann Stevensson, som jeg nevnte tidligere,
mener at all dans opprinnelig er skapt til
Guds ære. På grunn av Lucifers fall falt
lovprisningen til et sted av selvhevdelse.
Gavene fantes der, tilbedelsestalentet
også, men han ble kastet ut fordi hjertet
hans var korrupt. Denne fristelsen etter selvhevdelse ﬁnnes enda i dag i hver
eneste danser. Men en stolt ånd kommer
aldri til å behage Gud. Derfor begynner
gjenopprettelsen av dansetjenesten først
av alt i hjertet. Menneskenes ego må

En dans født i tilbedelse
Gud kaller oss til dyp tilbedelse. Den fører oss inn i den dypeste enhet med Gud,
en enhet som bare kan komme gjennom
et ydmykt hjerte og ved at man overgir
seg helt til Gud. Med denne hjerteinnstillingen kan dansebevegelser så utfylle
tilbedelsen ved at det forløser og uttrykker følelser som erfares gjennom
berøringen av Gud. Salvelsen forløses i
denne oppriktige og pasjonsfylte tilbedelsen som til sammen med den visuelle
lovprisningen gjør at forsamlingen blir
inspirert til å søke nærmere Guds trone.
Det er dette djevelen er redd for! Dansen er et sterkt middel, og den er mektig
til å berøre følelsene. Den er skapt av
Gud for akkurat dette formålet så man
pasjonsfylt kan prise ham og ta lovprisningen som skjer i hjertet, formidle det
med sann tilbedelse gjennom følelseslivet, og la det fylle hele kroppen som helt
og fullt priser ham for det han er verdt!
Kan du se hva jeg ser? En generasjon av
dansere som i sann enhet og kjærlighet

Foto: David Jenkins

sammen priser ham på denne måten.
Tilbedelse og lovprisning er kanskje
den mektigste kraften i universet. Nå
kan den ikke bare høres, men nå er den
også visuell og tredimensjonal. Det er
en opplevelse for alle sinn, for ånd, sjel
og kropp. Det skjer en eksplosjon i himmelen, demoner skjelver og herligheten
kommer over forsamlingen.
Resultatet er herlighet og frihet
Gud er sannelig på ferde. Han har bestemt seg for at herligheten og friheten

skal komme til sitt folk. En herlighet
som forløses gjennom sann lovprisning
og tilbedelse. En frihet som kommer
når avguder er avskaffet og all mennesketilbedelse er borte. Gud vil sende
mennesker som skal gå foran for å bryte
døde tradisjoner slik at mennesker får
frihet til å prise Gud fra hjertene sine.
Det kommer til å sendes forakt mot
disse menneskene som i all enkelhet, og
kanskje i barnslig iver, priser Gud med
sine kropper. Men Gud sa også at om vi
ikke kunne bli som et lite barn så kunne

vi heller ikke se Guds rike. Kanskje blir
den jeg forakter utvalgt, for å avsløre det
harde hjertet mitt. Kanskje trodde jeg
at det var jeg som skulle gå først. Det
er omvendt når Gud bygger sin trone i
forsamlingen, og han vil bruke dansen
som man i hundrevis av år har sagt ikke
fungerer for Guds hus. Nå er det på tide
for dansens gjenopprettelse slik at den
kan gå foran for å skape sann frihet og
forberede Guds hus for herligheten og
Herrens snarlige ankomst.
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Poesi
Hvile i høsten

Høstpreludium

av Inger Marie Nordin

av Inger Marie Nordin

Bladene leker i vinden,
de går hit, de går dit,
de ﬂagrer av sted
båret av vindens bølge.

Etter sommer kommer høst
hvilken dårlig trøst!
Jeg hadde det så bra
hvor ble sommeren av?
Den stod der så blank
en hel sommer å drive dank
til å lese, sove, vandre
til å være sammen med andre
Nå er den borte i en sekk
sommeren er sprunget lekk
Den bare rant bort
og det gikk fort, fort

Jeg er som bladet.
Jeg går hit, jeg går dit.
Jeg lar meg fange
i tankens ﬂukt.
Men snart vil jeg hvile
som treet så bladløst
samle opp krefter
lik treet i vinterdvale.
Jeg trenger å hvile,
la roen få komme,
la høsten legge sitt myke teppe
over et urolig og vandrende
sinn.
Så høst, vær velkommen
med kos og med varme,
med gullgule blader
og høstløv i brann!
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Nå er bare en anelse duft igjen
en smak bakerst på tunga, et
ord fra en venn
et smil, en god latter
et deilig jordbær fra en datter
et skrubbsår og ei ﬂis
en ﬂott seilas i solgangsbris
Vel, sommeren er gått sin vei
men høsten den er venn med
deg
Den har også sin sjarm
selv om den ikke er så varm

Så la den komme
la regnet ﬂomme
Med nordavind på regnvått
kinn
jeg går den i møte med fred i
sinn

Røtter
av Inger Marie Nordin

Et tre stod så stolt og staut
det raget opp over mange av
sine naboer
men noe hendte
en vind så brå og sterk tok tak i
treets veldige storhet
og med ett var treet nede for
telling
hva hendte
hva var årsaken til fallet
visst hadde treet store røtter,
men var treet rotfestet dypt nok
tydeligvis ikke
røttene var grunne og
når vinden kom

hadde ikke treet en sjanse til å
stå i mot
Dype røtter – en lekse for
enhver
kanskje var jordsmonnet
utvasket og tom for næring
det hadde sluttet å være den
gode jord
og treet – det hadde ikke noe
valg
det kunne jo ikke ﬂytte seg
men hva med meg
jeg har jo et valg
Et tre kan bli utsatt for mange
voldsomme ting og overleve
toppbrekk og lynnedslag
kan se ut til å ta knekken på de
ﬂeste trær
men noen overlever
de trives og lever i mange år
merket – men i full vigør
dette var mulig
fordi røttene var sterke og
næringsgrunnlaget riktig
Jeg, jeg trenger også dype
røtter
jeg må ﬁnne ut hvilket

jordsmonn
som er best for meg
den jorda som gir meg næring
og vekst
det er jeg selv som har ansvar
for at jeg blir dypt grunnfestet
med røtter som sørger for
at jeg ikke går over ende når
livets harde vinder tar tak
for å rive meg ned

Mitt valg
av Inger Marie Nordin

Gud, du er herlig, Gud, du er
skjønn.
Du spurte meg bare,
jeg som var i fare
for å prøve å leve av tomhetens
brønn.
Du spurte meg: Tror du jeg
lever
Tror du jeg elsker deg?
Vil du leve ditt liv med meg?

Jeg ser at du kjemper og
strever.
Jeg gav ham mitt ja
og tomheten ble borte
Nå kan jeg gå i gledens skjorte,
det er mitt valg å ta.
Jeg må velge veien selv,
å høre på Gud eller ei
- det er opp til meg,
men jeg vet at han vil meg vel.
Så hvis jeg er glad i meg selv,
hvis jeg ønsker å leve fullt ut,
å klatre opp på den høyeste nut,
da bør jeg glemme mine gamle
sprell!
Jeg må strekke meg ut,
gi meg plass til å vokse.
Jeg trenger ikke å ”bokse”,
bare renses av hans ”lut”.
Nå kan jeg slutte å streve,
valget det er mitt
valget, det er fritt!
Jeg vil lære på vinger å sveve!
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Fredsbærere

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

ved Selina F. Klungland

info@brolendelam.no

Fredens voktere går gjennom landet og de bærer fred som sitt banner, for jeg
er fred. I sine hender har de lovsang og i sin munn gledesord, de går fram mellom tabernaklet og mitt folk og betjener mine lam. De bærer med seg min visdom på sine skuldre og min kraft ligger på dem til å vitne om liv og mitt rike.
Mennesker sitter nedbøyd og uten håp og lengter etter kjærlighet. Mine fredsbærere
går fram og i et øyeblikk, ved en gjerning eller handling viser de en fasett av min
kjærlighet til de fortapte. Mitt hjerte møter et menneskehjerte og i det sekund det
skjer vil menneskets hjerte være forandret for evig. Min kjærlighet er som en fortærende ild. Den strekker seg utover landegrenser, språk og kulturer og handler på et
hellig språk som gir mitt navn ære.
Det er kaos og uorden i verden, men jeg har kalt dere til å bære min fred og være
mine fredsvoktere. Med fred skal dere møte fortvilelse og forvirring, og med sterke,
kjærlige øyne skal dere se de sønderknuste i øynene og la dem vitne om min kjærlighet. Mitt rike består ikke bare i ord, men i kraft og min kraft bor i dere. Jeg sender
dere ut som vitner om min fred og kjærlighet. I det dere strekker dere ut strekker jeg
min hånd ut og helbreder folkene. Jeg trenger ikke personer med utallige kunnskaper, evner eller menneskelig makt. Jeg trenger bare et kar som er tomt og klar til å
fylles. Hvor jeg gleder meg ved å fylle disse karene over kanten med min herlighet! Å
hvor jeg fryder meg over å se mennesker møte mine kar og undre seg stort og vitne
om at min kraft sannelig virker i menneskers skrøpelighet!

Annen hver torsdag kl 18:30
Hellig Ånds møter i Brølende lam
(ulike uker)

Jeg har ikke kalt dere til å være alt i dere selv. Jeg lot min sønn betale prisen for at
dere skulle følge ham i alle ting. Dag for dag ser dere mer og mer ut som ham i det
dere forandres i min kraft. Vær ikke redde eller bekymret, jeg har seiret over verden!
Se dere ikke rådville omkring, for jeg er deres Gud! Ta nytt mot i meg, kom fram
for meg og se min herlighet!

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.

Da skal det skje, når dere i deres menneskelige svakhet gir meg alt dere er, at jeg vil
åpenbare min herlighet i dere som et vitnesbyrd for hele jorden. Mennesker skal
løpe til dere og navnet deres skal være fredsbærere.

Du er velkommen til et varmt fellesskap hvor vi ikke begrenser hva Den Hellige Ånd kan gjøre i løpet av møtet.

Møteoversikt 2007:
13 og 27 september
11 og 25 oktober
8 og 22 november
6 og 20 desember

Brølende lam, Flessebergveien 1, 3300 Hokksund

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 profetskolen
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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
2 - 4 november 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 12. oktober 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

