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GLOBALT PERSPEKTIV

En ny begynnelse
Jeg har visst om Brølende Lam i en del år, kjent
litt dragning mot stedet, men har vært skeptisk på
grunn av navnet.

EN PROFETI
Se sier Herren: ”Jeg har sett deg fra tidenes morgen,
og jeg har elsket deg med fullkommen kjærlighet.
Sannelig har jeg sett din vei.”

Stå opp og bli lys
Jeg tror på en sann åndelig enhet blant oss kristne,
at vi skal framelske det gode i hverandre og løfte
opp og be for hverandre.

En visjon
av hellighet
av Derek Prince

Det er navnet ditt jeg roper vil du følge meg?
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Det er navnet ditt jeg roper vil du følge meg?
Vil du trå i mine fotspor på en ukjent vei? Vil du kjennes ved mitt navn, vil du møte sorg og savn? Vil du hvile i mitt
navn og la meg bli hos deg?
Vil du ta det første skrittet, vil du følge meg? Vil du gå til mine minste på en ukjent vei? Vil du tåle onde blikk, stå igjen
når noen gikk? Du skal gi dem alt du fikk, for jeg vil bli hos deg.
Vil du åpne blindes øyne, vil du følge meg? Se at fanger får sin frihet på en ukjent vei? Vil du stelle andres sår, i det
skjulte år for år? Da er lønnen som du får at jeg vil bli hos deg.
Vil du trosse angst og uro, vil du følge meg? Ta i mot deg selv med nåde på en ukjent vei? La de ord som jeg har sagt,
folde ut sin skapermakt, trass din tvil og selvforakt, for jeg vil bli hos deg.
Når du kaller, må jeg lytte, jeg vil følge deg, jeg vil vende om og vandre på en ukjent vei. Dit du går vil jeg gå med,
Herre, la din vilje skje, for jeg vet at jeg skal se mitt liv fullendt i deg.
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Leder

av Per-Ivar Winnæss

Det er gjennom denne visjonen og dette mandatet som
bringer salvelsen og Guds nærværet til møtene når vi
samles. Det er i dette tjenestefellesskapet møtedeltagerne blir berørt og møtt av Herren, til legedom, utrustning og befrielse. For de som kommer til oss regelmessig over tid og som etter hvert kjenner at de vil gi seg
inn i denne visjonen har vi også etablert Menigheten
24/7. Dette vil være deres og vårt åndelige hjem. Sammen med disse medsøsken kan vi over tid, i større grad,
virkeliggjøre visjonen om et tjenestefellesskap som er i
funksjon 24 timer, 7 dager i uka.

Profetisk ord for 2011

Kjære venner!
Først av alt vil Valentina og jeg ønske dere alle et velsignet godt og framgangsrikt nytt år med Herren i sentrum
for alt hva du har i ditt hjerte og tanker for 2011. Vi har
store forventninger til Herren for dette året, både personlig og for tjenesten. Vi er overveldet over alle dere
som har stått med oss i visjonen om ”å utruste de hellige
til tjenestes gjerning” (Ef4:11-16) Vi ønsker igjen å takke
hver enkelt av dere som har stått med oss både i tider
av vekst og da det har stormet som verst. Ikke bare har
dere stått sammen med oss i å betjene i forbønnsteamene alle de som har søkt til møtene, men vi har fått
oppmuntringer, dere har stått med i forbønn for oss,
noen har tatt del i praktiske oppgaver og ikke minst har
flere stått fram som givere i 2010. Det er i oppoverbakkene vi merker hvem som er med og drar lasset sammen med oss for å fullføre visjonen som ligger på vårt
hjerte. Igjen vil vi takke dere alle som har stått med oss
både på den ene og andre måten. Vi har blitt løftet opp
av deres kjærlighet til Herren og til oss i fellesskapet.
Vårt fokus er og vil fortsatt være å vektlegge den nytestamentlige profetiske gave, som vi opplever er en
døråpner for alle de andre nådegavene. (1Kor14:1) Visjonen er med Jesus ut til folket, gjennom et legeme som
er godt utrustet til å betjene de hellige med de åndelige
gaver. Vi ønsker å være et forpliktende, engasjerende
og utrustende tjenestefellesskap hvor Jesus Kristus
blir gjort kjent så han kan bli trodd, helhjertet elsket
og etterfulgt. Det skal gå ut et rykte om at vi er et folk
som har innviet oss til tjeneste for Herren. ”Jeg formaner dere brødre: Dere kjenner Stefanas hus, at de er
førstegrøden i Akia, og at de har stilt seg til tjeneste for
de hellige.” 1Kor16:15 Utrustningssenteret 24/7 vil være
sentrum for virksomheten også for dette året. Det er her
folk blir kjent med oss, visjonen og med det mandatet vi
av nåde har fått av Herren.
s.
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Vi har gått igjennom en tid av nye begynnelser i 2008, til
fødselskraft og ny fruktbarhet i 2009. 2010 var et år hvor
ordningene ble satt og vi ble også satt på prøve. Vi løftet
vårt septer og svingte vårt sverd og ble i større grad introdusert til et nytt nivå i åndelig krigføring. Jeg opplever
at dette året vil være et år hvor bønn, faste og åndelig
krigføring vil vokse i styrke og intensitet. Dette vil også
være nødvendig da det vil være en tid med mange
utfordringer, både åndelig og rent mentalt. Flere hendelser vil skje i verden (økonomisk, politisk og militære
konflikter), som vil føre til et større press på vårt sinn og
det vil koste mer å stå i en levende kristen tro. Det er
også en tid hvor vi seirer over opprør og at vi er oss selv
nok (individualismen). Vi kommer til å trenge hverandre
i ennå større grad enn tidligere og dette vil føre oss
sterkere sammen. Det vil være en tid for å stå i kollektiv
bønn og faste. Vi vil stå skulder ved skulder for åndelig
gjennombrudd. For at vi skal ha innflytelse og få gjennombrudd for våre bønner, det vil si å løfte vårt septer
må vi akte på gudsfrykt, hellighet og det å være underordnet ordningene. Det som kommer opp i min ånd er
hvor viktig det er å stå sammen i tider som dette og at vi
forstår oss på det å være undergitt autoritet for å utøve
autoritet. ”Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen
imot, så skal han fly fra dere.” Jak4:7 ”En jager tusen og
to jager ti tusen.” Mange av oss har opplevd at det er
den lengste vegen man til tider må gå for å komme helt
nær hverandre. Spesielt gjennom fjorårets siste halvdel
har vi blitt ledet inn til mer intimitet med Herren gjennom
tilbedelse, bønn og faste. Dette har formet oss og bygget enda sterkere relasjoner og bånd mellom hver enkelt
som har prioritert dette. Herren har også oppmuntret oss
i hvor viktig det er for denne tiden å meditere på Guds
ord. Ikke bare skal vi marineres i Ånden men vi skal
dykke inn i Guds levende ord så vi kan løfte vårt sverd
med ny kraft og autoritet for denne tiden.
I det at vi har vokst fra 9 medlemmer ved etableringen av menigheten i oktober 2009, til 65 stykker ved
fjorårets slutt, fordres det at vi tar tid til å bygge relasjoner med hverandre.

For at vi skal kunne stå fast igjennom det som Herren
har for oss framover, trenger vi i større grad å kjenne
hverandres hjerter og strekke oss etter Kristi hjertelag
og sinnelag. Dette er nødvendig for å kunne stå sammen om å virkeliggjøre den visjon som Gud har lagt på
vårt hjerte. ”For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod,
men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens
herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” Ef6:12 Kjenner vi ikke hjertene og intensjonene til hverandre er det lett å dømme hverandre etter hva vi ser og hører i det kjødelige. Vi kan bli et bytte
for den ondes listige planer. Vi vil alltid kunne mate den
karikatur og de rammer vi setter på mennesker, gjennom at vi har dømt dem og satt en etikett på dem. Hvis
vi ikke bruker tid med hverandre og bygger relasjoner,
slik at vi blir kjent med hjertet og ånden i den enkelte, vil
det vi ser og hører, våre tanker, følelser og antagelser
og den dom vi har satt over mennesker over tid føre til
avstand og mistenkeliggjøring. Jes11:2-10 har blitt noen
bibelsvers jeg har grunnet på den siste tiden. ”Og Herrens Ånd skal hvile over ham, - visdoms og forstands
Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap
om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i
frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans
øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører,
men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på
jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris og drepe
den ugudelige med pust fra sine lepper. Rettferdighet
skal være beltet han har om livet, og trofasthet beltet
om hans hofter. Da skal ulven bo sammen med lammet,
og leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den unge
løven og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten
gutt skal gjete dem. Diebarnet skal leke ved hoggormens hule, og det avvendte barn skal rekke sin hånd ut
over basiliskens hull. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen
ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er
full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets
bunn. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais
rotskudd, som står som et banner for folkeslag. Og hans
bolig skal være herlighet.”

Vi ser at Guds Ånd utgytes over hele jorden med mektige tegn, under og helbredelser. Jeg tror at dette også
vi skje i Norge og ikke bare alle andre steder. Profetier,
drømmer og visjoner er et løfte Herren har gitt oss som
tegn på at vi er døpt i Den Hellige Ånd. ”Så kommer da
troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen
som en hører kommer av Kristi ord.” Rom10:17.
Jeg tror vi skal se en innhøstning av famile medlemmer,
venner, naboer og kollegaer. Dette er tiden for profetisk
evangelisering.

Som vi ser ut i fra disse ordene i Jesaja ser vi at det å
ha velbehag i frykten for Herren er noe som vil gi oss
bedre evne til å skjelne og bedømme ting i det åndelige.
Jeg opplever også at hellighet er viktig for 2011. ”Hellige
dere! For i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant
dere.” Jos 3:5 La vår skatt være gudsfrykt og la oss ha
en visjon om hellighet for denne tiden, slik at vi kan stå
etter å ha overvunnet alt. Jeg tror at vi lever i en meget
spesiell høyprofetisk tid hvor vi kommer til å oppleve
manifestasjoner av Guds herlighet og nærvær på et
høyere og dypere plan enn vi noen gang har opplevd
tidligere.
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En ny begynnelse
av Sylvi Levåg

I ganske mange år har jeg vært opptatt av den profetiske tjeneste, og har hatt et ønske om å utvikle den gaven som
jeg tror Gud har gitt meg. Jeg har vært på noen konferanser, hvor den profetiske tjenesten har vært fokus. Gjennomgående har det vært fin undervisning, men lite muligheter for å praktisere. Ofte har jeg opplevd at, jo, det har vært
fint, men er jeg egentlig kommet lenger?
Jeg har visst om Brølende Lam i en del år, kjent litt dragning mot stedet, men har vært skeptisk på grunn av navnet.
For omtrent to år siden hørte jeg Per Ivar Winnæss første gang. Da han informerte om sin virksomhet, på en av de
nevnte konferansene, ble jeg nysgjerrig, og kort fortalt så meldte jeg meg på en profetskole uke, våren 2010.

Begynnelsen på noe nytt
Det ble begynnelsen på noe nytt. Det som appellerte til meg var at her så jeg at det var utviklingsmuligheter. Det at jeg
kunne kaste meg ut på, uten å ane hvordan det ville gå, gav meg en skrekkblandet fryd, og da jeg kom ned igjen med
begge bena på jorden, var gleden stor. Før uken var omme hadde jeg meldt meg på Brølende lam profetskole,
modul 1.
Når man har levd en stund, og vært aktiv i menighetssammenheng over år, kan en til tider få en opplevelse av å bli
parkert. Enten leder man et husfellesskap eller så koker man kaffe. Det kan lett oppleves at man bare skal få når det
gjelder de ånelige ting og ingen tenker at man kan virke på andre områder, enn de man har holdt på med de siste 1015 årene. Dessuten er det visse oppgaver som jeg ikke får meg til å spørre om å gjøre, men hvor det er viktig at andre
tar initiativ, for at jeg skal tør å prøve meg. Denne tankegangen har vært en del av meg i mange år. Per Ivar sa på et
tidspunkt, at de som tenkte på å undervise måtte si fra, “for det er ikke sikkert du blir oppdaget”. Det var kanskje en
spøk, men jeg merket meg dette, og da han på et senere tidspunkt igjen gjentok dette, tenkte jeg: Yes, I can!
Jeg liker å tenke på meg selv som en drue, men har de senere år i økende grad følt meg som en rosin. I menigheten
som jeg gikk inntil for halvannet år siden, gikk jeg helt tom. Oppgaver som jeg hadde likt å holde på med tidligere,
mistet jeg gradvis gløden for. Samtidig var jeg sterkt knyttet til mange av menneskene som hadde sin tilhørighet der.
Likevel kom jeg til et punkt, hvor jeg bestemte meg for å bryte opp. Jeg trengte virkelig en ny begynnelse, ny påfyll, ny
“guts”.

s.
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Profetier kan være en invitasjon til å gjøre noe
Det opplever jeg at jeg har fått denne høsten. Jeg har begynt på noe nytt; en vandring med Herren på et dypere plan
enn tidligere. Jeg er en av dem som har samlet på profetier og lagt dem i skuffen. Innimellom har jeg tatt dem frem
og sett på dem på nytt. Du og du! Tenker Gud virkelig sånn om meg! Vil han virkelig at jeg skal gjøre dette? Det har
liksom ikke falt meg inn at jeg skulle be om at det profetiske budskap skal komme igjennom, og bli en virkelighet i mitt
liv. Det er noe jeg har lært denne høsten; det er ikke nok bare å motta budskap fra Gud. Jeg må selv ta et ansvar, og
forvalte det ved å be om at Guds hensikter skal komme igjennom i mitt liv.
Hver tirsdag har jeg og de andre elevene kommet til Flesseberg gård med forventning. Hvorfor? Gud har vært der.
Hver tirsdag har Per Ivar sittet på stolen sin og spurt de samme spørsmålene, for å sikre at alle har fått inn pensum.
Hver tirsdag har vi sittet på stolene våre og fomlet med svarene. Innimellom hellig alvor og studier, har det vært mye
humor. Titt og ofte har latteren runget mellom veggene.
Undervisningen har vært utfordrende. Ofte har jeg opplevd at det har blåst rundt ørene mine, og at en viss person har
pustet meg i nakken, og jeg har lurt på hvordan dette skal gå. Slik vil det alltid oppleves når man inntar nytt land, og
utvider sine områder. Men heldigvis tjener vi en Gud som er allmektig og som fører sine barn fram på den veien han
har for oss. Samtidig blir jeg begeistret. Nå skjer det i hvert fall noe! Når jeg opplever utvikling og vekst i livet, oppleves det vitaliserende. Det er som å oppleve en ny vår!

Så ansvarlig og profetiske team
Det som tiltaler meg ved profetskolen, er at det er kvalitet. Det er ikke tilstrekkelig å bare komme med Bibelen under
armen og være interessert. Vi har et pensum som vi skal igjennom. Vi lærer å jobbe i team når vi skal betjene mennesker. Det er genialt. Man er i større grad beskyttet mot å ende opp med glorie (les: stolthet), og det er inspirerende
i den forstand at vi kan spille på hverandre. En får et bilde, den neste en setning. Til sammen blir det noe som forhåpentligvis kan bli til hjelp for den som betjenes. Dette bidrar også til at man ikke trenger å få prestasjonsangst, om
man opplever å ikke få noe. Da er det flere i teamet som kan bidra. Det som er fint er at vi har mulighet til å evaluere
det som skjer. Det er en god form for kvalitetssikring av tjenesten. Det er generelt for lite evaluering i kristent arbeid.
Samtidig kan vi som er noviser få større frimodighet, når vi opplever å få ord og tanker fra Gud til den vi er i møte
med, og denne responderer positivt på dette.
Jeg opplever å ha fått et nytt perspektiv på lovsang og lovprisning. Per Ivar bruker å si at Gud venter på oss. Vi er så
vant til å tenke motsatt. Gjennom lovprisning opplever vi å bli “tunet” inn på Guds kanal, og bli “marinert”, for å låne
et av Per Ivars uttrykk. Jeg ser at vi må være innfor Herren, og være stille for ham, for at vi kan bli lydhøre for hans
stemme. Hjemmeoppgavene har jeg satt pris på. De bidrar til at vi kan ha et mer bevisst forhold til den prosessen vi er
i ved å gå på en profetskole. Vi hadde også en fin teamtur til Catch the fire, Oslo. Det var inspirerende, da vi kunne få
be for mange mennesker. Jeg opplevde at alle kom glade tilbake, og fortalte om alt de hadde opplevd.
Det har vært stimulerende å være i et sterkt profetisk miljø, hvor det er rom for å prøve og å feile. Et miljø hvor Guds
nærvær er sterkt til stede, hvor vi får mulighet til å vokse i troen, utvikle oss og modnes. Jeg er sterkt takknemlig til
Gud som har ledet meg inn i dette, og at jeg nå kan fortsette på 24/7 (en videregående modul som også er mer praktisk rettet mot å arbeide i profetiske team.) Da semesteret var over, var vi kommet til drømmer og visjoner.
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En profeti
ved Mette Undulat Mathisen
Se sier Herren: ”Jeg har sett deg fra tidenes morgen, og
jeg har elsket deg med fullkommen kjærlighet. Sannelig
har jeg sett din vei.”
”Jeg har satt et fjell foran deg, og mitt barn, se ikke
mismodig ut selv om fjellet ser ut til å være vanskelig
å forsere. For sannelig er du mitt barn og jeg vil alltid
favne deg og hjelpe deg i den tid du er i.”
”Når du nå står foran dette fjellet så løft ditt blikk mot
toppen. Der kan du skue meg, din Far, jeg som har
skapt deg i mitt bilde, jeg som har båret dine hemmeligheter, dine tanker og ord, jeg som ser i nåde til dine
handlinger, jeg som bestryker deg med kjærlighetens
vind og som gir deg livets vann å drikke og frukt å spise
som bare gir deg vekst.”
”Fjellet er ditt liv på jorden. Fjellet er det liv du ved egne
valg har valgt å leve, dine bekymringer, din glede, din
skam, dine tårer, der du føler deg utilstrekkelig og der du
føler du har oppnådd noe. Jeg troner på denne verden
som et lys, jeg er en lykt for din fot og jeg vil hjelpe deg
med min kraft og styrke til å nå evigheten og kjærlighetens lys.”
”Sannelig,” sier Herren, ”ta det første steget opp på fjellet, tørk dine tårer for jeg går foran deg, når du er sliten
går jeg bak deg. Jeg hjelper deg av med skammens
kappe, den lar vi ligge ved fjellets fot.”

”Sammen bestiger vi fjellet i etapper, vi legger av oss
ord som har blitt brukt i mot oss, vi legger av oss handlinger vi ikke skulle begått, tanker og onde planer mot
vår neste, vi legger vekk urett, overgrep, sorg, sykdom,
smerte. Jo høyere vi kommer jo lettere er det å bestige
dette fjellet. Løft ditt blikk mitt barn. Jeg strekker ut min
hånd. Fra fjellets øverst topp kjenner du kraften fra min
hånd som tar imot din,” sier Herren.
”Med eget mot, og med fast tro på at jeg er Herren din
Gud har du nådd toppen på det høyeste fjell, jeg holder
deg i min favn og fyller deg med all min kraft. Sammen
skal vi skue mitt rike, sannhetens og kjærlighetens rike.
Her skal du få virke og juble for meg, Herren, i evighet.”
”Mine barn, vær ikke sløve i denne tid. Mitt rike troner på
deres lovsang, la aldri jubelen forstumme, for dere har
alle sett et glimt av den herlighet som er dere i vente.
Hvem kan da sovne inn i sin egen sløvhet og tro at man
ikke har en oppgave? Rop ut at i Herrens rike er det
fred, jeg har sett dere alle fra tidenes morgen, jeg har
omsorg for dere, gjør meg ikke sorg ved å være lunkne.”
”Sannelig,” sier Herren, ”i min favn er du fullkommen.”
Amen

s.
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Sangens tid er inne
av Inger Marie Nordin
Hallal

Jubel og fryd

Ordene i overskriften er hentet fra Høys3:2. Det er våren
som kommer, vinteren er omme. Våren er en tid for
sang! Alle fuglene synger i vilden sky og insektene summer og elvene og fossene svulmer opp og lager et sterkt
lydteppe! Naturen lager et helt symfoniorkester!
Men jeg tror at bibelstedet også forteller om en åndelig vår, det er på tide at sangen skal bryte fram fra
Guds folk, fra Kristi brud, en sang for brudgommen og
hans Far, som også er vår himmelske Far, en kjærlighetssang. Det er dette som ligger bak det hebraiske
ordet Hallal. Dette ordet er brukt flere ganger i bibelen
enn noe annet ord for lovprisning. Ordet betyr å skinne,
skryte, feire, synge, være tydelig og høylydt. Det innebærer uhemmet bruk av røsten i demonstrasjon av
hva man synes om Gud, å være vill og larmende og
være lykkelig begeistret for Gud. Den oppførselen man
har i hallal-lovprisning, kan best sammenlignes med den
man har når man er forelsket: Litt tåpelig og latterlig. Det
er ordet Hallal vi finner igjen i ordet «Halleluja, det og
kortformen av navnet JAHVE, nemlig ordet «JAH». Halleluja betyr lovpris Herren med begeistring og høy røst.

I Sal95:1 kommer salmisten med en oppfordring: «Kom
la oss juble for Herren! La oss rope med fryd for vår
frelses klippe.». Det er vanskelig å stå stille når man
jubler og roper med fryd! Man må liksom hoppe og
danse! I Sal89:16 sier salmisten Etan: «Salig er det folk
som kjenner til jubel! Herre i ditt åsyns lys skal de vandre.» «Kjenne til» har på hebraisk betydningen «kjenne
ved levende erfaring» og ikke bare hodekunnskap. Det
hebraiske ordet er jada. Det hebraiske ordet for «fryde
seg» er «samah» og substantivet «simhra». Ordene
er uttrykk for spontan glede, det er grensesprengende.
Man er yr av glede og hoppende glad!

Min sang om en konge
I Dom5:12 kommer dommeren og profetinnen Debora
med en oppfordring:»Våkn opp! Våkn opp, Debora,
våkn opp! Våkn opp, stem i en sang!» Tiden var inne! I
1Sam18:6 ser vi at kvinnene møtte kong Saul med sang
og dans. Det var vanlig! Skulle ikke vi som ha en himmelsk konge ønske ham velkommen med dans og sang!
I Sal45:1synger David «Mitt hjerte strømmer over av
liflig tale. Jeg sier: Min sang er om en konge. Min tunge
er en hurtigskrivers griffel». Hjertet i bibelens språkbruk
( heb.=lev, gresk=kardia ) betegner hjertet som hovedorganet for det fysiske liv og menneskets mentale og moralske aktivitet. Bibelverset sier mye om Davids holdning.
Strømmer våre hjerter over av kjærlige og begeistrede
ord for vår Konge?

Hjertets gjensvar
Sangen er også et svar på Herrens nærvær. Da Maria
besøkte sin slektning Elisabeth, ble Elisabeth fylt med
DHÅ og ropte en velsignelse med høy røst og Maria
sang en lovsang ( Luk1:39-56 ). Maria frydet seg og hun
måtte bare synge! Det er her at tilbedelsen kommer inn.
Det greske ordet for tilbe er «proskyne». Det betyr å
kysse, å komme i møte med. Det er virkelig intimt. Det
er frukt av lovsang.
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Gå inn med takkesang
Sal100:4 beskriver hvordan vi kommer inn i Herrens
nærvær: «Gå inn i hans porter med takkesang, inn i
hans forgårder med lovsang. Takk ham og pris hans
navn.» Davids tabernakel var et sted der man kunne ta
i mot Guds fylde. Vi har allerede Guds fylde, men Guds
iboende nærvær må forløses i det praktiske og Guds
herlighet må manifesteres gjennom Åndens frukt. Guds
folk er et levende, bevegelig tabernakel som er bærere
av Guds nærvær hvor de enn går.

Gud troner over våre lovsanger
I Sal22:4 proklamerer David: «Like fullt er du hellig, du
som troner over Israels lovsanger.». Ordet som her er
brukt om lovsang er det hebraiske ordet tehillah som
kommer fra ordet hallal, som vi har beskrevet tidligere.
Noen av betydningene er å synge og lovprise. Ordet
som er brukt om troner på er det samme som å bo i,
som det å forbli etablert som i et ekteskap. Er det ikke
dette vi lengter etter, Herrens nærvær når vi kommer
sammen!

Herrens herlighet
I 2Krøn5 kan vi lese om tempelets fullførelse og at arken
føres inn. I v14 kan vi lese at presten ikke kunne gjøre
tjeneste fordi Herrens herlighet fylte Guds hus. Det var
etter at musikerne og sangerne hadde lovet Herren.
Ordet kavod som er oversatt med fylde betyr opprinnelig
det som gjør tungt og verdighet. Etter hvert fikk ordet
betydningen ære, glans og anseelse. Det tilsvarende
ordet på gresk er doxa ( Joh1:14 ). Hvor mye mer skulle
ikke våre lovsanger dra ned Herrens herlighet, som
lever under den nye pakt. Er våre lovsanger helhjertet,
er det vår lunkenhet som hindrer Herrens herlighet å
komme?

En tid av hellighet
av Eileen Fisher
Krigføring
Sangen baner vei for Herren: Sal68:5 «Syng for Gud,
lovsyng hans navn! Gjør vei for ham som farer fram
gjennom ødemarkene. Herren er hans navn, juble for
hans åsyn!». Lovsangen bryter veien og åpner opp for
at Gud kan handle. Dette ser vi bl.a. i 2Krøn20:13-26.
Da sangerne begynte med sine fryderop og lovsanger
lot Herren noen angripe fienden, og da Juda kom opp
på høyden, var kampen allerede kjempet og fienden
slått. Vi trenger fryderop og lovsanger i dag som kan
drive fienden på flukt. Gud er den samme nå som den
gang.

Sang med visdom
I Sal47:8b oppfordrer sangmesteren til å synge en sang
med visdom. Ordet visdom betyr forstand, intelligens,
kyndig, ordentlig, klokt, lærd og med godt resultat. Sangens innhold er viktig og spesielt hva som blir resultatet.
Fører sangen til åpenbaring, føder sangen begeistring
og glede? Jeg tror det er derfor Paulus oppfordrer i
Ef5:18 til å tale til hverandre med salmer og lovsanger
og åndelige sanger og i Kol3:16 vil han at vi skal lære
og formane med salmer, lovsanger og åndelige viser.
Det å synge har gjennomslagskraft!

Sangen som vitnesbyrd og proklamasjon
David kjente kraften i lovsangen og i Sal40:4 synger
han: «Han la i min munn en ny sang, en lovsang for
vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit
til Herren.» David hadde mye å synge om, både fordi
han kjente Gud og fordi han hadde erfart hva Gud
hadde gjort i livet hans. Han sang fra hjertet og det ble
et mektig vitnesbyrd. Det David sier her i salmen, betyr
at sangen ikke bare skal synges i møtelokalene, men
der folk samles ellers. Sangen blir et vitnesbyrd og en
proklamasjon.

Den himmelske sangen
Sangen, lovsangen og tilbedelsen skal aldri ta slutt, den
fortsetter inn i evigheten. Det kan vi lese om i Åp5:8-14:
«Han som sitter på tronen og Lammet, tilhører velsignelsen og æren og makten i all evighet.»

Jeg hørte Herren si, “Som en bølge kommer jeg til å
skylle over mitt folk, som en bølge som ruller ut og
kommer tilbake til kysten, kommer jeg til å ta mitt folk ut
på en ny bølge. Jeg kommer til å kalle dem og befale
dem å lære å gå på vannet. Vannet vil kreve en tro
som dere aldri tidligere har erfart. Vannet vil føre med
seg utfordringer og kamper som dere ikke har kjent på
tidligere. Det vil også bære med seg seire som dere ikke
har hatt.”
“Jeg driver mine egne ut på dypt vann. Jeg trener en
armé som ikke kommer til å være stille; en armé som
fosser fremover. Den blir synlig gjennom krigsropet som
runger ut: Hellighet for Herren Gud! Hellighet! Hellighet
for Herren Gud!”
“Når de deklarerer dette, kommer min hellighet til å gå
foran dem. Når de proklamerer dette vil min hellighet
hvile over dem. Når de proklamerer dette, vil min hellighet være deres vokter bak dem. Min hellighet skal
arbeide som aldri tidligere på jorden. Jeg beveger meg
inn i en tid av hellighet og helhet; en helhet for de hellige
i kropp, sinn, sjel og ånd.”
“Når Min Ånd roper “hellig”, er det et ekko i hjertene
til mine hellige.” “Dere kommer til å se at helbredelser
bryter fram i det helbredende vannet. Slik som de ble
fortalt å gå og dyppe seg i dammen, er dette timen for
å bade i dammen av mitt nærvær og bli helbredet. Jeg
vil inderlig mane deg til å åpne din munn og drikke inn.
Åpne opp munnen og drikk inn av det levende vannet.
I dette vannet er det liv og liv i overflod. Helbredelse
for cellene i kroppen din. Helbredelse for ditt DNA i din
kropp. Helbredelse mot sykdommer som har tatt bolig i
din kropp. Du må drikke fra frelsens kilde.”
”Dere er kommet til et sted av forståelse der dypet kommanderer dypet å gjensvare. Jeg ser utover hele jorden
for å finne “ekkoet” for min egen Ånd. Når min Ånd roper
“hellig” vil det være et ekko i hjertene til mine hellige. De
vil komme inn i den enheten jeg ba min far om. Enhet i
Ånd, ekko i enighet.”
“Vær ikke redd når jeg kommanderer dere til å presse
dypere ja dypere og dypere inn, for alle som er tørste
skal komme. De skal ikke bli skuffet for jeg er det
levende vannet,” sier Herren deres Gud.
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En visjon av hellighet
av Derek Prince

Hellighet er en enestående egenskap hos Gud. Gud har mange andre egenskaper, som kjærlighet, visdom og kraft –
som vi til en viss grad kan forstå ved å henvise til mennesker eller ting på det naturlige område som fremviser disse
egenskapene. Men hellighet har ingen tilsvarende parallell i det naturlige; det er unikt. John Wesley definerer hellighet
som ”perfekt kjærlighet”. Jeg foretrekker imidlertid å definere hellighet som en kombinasjon av Guds rettferdighet
og Guds kjærlighet. Kjærlighet inviterer deg til å komme; rettferdighet sier at du er uegnet til å komme. Det er denne
spenningen som er innebygget i hellighet.

En karakteristikk av Guds folk
Guds ord forteller oss at hellighet skal være karakteristisk for Guds folk. Se Heb12:9-10
”Hvis vi har hatt menneskelige fedre som tuktet oss, og vi har hatt ærefrykt for dem, skal vi ikke da mye mer underordne oss åndenes Far og få leve? For de andre tuktet oss i noen få dager, slik de syntes det var best. Men han tukter
til vårt beste, så vi kan få del i hans hellighet.”
Guds ønske er at vi skal få del i hans hellighet. Vers 14 i Heb12 tilføyer: ”Jag etter fred med alle mennesker, og etter
hellighet; uten den skal ingen se Herren.” For det første, skal vi jage etter hellighet, må vi gjøre det til et mål. For det
andre, for å kunne oppnå hellighet, må vi jage etter fred med alle mennesker. Vi må prøve å leve fredelig, ikke tillate
krangel eller uenighet som det står i vår makt å unngå. Forfatteren av Hebreerbrevet kommer her også med en meget
alvorlig advarsel. Han sier at vi ikke vil kunne se Herren uten at vi får del i hans hellighet.
Et annet skriftsted som uttrykker Guds ønske om hellighet blant sitt folk er 1Tes4:3 ”For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse.” Hva er egentlig helliggjørelse? Til en viss grad er språket diffust når det gjelder den sanne betydningen
av ordet helliggjøre. Ethvert verb som ender på –gjøre betyr ”å få til og bli” det som står foran. For eksempel betyr
rengjøre ”å gjøre rent”, klargjøre betyr ”å gjøre noe klart”, rettferdiggjøre betyr ”å rette opp noe galt”. Logisk sett bør da
helliggjøre bety ”å gjøre noe hellig”. Helliggjørelse er imidlertid ”prosessen som skaper hellighet”.
Således kan vi oversette 1Tes4:3 mer nøyaktig slik: ”For dette er Guds vilje, at dere blir gjort hellige.” Vers 4 fortsetter,
”at hver av dere skal vite hvordan (eng. know how) han skal vinne sin egen ektefelle (gresk, skevos - kar) i hellighet
og ære.” Det kreves en skriftmessig know-how (kunnskap) for å oppnå en tilstand av hellighet. Et menneskes ”kar –
leirkar” er hans kropp– det jordiske karet for menneskets ånd. Mange mennesker beskriver kroppen som noe ondt
– noe å skamme seg over. Kroppen er ikke ond, den er god. Den er noe av det ypperste som Guds Ånd har skapt. Da
kong David talte om sin kropp, sa han: ”For ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk” Sal139:14. David
betraktet sin kropps underverker med ærefrykt og undring.
Hvorfor bør de troende vite hvordan de skal holde sine legemer i en tilstand av hellighet? Vi kan svare på dette ved å
kombinere to skriftsteder: ”Men Den høyeste bor ikke i templer laget med hender” Apg7:48; og: ”Eller vet dere ikke at
legemet deres er et tempel for den Hellige Ånd?” 1Kor6:19. Gud har bestemt seg for å bo i et tempel på jorden. Det er
ikke et tempel som er gjort med hender, men legemet til den helliggjorte troende. Derfor må hver og én av oss vite å
holde sin kropp i en forfatning som kan tjene som en bolig for Gud.

Virkemidlene for helliggjørelse
Hvordan beskriver Skriften helliggjørelsens prosess, og hvilken rolle har vi i den? Slik jeg forstår det, er det 5 virkemidler for helliggjørelse.

Den Hellige Ånd
Uten den Hellige Ånd – eller helliggjørelsens Ånd – er det intet håp om at vi kan bli hellige.
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”Men vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, dere som er elsket av Herren, fordi Gud fra begynnelsen utvalgte
dere til frelse ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.” 2Tes2:13
I helliggjørelsen, som i enhver forløsende prosess, er det Gud som har initiativet. Det begynte med Guds utvelgelse
av oss, i evigheten. Deretter er rekkefølgen av begivenheter i tiden følgende:
•
•
•
•
•

Den Hellige Ånd begynner å virke i oss
Han tar oss til side fra den brede vei som fører til ødeleggelse (Mat7:13)
Han konfronterer oss med sannheten (i siste instans er det Jesus som er Sannheten)
Han gir oss tro så vi kan tro sannheten
Gjennom å tro sannheten blir vi frelst

I Ef2:8 forteller Paulus oss at vi er frelst ved tro, og så minner han oss om at denne troen ikke kommer fra oss selv,
men er gitt oss som en gave fra Gud. På den måten kan vi definere helliggjøre som ”tatt til side for Gud”. Apostelen
Paulus sa at han var utvalgt fra sin mors liv (Gal1:15), og Gud fortalte Jeremia at han kjente ham før han formet ham i
mors liv (Jer1:5). Gud begynner å sette oss til side for seg selv lenge før vi får noen kjennskap om det.
1Pet1:2 gir et lignende bilde av denne prosessen: ”(Til) de som er utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og renselse med Jesu Kristi blod.” Guds valg, som skjedde i evigheten, er basert på hans forutviten – den er aldri vilkårlig eller tilfeldig. Helliggjørelse er den prosessen der den Hellige Ånd trekker oss til side til et
sted der vi blir konfrontert med Kristi krav. Den Hellige Ånd gir oss nåde til å lyde evangeliet, og når vi er lydige, blir
Jesu blod stenket på oss. I begge disse skriftstedene – i 2Tes og 1Pet – er det Gud som har initiativet i helliggjørelsens prosess, ikke mennesket, og det første virkemidlet i prosessen er den Hellige Ånd.

Ordet
I Ef 5:25-26 finner vi det andre virkemiddelet i helliggjørelse: ”..Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, for
at han skulle hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet.” I Den gamle pakt, etter at blodet var utgytt, ble
ethvert offer vasket i rent vann. I Det nye testamente (Den nye pakt), står det i 1Joh5:6 at Jesus kom ”med vann og
blod.” Blodet er det frelsende blod som Kristus utgjød på korset, og vannet et det rene Guds ord. Kristus frelser oss
ved sitt blod, deretter helliggjør og renser han oss ved vannbadet i ordet. Jesus bad til Faderen for sine disipler: ”Hellige dem i din sannhet, ditt ord er sannhet” Joh17:17.
En av de viktigste måtene som Guds ord helliggjør oss på er at det forandrer vår måte å tenke på. Helliggjørelsen
begynner på innsiden og fortsetter i det ytre, ikke utenfra og innover. Den religiøse ’helliggjørelsen’ består i lange
kjoler, hårklipp og fjerning av sminke. Men Paulus sier: ”Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet
ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje”
Rom12:2, og ”bli fornyet i deres sinn ved Ånden” Ef4:23. Det er den Hellige Ånd som fornyer vårt sinn. Han gjør det
gjennom sannheten, som er Guds ord. Vi bruker ofte uttrykket ”hjernevask” på en negativ måte. Imidlertid burde det
ordet være adekvat for å beskrive den måten den Hellige Ånd fornyer vårt sinn på, vasker det rent ved vannbadet i
Guds ord.

Tro
Dette er det store oppdraget til Paulus fra Herren Jesus Kristus da han ble utsendt til hedningene:
”Du skal åpne øynene deres så de vender seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, så de kan få syndenes
forlatelse og en arv blant dem som er helliget ved troen på meg” Apg26:18.
Et uunnværlig element i helliggjørelsen er vår tro. Guds Ånd og Guds ord forandres aldri, men det er vår tro som setter oss i stand til å motta det Gud tilbyr oss gjennom disse virkemidlene. Helliggjørelsens prosess vil bare være så effektiv som vår tro tillater den å bli. Videre er det en direkte forbindelse mellom Guds ord og vår tro, fordi troen kommer
”av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord” Rom10:17. Jo mer vi tar hensyn til Guds ord, desto mer vil
vår tro utvides og sette oss i stand til å tilegne oss alt det Gud har tilveiebrakt for vår helliggjørelse.
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Jesu blod
Heb13:12 sier: ”Derfor led også Jesus utenfor porten, for at han kunne hellige folket med sitt eget blod.” Jesus gav
sitt blod av mange grunner. Én var for å frelse oss. En annen var for å helliggjøre oss eller sette oss til side for Gud
og gjøre oss hellige. Det er mulig å leve slik at synd og Satan ikke kan røre oss, fordi vi er beskyttet og helliggjort
ved Jesu blod. ”Hvis vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, hans
sønns blod, renser oss fra all synd” 1Joh1:7. Tiden som er brukt i dette skriftstedet er ’blivende presens’, dvs. :Hvis vi
hele tiden vandrer i lyset, har vi hele tiden samfunn, og Jesu blod renser oss hele tiden fra synd. Vi blir bevart rene og
u-besudlet, fordi vi lever i et annet miljø. Vi lever ikke i denne onde verdens forurensning og sjofelhet. Vi er atskilt for
Gud, helliggjort, tatt til side ved Jesu blod.
Dette leder oss til et annet viktig skriftsted: ”Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født
av Gud, vokter seg selv, og den onde rører ham ikke” 1Joh5:18.
Dette er utfordrende – nesten skremmende. Mener Johannes at en person som er født på ny aldri synder etter det?
Andre skriftsteder, sammen med vår erfaring, gjør denne tolkningen usannsynlig. Jeg tror at nøkkelen til å forstå dette
verset er og forstå at Johannes ikke her taler om det enkelte menneske, men om en natur. Det er ikke broder David
eller søster Maria som ikke kan synde, men det er den nye naturen som hver troende mottar i gjenfødelsen som ikke
kan synde.
1Pet1:23 forteller oss at den nye naturen ”er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds ord som
lever og blir til evig tid.” I alle former for liv er det et prinsipp som aldri forandres. Sædens natur, eller egenskaper,
bestemmer naturen til det livet som kommer fra sæden. En eplekjerne frembringer epler, ikke appelsiner. Guds ords
uforgjengelige sæd frembringer en natur som er lik sæden; uforgjengelig. Denne naturen er det ”nye menneske”. Det
er uforgjengelig. Det synder ikke. Det kan man ikke si om den enkelte troende, betraktet som en samlet personlighet,
men det er sant når det gjelder det ”nye menneske” i hver troende.
Dette stemmer overens med 1John3:9: ”Hver den som er født av Gud gjør ikke synd, for hans sæd blir i ham. Og han
kan ikke synde, for han er født av Gud.” Her uttrykker Johannes seg enda sterkere. Han sier ikke bare at en slik person ikke synder, men at han ikke kan synde. Hvorfor ikke? Fordi Guds ords uforgjengelige sæd, som forblir i ham, har
frembrakt den samme uforgjengelige natur som sæden har. Det nye menneske kan ikke bli fordervet av synd.
Denne tolkningen bekreftes ved å sammenligne tre forskjellige avsnitt i det Johannes har skrevet. For det første,
1Joh3:9: ”Hver den som er født av Gud gjør ikke synd.” Så sier han, i Joh3:6: ”Det som er født av kjødet, er kjød, og
det som er født av Ånden er ånd.” Til slutt står det i 1Joh5:4: ”For alt det som er født av Gud, seirer over verden.” Setter vi sammen disse tre skriftstedene, får vi et hvem, et det og et hva. Det tales ikke om en enkelt person, men om den
naturen som frembringes ved den nye fødsel i hver troende. Denne nye natur er uforgjengelig og kan ikke beseires.
Den synder ikke og kan ikke synde.
Når jeg blir født på ny, bestemmes den kursen mitt liv tar av den naturen som kontrollerer meg – det nye menneske
eller det gamle. Hvis jeg blir beseiret, er det fordi jeg ikke møter problemet mitt med min nye natur. Den nye natur
kan ikke beseires. En eldre dame som hadde hatt påfallende mange seire i sitt liv ble en gang spurt om hvordan hun
overvant fristelser. Hun svarte: ”Når djevelen banker på døren, lar jeg bare Jesus svare.” Dette er det nye menneske –
Kristus i meg.
Satan kan bare røre det gamle menneske. Gud skapte mannens kjødlige natur fra jorden, og da mennesket syndet,
sa Gud til slangen at han heretter skulle ete støv. Den kjødlige natur er Satans lovlige bytte, men han kan ikke røre
den nye natur. Det nye menneske kan ikke synde, kan ikke bli ødelagt, kan ikke røres av Satan.
La oss kort gå tilbake til 1Joh5:18: ”Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud,
vokter seg selv, og den onde rører ham ikke.” Det legger et ansvar på hver av oss som er født på ny. Det kreves at vi
må passe oss. Hvordan? At vi er under blodet, og det gjør vi ved å vandre i lyset, for 1Joh1:7 sier: ”Hvis vi [hele tiden]
vandrer i lyset… [vil] Jesu Kristi, hans sønns blod [hele tiden rense] oss fra all synd.” Ved å vandre i lyset og være
dekket av blodet, vil det nye menneske leve i et område der Satan ikke kan nå ham. Han er uforgjengelig, uslåelig,
skilt fra det ondes kraft og besmittelse ved Kristi blod.
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Alteret
Det femte virkemidlet for helliggjørelse er på en måte den praktiske nøkkelen – det stedet der helliggjørelsen foregår. I
Matt23:16-17 irettesetter Jesus fariseerne for deres lære: ”Ve dere, blinde veiledere, som sier: ’Om noen sverger ved
templet, betyr det ingenting. Men om noen sverger ved gullet i templet, så er han forpliktet til å holde eden.’ Dårer og
blinde! For hva er størst, gullet eller templet som helliger gullet?” Jesus sier at gullet ikke er hellig i seg selv; det er
bare et metall. Men når det er en del av Guds tempel, blir det hellig. Templet gjør det hellig.
Før offeret ble plassert på alteret i Den gamle pakt, var det i bare en dyrekropp. Men når det ble bundet fast til alteret,
ble det hellig, tatt til side for Gud. Det er like sant for de nytestamentlige troende. Paulus sier: ”Jeg formaner dere
derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres legemer som et levende offer, hellig og velbehagelig
for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste” Rom12:1. Jeg tror at den eneste forskjellen mellom offeret i Den gamle
og Den nye pakt er at våre legemer forblir levende når vi legger dem på alteret. Men i begge tilfeller er prinsippet for
helliggjørelse det samme. Det er alteret som helliggjør gaven som legges på det. Legg merke til hvor nøye denne
handlingen med å overgi våre legemer til Gud passer sammen med helliggjørelsens indre prosess i vårt sinn. I vers 2
fortsetter Paulus: ”Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan
prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.” Den innvendige forandringen i våre tanker
og motiver kan ikke virkeliggjøres før vi har gitt avkall på alle rettigheter over våre legemer og lagt dem på Guds alter
uten reservasjon, for å bli brukt slik Gud ønsker.
La oss kort repetere den rollen som hvert av disse virkemidlene spiller i vår helliggjørelse. Den Hellige Ånd tar oss til
side og fører oss til tro på og til lydighet mot evangeliet. Guds ord vasker vårt sinn, som rent vann, og forandrer våre
tanker og holdninger og bringer dem på linje med Guds normer. Vår tro, som kommer ved å høre Guds ord, setter oss
i stand til å ta imot hele Guds omsorg for oss. Når vi fortsetter å vandre i lydighet, vil Jesu blod bevare oss atskilt for
Gud, slik at synd og Satan ikke kan tilsmusse eller beseire oss.
Til slutt, tjenestens alter vil helliggjøre våre legemers levende ofre, når vi uten forbehold stiller dem til rådighet for Gud.
Med våre fornyede sinn, kan vi motta og utføre Guds fullkomne vilje for oss. Vi blir et hellig folk som er satt til side for
Gud – vi får del i hans hellighet.
Hentet fra en artikkel i tidsskriftet New Wine, mars 1975 og gjenngitt med godkjennelse fra Derek Prince Ministry Norge, Sverre Kristoffersen
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Hva Ånden sier til menigheten
av Per Kjetil Farstad
På spørsmål fra mange lesere om hva Gud sier til menigheten i dag har jeg samlet noen budskap som har kommet i
det siste. Det er viktig å presisere at vi ikke skal leve på profetiske ord, men på de ord som Bibelen gir. Alle som profeterer, profeterer stykkevis og delt og alt skal prøves. Her er bare en liten flik av det som har kommet:

Ikke spring foran Gud
Gud har ikke behag i vårt jag og vår rastløshet. Han vil at vi skal finne roen og stillheten, der vi kan høre hans tale til
oss. Der finner vi igjen den første kjærligheten til han. Han sier: “Sett din lit til meg og ha din glede i meg. Legg din vei
i mine hender. Stol på meg. Vent på meg, ikke spring foran meg, men gå på mine veier som jeg har lagt foran deg, så
skal jeg opphøye deg i min tid. Hør på meg og lytt til mine ord til deg så skal du spise det gode og din sjel skal glede
seg ved de fete rettene som jeg setter foran deg.”

Gud holder det han lover
Gud kommer til å holde det han har lovt, selv om det ser mørkt ut med et ugudelig lederskap i landene våre i Norden.
Når tiden er inne - når den “fastsatte tiden er inne” - kommer han til å bruke den han vil til å oppfylle sine løfter til oss
og oppfylle sitt profetiske ord. I Baylon brukte han kong Kyros til å åpne opp og forkynne at Israel kunne vende tilbake
fra fangenskapet. Gud bruker hvem han vil, hvor han vil, til sin fastsatte tid, og om nødvendig mot menneskers egen
vilje. Gud avsetter mennesker og innsetter mennesker som han vil. Han er fortsatt på tronen! Fatt derfor mot og hold
stø kurs, og vik ikke av til høyre eller venstre fra det Gud har talt over deg, over andre mennesker, steder, byer og
land!

Hvil ved hans vann
”Ved hvilens vann er det grobunn for min fred, glede og kjærlighet. Jeg vil at du skal plante deg selv ved denne kilden
så dine røtter kan suge til seg næring og du kan begynne å bære frukter, frukter av rettferdighet og fred. For rettferdighets frukter skal bli sådd hos dem som stifter fred. Derfor vil jeg at du skal være en fredsstifter i mitt rike. Den visdommen jeg vil gi deg gjennom min kilde er ren og fredsommelig og full av gode frukter. Den er rimelig, full av barmhjertighet og den er ydmyk. Kom derfor og drikk av min kilde slik at du kan være en bærer av min Ånds frukter i denne
tid og bringe mitt bankende hjerte ut til folket.”

Fornyelse
”Jeg vil fornye min menighet, de som hører og gjør. Det skal være en forvandling i sinn, tanker ord og gjerninger. Det
er mange røster i tiden som vil forvirre ditt sinn og dine tanker, derfor formaner jeg deg til å søke stillhet og bli bedre
kjent med min røst, slik at du kan høre og vite hvilken vei du skal gå. Da skal du være midt i det jeg gjør, og du skal
fryde og glede deg. Mitt verk har hast derfor sender jeg ut mine engler og vekker mine over hele jorden, og min åpenbarings ånd er virksom over hele mitt folk. Dette er ikke tiden for å sove, dette er tiden for å stå opp og være våkne.
Dette er tiden hvor dere må høre mitt ord til dere og våke og gjøre etter det, slik også jeg våker over mitt ord i denne
tid og setter det i verk. Det er tid for å forberede seg på det som nå skal skje. Og det kommer til å skje med hast.
Jeg har satt mitt merke på dette landet. Jeg sender dere ut for å høste det dere ikke har sådd i dette landet. Andre
har sådd med gråt, høye rop, inderlige bønner og gudgitte gjerninger over mange hundre år, og dere er sendt ut for
å høste det de sådde. Løft derfor blikket og se på markene omkring dere. Dere har marker på alle sider av dere. De
står hvite mot den høst som nå er kommet over dere, og venter på at dere som er høstfolkene skal begynne å svinge
sigdene til høyre og venstre. Hør derfor hva min Ånd sier til menigheten i dag.”

Ha ingen egen agenda i den tiden du går inn i
”Du kan ikke ha noe skjult for meg. Jeg har satt deg til å velsigne mennesker, ikke til å kontrollere andre for å bygge
ditt eget rike. Du er satt til å velsigne og forløse mennesker. Min menighet er mitt verk, jeg er overhyrden som samler
mine sauer i denne tid, sier Herren. Røkt da hjorden slik jeg ville gjort ved å styrke de svake, forbinde og lege de som
er syke og sønderbrutte, ved å hente hjem de bortdrevne og oppsøke de fortapte. Ha ingen annen agenda enn dette
i denne tid. Dette er ikke tiden for å røkte deg selv, for jeg kommer og spør etter min hjord i denne tid, for jeg vil redde
dem og føre dem inn på frie stier og frie beitemarker for at de skal finne hvile for sitt strev og sin utlendighet, sier Herren. Vend derfor om og gjør de første gjerninger som var preget av en intens kjærlighet til meg.”
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Stå opp og bli lys
ved Irene Svendsen

Guds fred til alle dere som leser dette! Jeg har fått noen
ord for det nye året som jeg gjerne vil dele med deg. Jeg
tror det blir et veldig spesielt år, både på godt og vondt.
Et år hvor det blir spesielt viktig å holde seg nær til Herren vår Gud. Jeg tror 2011 blir et tøft år i det naturlige, i
samfunnet rundt oss. Det blir mer katastrofer, ulykker og
nød blant mange folk og folkeslag. I bibelsk terminologi
står tallet 11 står for uorden, lovløshet, Antikrist - den
som står Kristus i mot. Det kan også bety oppløsning,
smuldring og det ufullstendige.
Vi ser allerede hvordan familie og ekteskap angripes, og
hvordan den kristne tro og grunnvollene som vår nasjon
er bygd på, angripes av de ugudelige. Det er en veldig
åndskamp i den usynlige verden, mellom de onde ånder
og Guds hellige Ånd og mot de hellige, som er helliget i
Kristus, Jesu menighet.
Overskriften jeg har fått for denne onde tiden er Stå
opp, bli lys som er hentet fra profeten Jesaja. Jes60:1-3
”Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer! Herrens herlighet
stiger oppover deg! For se: mørket dekker jorden, og
dypt mørke er over folkene. Men Herren stiger opp over
deg. Hans herlighet åpenbares over deg. Hedningefolkene skal komme til ditt lys, og konger til glansen
som er steget opp over deg.” Vers 4 – ”løft dine øyne
og se.” Det handler mye om å se omkring oss hva som
skjer, men ennå mer å se hva Gud ser og hva han sier i
sitt ord. Jesus sa at vi som er hans disipler burde, eller
måtte, se den tiden vil lever i og forstå “tidens tegn”.
Dagene er onde, sa Jesus, og denne verden går mot
sin avslutning en dag. Derfor må vi bygge våre liv på
Kristus og de evige, himmelske verdier og sannheter!
Vi har en herlig himmel og en evighet å vinne. Vi skal
lyse opp verden for en og en, som vi møter på vår vei,
og få med oss flest mulig med på himmel- veien. Vi skal
også hjelpe kristne, troende av alle slag og kategorier
som lever i mørke, i sykdom, synd og som er bundet av
lenker og bånd. Fienden holder mange fanget med sitt
lureri og bedrag!
Jeg kjenner og vet om mange troende som sliter med
depresjoner og sykdom av ulike slag. Disse skal vi be
for, elske og hjelpe inn i frihet. Er du med på dette?
Jeg tror det blir veldig viktig i denne nødstid at vi kristne
holder sammen, elsker og ber for hverandre, både i
den lokale menigheten der vi er satt, men også for alle
andre med- kristne i andre menigheter, og for de som
er uten menighet, “åndelige gatebarn”. Jeg tror på en
sann åndelig enhet som vi må bestrebe oss på å oppnå
i denne tiden.

Enhet i Ånden
Jeg tror på en sann åndelig enhet blant oss kristne, at vi
skal framelske det gode i hverandre og løfte opp og be
for hverandre.
Jeg mener vi har opplevd nok av splittelse, uenighet
og krangel mellom kristne opp igjennom årene. Vi som
familie har selv vært i to forskjellige menigheter, hvor det
ble deling og splittelse. Dette skjer pga. ulike oppfatninger, makt, ambisjoner og mye mer... Ting som ikke
sømmer seg for ekte, overgitt Jesus- mennesker! Jesus
selv ber inderlig om at vi må være ett, i en ånd sammen
med Gud og hverandre. Det er Jesu høyeste ønske for
oss, det var hans Yppersteprestelige bønn for oss, for
alle troende.
Vi fikk et ord i bryllupet vårt for 17 år siden, som ble et
profetisk ord vi har levd ette og stått på i disse årene:
”Bevar ditt hjerte framfor alt, for livet (gudslivet, ditt evige
liv) utgår fra det.” Ordsp4:23 Dette er et av de ordene
vi har levd etter og vært lydig mot, og vi har blitt bevart,
igjennom prøvelser, stormer, motgang og det har også
holdt oss fast i de gode dager. Vi lovte jo innfor Gud å
holde sammen i gode og onde dager, og dette har vi
gjort, ved Guds Nåde og ved tro. Halleluja! All ære til
Herren, som er så god. Vi skal også holde fast på Jesus, vår ektemann i alle dager, gode og onde.
Vi skal bare fortsette der vi er, leve enda nærmere
Herren i denne tid. ”Hold deg nær til meg, så skal jeg
Herren holde meg nær til deg.” Jak4:8 Dette er nok et
profetisk ord for denne tid, i denne alvorlige tiden. Det
er som på Noas dager, hvor han bygde og bygde, åt og
drakk, forsto ingenting og plutselig kom flommen, som
Noah hadde profetert.. og alle druknet, utenom Noah
og hans familie, det var 8 personer. Tallet 8 står for en
ny begynnelse, hvor Gud begynner om igjen med en ny
begynnelse og ny Nåde. det samme er tilfelle nå, det er
fremdeles Nåde å få fra Herren til den som vender om
og bekjenner sine synder...
Et annet ord jeg og har fått er Matt 24:1 og utover. hvor
det står om en veldig nødstid over jorden som vi lever i
dag, det er krig, hungersnød: sult, pest (farlige sykdommer), jordskjelv, trengsel, hat, og lovløsheten som øker i
styrke.. Alt dette ser vi hver dag på nyhetene, det er ille,
veldig vondt å se hvordan mennesker lider i dag, over
hele verden. Matteus 24 - er et høyprofetisk budskap
som går i oppfyllelse nå.
s.
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Så vi må vi må våke og be, og gå i helliggjørelse med
våre liv. Helliggjørelse blir veldig viktig nå, les i Korinter
brevene - hvor hellighet er et nøkkelord. Og: Uten hellighet skal ingen se Herren, står det skrevet. Jeg for min
del vil se mer av Herren og leve nær Ham i mitt liv, som
aldri før, det vil sikkert du også! Vi er trygge i Herrens
nærhet, under hans vinger finner vi ly, jeg gir deg også
Salme 91, mediter på den, den er til deg, du er trygg
i herren og med Ham. Du behøver ikke frykte for noe
vondt! Frykt ikke, sier Herren, for jeg er med deg. Se
deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud Jes41:10
Vi skal ikke frykte, sier Jesus, bare tro. Dette sa Jesus
til Jairus, og dette sier Han til deg og meg i dag også:
Frykt ikke, bare tro!
Jeg tror dette blir super- viktig nå framover: at vi har en
tøff, sterk TRO i en troløs, ond, hard tid som kommer..
En tøff, sterk tro i en tøff tid som kommer. Uten tro er det
umulig å behage Gud, så han vil gi deg en sterk tro så
du kan leve et godt og seiersrikt liv i 2011! Gud velsigne
deg i dette året! Jesus er med deg alle dager. Han svikter oss aldri! Vi samler oss om korset, og hyller Jesus,
Kongenes Konge, Messias, den Salvede, den levende
Guds Sønn som elsker oss og bevarer oss fra det onde!
Han bor i oss ved sin Ånd, fantastisk. Be extremely
blessed. Guds kjærlighet og varme tanker og bønner til
deg. Gi aldri opp! Stå på, Send dine bønneemner til oss,
så ber vi for deg! Herren Jesus lever, Han elsker deg og
vil hjelpe deg med alle ting! Ingenting er umulig for Gud!
Vi skal ikke frykte, sier Jesus, bare tro. Dette sa Jesus
til Jairus, og dette sier Han til deg og meg i dag også:
Frykt ikke, bare tro!
Jeg tror dette blir super- viktig nå framover: at vi har en
tøff, sterk TRO i en troløs, ond, hard tid som kommer..
En tøff, sterk tro i en tøff tid som kommer. Uten tro er det
umulig å behage Gud, så han vil gi deg en sterk tro så
du kan leve et godt og seiersrikt liv i 2011! Gud velsigne
deg i dette året! Jesus er med deg alle dager. Han svikter oss aldri! Vi samler oss om korset, og hyller Jesus,
Kongenes Konge, Messias, den Salvede, den levende
Guds Sønn som elsker oss og bevarer oss fra det onde!
Han bor i oss ved sin Ånd, fantastisk. Be extremely
blessed. Guds kjærlighet og varme tanker og bønner til
deg. Gi aldri opp! Stå på, Send dine bønneemner til oss,
så ber vi for deg! Herren Jesus lever, Han elsker deg og
vil hjelpe deg med alle ting! Ingenting er umulig for Gud!
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Laos:
Gud beskytter Bibelsmuglere
Du tror kanskje at Bibelsmugling “Broder Andreas style”
er noe som hører en kommunistisk fortid til, men det
skjer fortsatt i mange land der kirken blir undertrykt.
Seks personer som jobber med Vision Beyond Borders,
har nettopp returnert fra Laos og rapporterer at Gud
beskyttet dem. De hadde med 18 poser fulle av bibler
og sangbøker.
Tollinspektøren var ute og så på alle disse posene. Og
jeg bare ba:” Far, vi trenger virkelig litt hjelp her. “ Og
plutselig, snudde tollinspektøren seg og gikk tilbake til
kontoret sitt og ble helt oppslukt av en samtale. Våre
folk var i stand til å ta 18 poser fulle av materiell rett ut
døren. Vi gikk rett forbi ham, og han så aldri noe av det.
“Leveransen gikk greit, og nå ber kirken om 2.000 nye
testamenter”.
Kilde: Patrick Klein

Kina:
Undergrunnsmenighet blir offentlig
De har møtt arrestasjoner, tortur og død for sin tro. Men
mer enn 40 år etter kulturrevolusjonen, er kinesiske
kristne blitt dristigere til å dele sin tro i det offentlige. En
av de største underjordiske menighetene i Beijing har
nå besluttet å bli offentlig. Jin Tian Ming er pastor for
Shou Wang Church, en av de største såkalte undergrunnskirker i Beijing. “Vi har tilbedt i det skjulte i årevis,
sier han. “Vi var spredt ut over hele byen med møter
i hjemmene.” Nå møtes menigheten offentlig på ett
sted og inviterer åpent ikke-troende til møtene som blir
besøkt av ca 1000 personer. En gang i måneden, hånd
i hånd med det evangeliske arbeidet, går medlemmene
ut og deler ut mat og klær. Slikt er fortsatt forbudt i
Kina, spesielt siden menigheten ikke er registrert hos
regjeringen, men myndighetene har valgt å snu det
blinde øyet til.
Likevel er dette en menighet som har møtt sin del av
utfordringer. For et par år siden var de på jakt etter et
nytt hjem fordi de vokste så fort. Da de fant et sted, tok
de kontakt med selger og gjorde avtale om en pris med
ham. Men så begynte myndighetene å legge press på
selger om ikke å selge. Den 1. november 2009, midt i en
bitter vinterstorm og uten egnet sted å møtes, møtte 500

medlemmer av Shou Wang menigheten i en utendørs
park for å tilbe og offentlig protestere mot regjeringens
press.tol koster mer enn en årslønn, så en funksjonshemmet person og hans eller hennes familie har intet håp
om et bedre liv. “Vi ønsket at myndighetene skulle vite at
vårt mål var å møtes på ett sted,” sa Jin. “Det var modig
gjort.” Det fungerte. I stedet for å arrestere dem og kaste
dem i fengsel, tilbød myndighetene menigheten plass i
et teater som drives og eies av Kinas mektige Folkets
Frigjøringshær.
Kilde: George Thomas

”Joni and Friends” deler ut
65000 rullestoler
”Joni and Friends”, som er en fremtredende organisasjon for funksjonshemmede, har distribuert 65 000
rullestoler til folk som ikke har råd til en. Organisasjonen
hjelper lokalsamfunn rundt om i verden til å forstå Guds
hjerte for mennesker med funksjonshemminger og samtidig gi fysisk lindring gjennom rullestolen. “I den tredje
verden, er en funksjonshemming ofte en dødsdom”, sier
Tada. “I alle fall, hvis noen ikke kan gå, er de bundet til
hjemmet, de kan ikke gå på skolen og kan ikke arbeide.
En rullestol koster mer enn en årslønn, så en funksjonshemmet person og hans eller hennes familie har intet
håp om et bedre liv. “ I noen samfunn, blir funksjonshemmede spedbarn og barn forlatt eller drept på grunn
av den økonomiske belastningen på familien eller på
grunn av en kulturelt betinget tro på at en funksjonshemming er en forbannelse.
For å møte problemet, så gir ”Joni and Friends” frivillige
medarbeidere veiledning i Guds ord til de som mottar en
rullestol. De gir også opplæring om stell og vedlikehold
av rullestolen, instruerer dem i hvordan de i framtida
kan justere stolen etter behov, og gir dem råd om forebyggende medisin. Rullestolene de gir bort er vanligvis
brukt, eller har manglende eller ødelagte deler. Innsatte
i flere fengsler er opplært til å fornye rullestolen og
hjelpe funksjonshemmede. “For de som sitter i fengsel
er det en utdannelse i verdien av deres og andres liv. Så
mange av de innsatte har fått sine liv forandret slik som
den eventuelle mottakeren av rullestolen,” bemerker
Tada.
Kilde: Joni Eareckson Tada
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Australia:

Kristne kalt til å be for og hjelpe flomofre
Flere kristne organisasjoner i Australia er kalt til å be for
og hjelpe ofre for den ødeleggende flommen i Queensland og Brisbane. “Flommen dekker innlandet nesten
på størrelse med et dusin land i Vest-Europa, sier Les
Nixon, lederen av Outback Patrol, en høytflyvende tjeneste som tar evangeliet og hjelpesendinger til de som
bor i Australia’s outback. “Det lunefulle været tok titusener av mennesker på senga. Et dusin liv har gått tapt og
hundre er savnet. En kvart million mennesker har forlatt
sine hjem og forretninger ettersom vannet flommet inn
i byene. Byen Brisbane ble stengt da flommen steg i
hovedgatene. Kirkebygninger er ødelagt. I mellomtiden
betjener prester pastorer og lekfolk de sørgende og de
som lider. “
Kilde: Les Nixon

10 åndelige trender
“De viktigste trendene er ofte ikke de mest åpenbare,
sier Charisma spaltist Lee Grady. Media gir mest
oppmerksomhet til de rike, berømte og mektige. Men
dagens store åndelige trender er knyttet til de navnløse,
ansiktsløse mennesker som aldri vil dukke opp i avisen.
Grady publiserte en liste over ‘de 10 mest betydningsfulle åndelige hendelser eller trender i 2010 ‘. Vi oppsummerer dem:

1) Jordskjelvet på Haiti utløste en bølge av
internasjonal nødhjelp.
Mer enn 230 000 mennesker døde 12 januar i fjor av
skjelvet og en million ble husløse, mens tusenvis ble
spart fordi modige kristne våget seg inn i katastrofesonen for å bringe mat, medisiner og klær, og å
gjenoppbygge barnehjem, klinikker, kirker og skoler.
Mange hjelpeorganisasjoner og kirker arbeider fortsatt
der for å omforme det fattigste landet på den vestlige
halvkule. Medfølelse er levende og godt.

2) Antallet muslimer som har konvertert til
kristendommen har økt.
Flere muslimer har kommet til tro på Jesus i de siste
10 årene enn i de siste 15 århundrene. Radio, TV og
Internett-baserte programmer har vært sentrale i denne
bølgen av evangelisering.
Misjonsarbeidere i regionen sier muslimene ofte omfavner troen på Kristus etter å ha hatt en åndelig drøm.
Den underjordiske kristne bevegelsen er spesielt sterk i
Iran, der ungdom er desperate for åndelige løsninger på
sosiale og politiske problemer.
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3) Tilbakeslag for islam.
Sveits har stengt minareter, og Frankrike og Belgia har
forbudt kvinner å iføre seg fullt slør. Planer for et islamsk
senter i nærheten av Ground Zero utløste en nasjonal
debatt i USA.

4) Kristendommen fortsatte å vokse i Asia.
I 2010 vokste Kinas økonomi til å bli den nest største i
verden. I mellomtiden har en dokumentar filmet av
evangelist Jaeson Ma vist at en ny-testamentlig åndelig
vekkelse feier over land i Asia. Filmen, ”1040”, rapporterte at siden 1970-tallet er antallet kristne i Kina vokst
fra 1 million til minst 70 millioner. Ma sier: “Det som skjer
i Asia i dag er faktisk den største bevegelse av Gud i
menneskehetens historie.”

5) Forfølgelse av kristne har økt.
Menneskerettighetsorganisasjoner avdekket at mellom
200 og 230 millioner kristne står overfor trusler om drap,
vold, fengsling og tortur. De sa også at 75 prosent av all
religiøs forfølgelse er rettet mot kristne.

6) Amerikanske megakirker vokste på tross av
økonomiske nedgangstider.
En rapport fra Leadership Network avdekket at 81
prosent er i fortsatt i vekst og har balanserte budsjetter.
Stadig flere av kirkene rapporterte også at å oppsøke
trengende mennesker er et prioritert arbeid. “Lavkonjunkturen hjelper oss å fokusere på det vi virkelig
trenger og ønsker å gjøre”, sier pastor David Fletcher i
Ohio.

7) Yngre kristne i Vesten mistet sin tro.
En ny bok: The Millennials: Connecting to America’s
Largest Generation, sier at bare 13 prosent av ungdom
født mellom 1980 og 2000 anser noen form for åndelighet å være meningsfull.

8) Klassiske kirkesamfunn har fortsatt nedgang
9) Karismatiske tjenester endret kurs.
Noen høyprofilerte karismatiske tjenester ble rammet av
skandaler mens andre distanserte seg fra et budskap
fokusert på penger og la mer vekt på etterettelighet og
integritet

10) Fremgang for evangelisk
menighetsplanting.
Francis Chan, pastor for Cornerstone Church i Simi Valley California, med 4000-medlemmer, og forfatter av de
populære bøkene Crazy Love og Forgotten God, trappet
ned fra sin prominente talerstol for å plante en menighet
på et ukjent sted i Asia. Chan’s avgjørelse reflekterer en
stille, men betydningsfull trend: Mange kristne ledere
engasjerer seg i menighetsplanting, og en forfriskende
apostolisk ånd er på vei fremover.
Kilde: Lee Grady, redigert av Joel News International

De verste forfølgere av kristne
Nylig offentliggjorde Åpne Dører sin årlige 2011 World
Watch List (WWL), en rangering av 50 land hvor forfølgelse av kristne av religiøse grunner er verst. Listen omfatter forfølgelse av kristne av alle kirkesamfunn i hele
landet og er basert på 50 indikatorer for religiøs frihet.
I åtte år har Nord-Korea toppet listen, nå fulgt av Iran
(2), Afghanistan (3), Saudi Arabia (4), Somalia (5),
Maldivene (6), Jemen (7), Irak (8 ), Usbekistan (9) og
Laos (10). I disse ti landene står kristne overfor alvorlige
undertrykking. Tolv land klatret opp på listen på grunn
av økt forfølgelse. Blant disse er Pakistan, Irak, NordNigeria, Tyrkia og Marokko. Ny på listen er Malaysia og
Russland (50). I Malaysia ble ni kirker enten skadet eller
ødelagt. I Russland er religiøs diskriminering i vekst og
tre kirkeledere ble drept fordi de var “for aktive” i arbeidet blant konverterte muslimer.
Et større angrep på kristne skjedde under jule-og nyttårsfeiringen i Egypt (19). Minst 21 kristne ble drept i en
bombeeksplosjon på Nyttårsdag utenfor Saints Church
i Alexandria. Det var også drap av kristne i Irak og
Nigeria (23). For å hedre dem som lider for evangeliets
skyld, og for å mobilisere til vedvarende bønn for dem,
tar vi med et sammendrag av topp-5 landene der kristne
blir forfulgt.

1. Nord-Korea
Situasjonen i Nord-Korea er fortsatt forferdelig. På grunn
av valutareformer, synes to av ti personer å ha mistet
sine hjem. Nord-Korea har også blitt rammet av flom og
jordskred som ble forårsaket av en tyfon. Situasjonen
for de kristne er enda mer forferdelig. Hele landet er
underlagt dyrkingen av den “store leder”. Som et resultat
har kristne ikke engang har rett til å eksistere, ifølge
regjeringen. Det er mange farer for kristne, de fleste av
dem dødelige. I 2010 ble hundrevis av kristne arrestert
av ulike årsaker.

Noen ble drept og andre dømt til opphold i politiske
leirer. For eksempel, ble en kristen husmenighet i
Pyungsung provinsen oppdaget av myndighetene i mai
2010 og tre kristne ble umiddelbart dømt til døden på
grunn av møtet. De andre 20 kristne ble sendt til en
arbeidsleir. Til tross for denne forfølgelsen, vokser antall
Jesu etterfølgere sakte.

2. Iran
I Iran fortsatte kristne å bli arrestert i bølger. Mange
gudstjenester blir overvåket av det hemmelige politiet.
Troende som er aktive i kirker eller cellegruppe-bevegelsen blir presset av samfunnet og myndighetene. De
blir avhørt, arrestert og satt i fengsel og slått. I 2010 var
det hyppige demonstrasjoner mot den iranske regjeringen. Det antas at den iranske regjeringen er i krise når
så mange av borgerne fortsetter med å protestere mot
den. I et forsøk på å avlede oppmerksomheten bort fra
disse problemene, langer regimet ut mot de kristne. I alt
ble noen hundre kristne arrestert. I mellomtiden fortsetter den innfødte menigheten å vokse, den teller nå minst
450 000 kristne, men det er forbudt for kristne å betjene
mennesker med muslimsk bakgrunn. I følge sharia
loven, vil enhver muslim som forlater islam for å slutte
seg til en annen religion bli straffet med døden.

3. Afghanistan
Situasjonen i Afghanistan har forverret seg. Regjeringen intensiverte forfølgelsen av troende med muslimsk
bakgrunn. Afghanistan har en befolkning på mer enn
28 millioner mennesker. Blant dem er svært få kristne.
Afghanske troende er ikke akseptert av det overveiende
muslimske samfunnet, og lovgivningen gir ingen klare
religiøse rettigheter. I løpet av 2010, var det mange
eksempler på trusler mot kristne. I mai og juni 2010 viste
det afghanske tv-nettverket Noorin gjentatte ganger
opptak av troende med muslimsk bakgrunn som ble
døpt. Kristne hjelpeorganisasjoner ble også anklaget
for evangelisering. Som svar på sendingen, krevde
sekretæren for Underhuset under en sesjon i parlamentet at disse kristne konvertitter fra islam skulle drepes.
Hundrevis av demonstranter på gatene i Kabul og andre
byer ropte drapstrusler mot konvertitter. Dusinvis søkte
sikkerhet i andre bydeler eller byer eller flyktet fra landet. Kristne hjelpearbeidere ble drept av Taliban.

4. Saudi-Arabia
Det kom rapporter fra Saudi-Arabia om at kristne ble
fysisk skadet for sin tro. 12 filippinske kristne og en prest
ble arrestert mens de deltok i en gudstjeneste i et privat
hjem. En rekke kristne flyktet fra landet, i noen tilfeller
sto livet på spill. De fleste kristne i Saudi-Arabia er utenlandsboende som bor og arbeider midlertidig i landet.
De fleste av dem er fra Filippinene.
s.
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Disse utenlandske arbeidstakere, som foruten å være
utnyttet og dårlig betalt, blir jevnlig utsatt for verbal og
fysisk vold på grunn av sin kristne tro. Det finnes en
rekke konvertitter fra islam som lever sin tro i dypeste
hemmelighet. Religiøs frihet finnes ikke i denne sentrale
delen av den islamske verden. Ingen beskyttelse, lovlig
eller ikke, er gitt for ikke-muslimske innbyggere. Under
islamsk lov (sharia) blir frafall (konvertering til en annen
religion) straffet med døden hvis den tiltalte ikke fornekter. Selv om regjeringen anerkjenner retten til ikkemuslimer å tilbe i det private, respekterer det religiøse
politiet, Muttawa, ‘ofte ikke denne retten. Den offentlige
praksisen av ikke-muslimsk tilbedelse er forbudt. Tilbedere som deltar i slike aktiviteter risikerer arrestasjon,
fengsling, pisking, deportasjon, og noen ganger tortur.
Troende med muslimsk bakgrunn løper også risikoen
for æresdrap dersom familien eller andre i deres sosiale
miljø oppdager deres nye tro.

5. Somalia
Situasjonen for kristne i Somalia er forverret. Et negativt
bilde av kristne ble malt i media, åtte kristne ble martyrer
og en fjerdedel av antall kristne flyktet fra landet. Republikken Somalia har i hovedsak vært i borgerkrig siden
1991. Landet kan deles inn i et selv-erklært uavhengig
Somaliland (North-West), autonome Puntland (NordØst) og Sør-Somalia med hovedstaden Mogadishu.
Mens Somaliland og Puntland er ganske stabile, er SørSomalia, som kontrolleres av den islamske militsen alShabaab, for å håndheve en streng tolkning av sharia.
Denne militsen er svært radikal på grunn av påvirkning
av al-Qaida. De arbeider effektivt for å utrydde kristendommen fra landet.
Kilde: Open Doors, redigert av Joel News International

USA:

«Deprimert by” blir til “Håpets by”
”Soloppgangen i Appalachia”, produsert av George
Otis, Jr og utgitt av The Sentinel Group i oktober 2010,
dokumenterer den utrolige forvandlingen av en by i Clay
County, beryktet for sitt narkotikamisbruk, gjennomgripende politisk korrupsjon, og knugende fattigdom.
Isolert i den sentrale delen av Appalachia ligger byen
Manchester, Kentucky. Byen syntes å være det mest
usannsynlige stedet der samfunnsmessig reform skulle
lykkes.
Med tilbakegang for kull og salt industrien, syntes de
beste år å ligge bak dem. I 1964 ga en CBS reportasje
Manchester den tvilsomme tittelen ‘Den Deprimerte
byen, USA “.
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Førti år senere kunne Clay County fremdeles ikke
rømme fra sin stereotype. Fylket blir rangert som det
sjette fattigste fylket i USA. På 1990-tallet var over 40
prosent av befolkningen engasjert i mariuana produksjon (USA Today, 07/89). Ved begynnelsen av 2000-tallet, hadde disse etterkommere av hjemmebrennere
begynt å misbruke reseptbelagte narkotika i en slik grad
at området ble kalt «The Painkiller Capital of America”
(Pillehovedstaden i Amerika) (Lexington Herald-Leader,
01/03). Opptil 90 prosent av lokale high school-elever
hadde nerveproblemer. Overdoser og ulykker krevde
så mange liv at minnesmerker ved veikanten begynte å
ligne stakittgjerder. Stilt overfor dette blodbadet, skjønte
foreldre og lærere at de var på randen av å miste en hel
generasjon - og håpet om en levedyktig framtid.
“Håpet vendte tilbake til Manchester da 63 kirkeledere
offentlig ba Gud om tilgivelse for deres mangel på engasjement i offentlige saker .”
Det er 2. mai 2004, da 63 menigheter og 3500 mennesker, setter til side sine ulikheter, og forenes i marsjen
mot narkotika. De kom sammen under ledelse av
kirkeledere som offentlig omvendte seg for Gud for
deres manglende involvering i fellesskapets anliggender. Plutselig kunne en merke en puls; håpet hadde blitt
gjenopplivet. Mange følte at den intense bønnen hjalp
dem å bryte det onde grepet av narkotikaavhengighet
som hadde plaget deres dagligliv.
Det følgende året ble Manchester det eneste området
i regionen der smertestillende resepter ble redusert.
Narkorelaterte arrestasjoner økte med svimlende 300
prosent. Hvor favorisering, svindel og utpressing en
gang var det som gjalt, ble nå myndighetenes korrupsjon snart avdekket. I løpet av tre år ble offentlige
tjenestemenn, inkludert ordføreren, rådmannen, assisterende politisjef, 911 direktøren, brannsjefen, en
høytstående dommer, en håndfull bystyremedlemmer,
fylkeskommissærer og fylkesfunksjonærer, alle eksponert og fengslet for pengeutpressing, narkotikalanging og
valgfusk.
Som nye medansvarlige for fellesskapet gikk menigheter og innbyggere sammen om å utrydde kriminalitet og korrupsjon. Et nettverk av menigheter og
bedrifter har gått sammen om å gi ex-narkomane en ny
sjanse i arbeidslivet. Mange har fått sine liv snudd helt
rundt, inkludert en nototrisk voldelig narkolanger som
har blitt en integrert del av samfunnet. Clay County High
School, en gang et sentrum for narkotikamisbruk er nå
nærmest fri for narkotika og det raporteres om bedre
karakterer.

“At menighetene samarbeidet med politiet var det beste
som har skjedd med Clay County.”
Som et resultat, har en stor optimisme kommet inn
i hverdagen. Lokale narkotikalangere begynte snart
å overgi sine liv til Jesus og selv bli utfridd fra narkotikamisbruk. Denne friske adrenalinen førte også til at
høytstående tjenestemenn som den nye ordføreren
og sheriffen begynte å fremme Kristi sak i sine respektive innflytelsessfærer. Ifølge sheriff Kevin Johnson,
var kirkens samarbeid med politiet “det beste som har
skjedd med Clay County.” Videre har dette uvanlige
samarbeidet, kalt “Operasjon Enhet”, blitt modell for
hele staten. Som et resultat av dette har samfunnet fått
regional innflytelse og har nå mottatt telefoner fra 49
ulike stater, og fem nasjoner, der alle ber om hjelp fra
Clay County i sin kamp mot narkotika.
I dag er Manchesters forvandling synlig i hver eneste
sving. Deprimerende, kullsorte fasader må vike for nye
parker og fortau, robuste festivaler har oppstått til liv, og
byens vann ble nylig kåret til det beste i delstaten Kentucky. Ettersom byens infrastruktur blir bedre, slår nye
næringsdrivende rot og gir sårt tiltrengte arbeidsplasser
(Manchester Enterprise, 10/10). I januar 2009 vedtok
bystyret en resolusjon som erklærer Manchester å være
”Håpets by”, og lagt ut navnet på et veiskilt i nærheten.
Kilde: Ben Mutti, Georte Otis Jr

Jesus-film har ført til 233
millioner konverteringer
En nylig publisert liste over oversettelser av Jesusfilmen viser at denne velkjente evangeliseringsfilmen er
nå tilgjengelig på 1118 språk. Over 6 milliarder mennesker har sett filmen (kumulative visninger) og 233
726 925 mennesker tatt en avgjørelse for Kristus som et
resultat av den.
http://www.jesusfilm.org/film-and-media/statistics/quarterly-statistics
Kilde: Jesus Film Project
Kilde for Globalt Perspektiv: Joelnews.org
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Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet
av Elwood Scott - Fortsettelse fra DPR 3/4-2010
Like ved overgangen til 1900-tallet ga Gud Seneca Sodi, en gresk kristen jøde, den vidunderlige opplevelsen av å
tilbringe over 40 dager i himmelen. Denne fortelling vil utfordre deg og gi deg håp og oppmuntring til å fjerne alle hindringer og trenge deg inn i Guds herlighet. Gud ville gjennom ham la jordens mennesker få et lite innblikk i himmelen.
Han forteller om Paradiset, Den hellige Stad og Tronens herlighet, om livet i himmelen, Livets tre og dets livgivende
frukter og livsens vannkilder, alle han treffer og samtaler med og all herligheten.

Utdrag av Livets bok
Han bladde fort til den delen som bar tittelen: Fortegnelser over Guds sønn. Mens han sakte snudde bladene, kunne
jeg stirre på de forskjellige overskriftene som stod over de mange hendelsene i hans høyst vidunderlige liv. Det var
stadig mer og mer interessant og kostelig å legge merke til med hvilken forunderlig harmoni fortegnelsene over hans
liv var gitt i skriften og i denne velsignede bok av alle bøker. Den virket enn mer interessant, da jeg visste at en (bibelen) hadde blitt skrevet med mennesker som redskap og den andre ved englenes hender. Englene vet alt om vårt
språk og har skrevet alle tingene forståelig for oss. Englene som Jakob så i sin drøm, som steg opp og som steg ned
stigen, og som bar stadfestelsen på pakten som var gitt til Abraham, de var de samme som var i vedvarende og stadig
nærvær hos Guds Sønn gjennom hans vidunderlige liv på jorden, da han levde i et menneskes legeme. De holdt øye
med hver detalj i hans liv, og mye av det har blitt trofast skrevet opp.
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Jeg leste med stor interesse fortellingen om hans fødsel; om det spesielle lyset av ledestjernen som ble gitt til de vise
menn fra Østerland, og det stod slik skrevet: Et lys fra himmelen ledet dem til stedet hvor verdens frelser ble født. Jeg
leste om Herodes’ mislykkede forsøk på å ødelegge ham ved å drepe alle de små barn i dette området, og om hans
fortsatte og avgjorde hat til ham, inntil en engel gjorde slutt på hans liv.
Etter hvert som Moses bladde i Livets Bok, la jeg merke til mange fortellinger om hans jordiske liv som ikke var skrevet om i Skriften. Spesielt én tiltrakk seg min oppmerksomhet. Overskriften var følgende: Jesus undervist av Faderen.
Hendelsen syntes å finne sted når han bare var 5 år gammel. Josef hadde gått ut, og barnet Jesus var blitt alene i sin
fars arbeidsrom. Hans mor var travelt opptatt med husarbeidet. Plutselig fylte en lys sky hele arbeidsrommet. Hans
himmelske far overskygget ham og talte med ham, og fortalte ham hvem han var, og at Gud var hans far, og meddelte
ham mye angående hans jordiske oppdrag. “Alt dette,” sa Moses, “visste han som Gud, men da han også var menneske, lærte han gjennom undervisning.”
En annen fortelling som stod der, var om følgende: Tatt opp til Paradiset. Det var i løpet av en natt da alle var sovnet
at han ble tatt opp til Paradiset hos Gud og var sammen med Faderen i mange timer. Faderen sa til ham: Likesom
du er Gud så er du også menneske. For du er blitt født av en kvinne. All makt og autoritet skal snart bli gitt i din hånd,
og du skal legge ned ditt liv til frelse for menneskene. I det jeg leste dette, husket jeg plutselig hans egne ord: ”Dette
bud har jeg fått av min Fader.” Joh10:18. Videre stod det: Du skal også gjøre i stand og bygge boliger i dette høyeste
kongerike for ditt fremtidige hjem, og likeså for alle dine barn, for de skal bli mange. Før morgenen grydde over jorden,
hadde englene ført ham til hans hjem i Nasaret, og før noen av tjenerne eller foreldrene hadde begynt å bevege seg,
var han i bønn på sitt rom. “Nå,” sa Moses, “dette at Jesus mottok et menneskelig legeme, var nødvendig på grunn av
menneskets synd og opprør mot Gud. Ingen annen måte var noen gang blitt uttenkt og planlagt for vår frelse. Du kan
lese mer i boken når som helst du skulle ønske det.”

Samværet med Moses fortsetter
“Disse beretningene,” svarte jeg, “er overmåte interessante. Jeg har ofte sagt, mens jeg var på jorden, at mange ting
vi ikke visste eller kunne vite, ville vi få rede på siden.” “Sant nok.” sa Moses. “I virkeligheten hadde vi akkurat begynt
å ta de første skritt når det gjaldt kunnskapen om Gud mens vi var på jorden.” “Jeg antar dette ville være tilfelle når
det gjelder den store massen av mennesker, da deres kunnskaper er så begrenset med hensyn til guddommelige ting,
men det virker som om du tar deg selv med i sammen med oss andre, og det kan høres litt underlig ut, siden du i så
mange år hadde et slikt intimt forhold med Gud. Du talte med ham ansikt til ansikt og så hans herlighet ofte, og var
hans fortrolige venn så lenge.” “Jeg vet,” sa Moses, “at Gud storlig begunstiget meg, men det var like mye for deres
skyld som for min egen. Når alt kommer til alt, og etter at jeg kom inn i det himmelske kongeriket og inn i hans umiddelbare nærhet rundt Tronen, fant jeg ut at jeg bare visste meget lite om det som jeg egentlig burde vite. Jeg tenkte at
Gud åpenbarte meget om seg selv, men dette som for meg syntes å være så mye, var bare en tiendedel av det store
mysteriet hans med hensyn til hans evige vesen, visdom og gjerninger. Om vi skulle betrakte vår felles frelse, så ser vi
at englene fortsatt er ivrige etter å få lære den å kjenne, enda de har vært så lenge rundt om Tronen.
Her er jeg sikker på at det er en side du ville sette pris på å få se. Det er en av de største hendelser i Jesu tidligste liv,
og som ikke er oppskrevet i Den Hellige Skrift på jorden.” Overskriften var “Jesu gjerning ble ytterligere stadfestet av
Faderen.”
Hendelsen fant sted når han var omkring 22 år gammel. Han hadde trukket seg tilbake til et fjell langt borte for å be og
var helt alene, bortsett fra at mange engler var rundt ham, da Faderen på en ekstraordinær måte møtte ham og gjentok i den dypeste betydning alt som hadde blitt åpenbart som skygger av loven. Faderen talte til ham om hans død
som skulle bli fullført i Jerusalem, og om dens stedfortredene natur. Hvordan hans død skulle være for alle mennesker
og viste ham fylden av sin kjærlighet til verden, og at hans lidelse og død skulle bli prisen for verdens gjenløsning, og
at hans død skulle være den store soning for menneskenes frelse. Denne beretningen viste også hvordan han skulle
dø og den fryktelige sorg over følgende: Hans forkastelse av jødene, hans pisking og endelige død på korset. Det ble
også henvist til hans oppstandelse og himmelfart.

“Alle disse ting,” sa Moses, “visste Jesus da han var Ordet, men som Guds Sønn ble han undervist av Faderen, og
gjorde helt hans vilje i hele sitt liv på jorden mens han bodde i det legemet som Gud hadde gitt ham.” Svært mange
ting som står skrevet der, angående hendelsene i hans liv, var meget interessante for meg nå.
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“Å ja,” svarte jeg Moses, idet han bladde om de forskjellige sidene. “Jeg husker hva Johannes, den elskede disippel, sa da han avsluttet sin fortelling om Guds Sønn: “Men det er også meget annet som Jesus har gjort, skulle det
skrives, hver ting for seg, da mener jeg at hele verden ikke ville romme de bøker som da måtte skrives.” Joh21:25sin
fortelling om Guds Sønn: “Men det er også meget annet som Jesus har gjort, skulle det skrives, hver ting for seg, da
mener jeg at hele verden ikke ville romme de bøker som da måtte skrives.” Joh21:25
Jeg spurte Moses hvorfor dette er skrevet her i stedet for på jorden. “Dette er skrevet her for tilfredsstillelse og trøst for
Guds barn i himmelen,” svarte Moses. “Vel, vel,” bemerket jeg, “jeg er helt over meg av forundring og overraskelse.
Men far Moses, du hadde en særskilt opplevelse da vår Herre var på jorden. Skriften omtaler Jesu forklaring på det
Hellige fjell, og at han tok Peter, Jakob og Johannes med seg, og at du og Elias kom og talte med ham angående
hans død.” “Ja,” sa Moses. “jeg ser tilbake på denne store hendelsen med den største glede. På den tiden da Israels
mange tusener var rede til å gå over Jordan og inn i det land som de skulle få som arv, var jeg meget ivrig etter å gå
over med dem, men Gud visste hva som var best for meg, og hans vilje er alltid den rette. Jeg visste ikke da at han
ville svare på min bønn etter at så mange år var gått - når man tenker på jordiske år - det var jo bare en halv dag målt
med himmelsk mål. Det var en stor dag når Herren ga vink at vi skulle komme ned på jorden. All makt, både i himmelen og på jorden, hadde akkurat blitt gitt i hans hender. Jeg kan ikke tilfulle beskrive våre følelser, da Elias og jeg
selv vandret i sammen nær Tronen, og talte om den store begivenhet som snart skulle finne sted på jorden, og dets
store betydning både for jorden og for himmelen. Jeg talte om hans tragiske død på korset som snart ville bli fullført,
og at han, som en velsignet gave ved Den Hellige Ånd, skulle bli tilbudt alle Guds barn på jorden; for vår store misjon
og oppgave hadde vært å åpenbare disse to sider av Guds Sønns gjerning.
Vi hadde gledet oss over mange herlige besøk hos hverandre, og vi hadde samtalet mye angående disse spørsmål
tidligere. Men mens vi da gikk der foran Tronen, kom uventet Mikael, en av englefyrstene, som du sannsynligvis har
sett, og Jehuco, den raske vognkjøreren, og de hadde med seg en vogn som stanset ved vår side, og sa at vi var
sendt bud etter for at vi straks skulle komme ned på jorden. Uten noen ytterligere forberedelser, satte vi oss hurtig ned
ved deres side, og nesten med tankens hurtighet, fløy vi gjennom de store, brede gatene, og ut av Staden passerte vi
gjennom Manasse-porten. Paradisets uendelige sletter, fjell og daler, dro vi hurtig forbi. Vi var så henrykt over tanken
på å besøke jorden, at vi knapt hverken visste hva vi skulle si, eller hadde noen tid til å snakke om det, før enn de
sakket farten i nærheten av de jordiske områder. Et øyeblikk senere kunne vi se jordens byer, steder, fjell og elver. Akkurat da sa Mikael til Jehuco: “Sett farten ytterligere ned, og kjør vognen forbi fjellet Nebo.” Jeg ropte ut og sa: “Å, Mikael, du velsignede Guds tjener. Er vi så nær landet hvor jeg tilbrakte min jordiske pilgrimsferd og til fjellet hvor jeg ba
min siste jordiske bønn, og der hvor jeg la tilside mitt kjøds forheng. Jeg er så glad over å se Nebo igjen. Mitt legeme
ble lagt et eller annet sted her.” “Ja,” sa Mikael, “vi kjenner alle til det, og hvor det er. Jeg vil tale til deg senere om det,
men nå må vi skynde oss.” Et øyeblikk senere stod vognens hjul stille på toppen av fjellet, og vi steg ut og satte våre
føtter på jorden, der hvor jeg hadde levd mitt tidligere liv, og nå stod jeg inne i det lovede land, som jeg hadde lengtet
til å komme inn i selv, og min bønn var nå besvart etter så mange hundre år var gått.”
Fortsettelse i neste nummer. Utdrag fra boken ”Paradiset, den hellige Stad og tronens herlighet, Elwood Scott – Esca forlag.
Gjengitt med velvillig tillatelse fra forleggeren. Boken kan bestilles hos Brølende lam og koster kr 180.
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Sitater
”Jeg tror bibelen er den beste gave Gud noensinne har
gitt menneskene. Alt det gode fra verdens frelser blir gitt
gjennom bibelen.”
Abraham Lincoln

” Bibelen er sjøkartet Gud har gitt deg å navigere etter.
Den hindrer deg i å drukne, viser deg Hvor havnen er og
hvordan du når den uten å strande på klipper og skjær.”

Gjør det allikevel
“Menneskene er ofte uforsonlige, illojale, og egoistiske forlat dem allikevel.
Om du er sjenerøs, så kommer du kanskje til å anklages
for å ha selviske motiv - vær sjenerøs allikevel.
Om du er fremgangsrik, så kommer du til å vinne falske
venner og sanne fiender - vær framgangsrik allikevel.

Henry Ward Beecher

Om du er ærlig og oppriktig, så kommer menneskene til
å utnytte deg - vær ærlig og oppriktig allikevel.

”Herrens ord er som diamanten. Det blir aldri slitt, men
tindrer med samme glans til Herrens siste dag”.

Det du tilbringer år med å bygge opp, kan noen annen
rasere over en natt - bygg allikevel.

Bjørnstjerne Bjørnson

Om du finner fred og lykke, blir kanskje noen annen misunnelig - vær lykkelig allikevel.

”Grundig kjennskap til bibelen er mer verdt enn en universitetsutdannelse.”

Det gode du gjør i dag, kan være glemt i morgen - gjør
det allikevel.

Theodore Rosevelt

Gi verden det beste du har, og det strekker kanskje ikke
til - gi dem det beste allikevel.

“Forkynn alltid evangeliet med alle mulige midler, om
nødvendig også med ord.”

For til slutt er dette en sak mellom deg og Gud, det var
tross alt ikke en sak mellom deg og dem allikevel. “

Av Franciskus av Assisi

Av Moder Theresa

”Når du har lest Bibelen vil du vite at det er Guds ord,
fordi du vil ha funnet nøkkelen i den til ditt eget hjerte,
din egen lykke og din egen plikt.”
Woodrow Wilson

“Jeg kjenner mennesket og kan fortelle deg at Jesus
Kristus ikke er et vanlig menneske. Det er ingen måte
du kan få sammenlignet Ham med noen andre mennesker i verden. Alexander, Caesar, Charlemagne og
jeg har grunnlagt riker. Men hvordan fant vi trygghet
for det geniale vi skapte? Gjennom vold! Jesus Kristus
grunnla sitt rike på kjærlighet og i dette øyeblikk ville millioner av mennesker være villige til å dø for Ham.”
Av Napoelon Bonnaparte
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En profetisk tid for denne tiden
av Wade Taylor
Stå opp og kom av sted: en profetisk visjon for denne tid. “For se, vinteren er forbi, regnet er over og borte. Blomstene
viser seg på jorden. Tiden for å synge er kommet, og turtelduenes kurring høres i vårt land. Fikentreet modner sine
grønne fikener, og det dufter av vintrærne som står i blomst. Stå opp, min kjæreste, min skjønne, og kom av sted!”
Høys3:11-13
Denne tiden vi lever i, er en avgjørende tid, og ordet fra Herren er viktig. Han sier til de som har åndelige ører: “Jeg
setter tilside for meg selv de som er villig til å ta del i det. Jeg er i ferd med å gjøre. Derfor, stå opp og kom av sted
med meg.”
Vinteren er forbi, regnet er over og borte. En tid av åndelig ufruktbarhet har veket plassen for Åndens regn. Det “tidligere regnet” (pinse og karismatiske besøkelser) kom for å forberede for endetidens “besøkelse” fra Herren, til sitt folk.
“Fryd dere, Sions barn, og gled dere i Herren deres Gud. For Han gir dere tidligregnet til rettferdighet, og så skal
Han sende regnet ned til dere, tidligregnet og senregnet ibegynnelsen. Treskeplassene skal bli fulle av hvetekorn, og
vinkarene skal flyte over av most og olje.” Joel2:23-24
Denne besøkelsen kommer med åndelig åpenbaring, forståelse og en bevegelse av Guds Ånd. Alle som gir respons
til denne besøkelsen vil erfare et høyere nivå av salvelse. Blomstene viser seg på jorden. Besøkelsen av “regnet”
fører de som gir respons til modenhet og til å bli levende, synlige vitner (blomstene viser seg) for Herren over hele
jorden. Mye kommer til å skje i oppbyggingen av hans kropp.

Tiden for å synge er kommet
Ved en forøkning av åndeligheten, kommer et høyere nivå av tilbedelsen til å være tilgjengelig for Kristi kropp. Denne
“sangen” (profetisk tilbedelse i harmoni) er nøkkelen som åpner den himmelske verden. Turtelduenes kurring høres i
landet.
Som et resultat av et høyere nivå av tilbedelse, vil turtelduen høres (profetisk åpenbaring) som bringer frem en progressiv utlegging av Guds ord om hans endetids planer og etableringen av tusenårsriket.
Kunnskapen om Herren skal oppfylle jorden. Når Guds Ånd faller, skal den flyte som en elv, den skal falle som regn,
den skal komme som morgenrøden, i herlighet over landet. En sjenerøs åpning av åndelig liv og erfaring kommer
til de som søker til ham, for å komme videre i sitt åndelige liv. Fikentreet modner sine grønne blader. Israel som det
grønne fikenbladet gjør seg sterkt gjeldende. Hele verden er klar over viktigheten av nasjonen Israel. De som ber for
Israel vil bli lønnet av Herren, de som gjør opprør vil bli dømt.
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Per Ivar nærmer seg de femti
av Ivar Vik
Per Ivar Winnæss, grunnleggeren av Brølende Lam ble født 14. juli 1961. Det betyr at han ubønnhørlig nærmer seg
sin 50-årsdag. Det syns vi bør markeres med en liten presentasjon av hans liv og tjeneste her i bladet. Per Ivar har
rukket å utrette utrolig mye i sitt liv og det har vært store oppturer men også nedturer. Allerede i barneåra opplevde
Per Ivar flere ganger et gudsnærvær, selv om han ikke hadde vokst opp i et spesielt kristent hjem. I femårsalderen
trodde hans foreldre at Per Ivar kom til å bli en prest, siden han ofte hadde åndelige spørsmål som han stilte dem.
- Kan du beskrive et slikt gudsnærvær som du opplevde som barn?
- ”Jeg begynte å få et stille indre bønneliv. Jeg var bevisst på at det var Jesus jeg ba til. Allerede som liten gutt ba jeg
med korset i tankene. Det tenkte jeg på allerede da jeg ba ”Kjære Gud jeg har det godt.” I det jeg åpnet meg opp for
Gud opplevde jeg følelsesmessig at Gud var til stede. Det var en opplevelse av varme og intensitet. En fortettet tilstedeværelse av Gud. Jeg opplevde ikke noe lys eller lignende. Dette var noe jeg opplevde ganske ofte. Som en tiåring
pleide jeg også å smuglese i Bibelen da jeg hadde lagt meg for natten.”
- Når kom du gjennom til liv med Gud?
- ”Det var i 1979 da jeg var 18 år. Det var en skolekamerat som inviterte meg med på et møte, egentlig for å se på de
fine jentene. Men da jeg hørte forkynnelsen rørte det noe ved meg. Da predikanten spurte om det var noen som ville
ha forbønn, rakte jeg opp hånden. Etterpå sa han: Ja, dere som rakk opp hendene kan dere komme frem? Jeg opplevde det slik at nå var betingelsene blitt endret, nå måtte jeg gå frem for å få forbønn og det turte jeg ikke. Jeg kjente
at Gud elsket meg. Jeg var mye alene for jeg gjorde ikke det kameratene mine gjorde. Ofte var det å tilfredsstille kameratgjengen. Jeg var ganske ensom derfor var det frigjørende å være på møter og kjenne på at Gud elsket meg.”

Frelst på kino
- Gikk du frem siden?
- ”Nei, men en gang jeg var på kino så jeg en okkult film. Den provoserte meg. Da tenkte jeg på det jeg hadde fått
med meg på møtene. Da jeg hadde sett den filmen tok jeg avgjørelsen på at jeg ville følge Jesus og hjelpe til at
mennesker ble satt fri fra djevelens bånd. Så dro jeg i militæret. Der ble min tro satt på prøve. Jeg møtte veldig mye
motstand. Mange ville ta fra meg troen. De gjorde narr av meg, men de tøffeste viste seg å være kalt da jeg snakket
med dem på tomannshånd. Disse opplevelsene gjorde at jeg kjente behovet for å skolere meg i Guds ord. Et par år
etter gikk jeg da på Indremisjonens bibelskole i Grimstad.”
- Hva fikk du ut av det?
- ”Det er klart jeg er veldig takknemlig for det. Jeg ble grunnfestet, fikk grundig bibelkunnskap og hadde mye utbytte.
Samtidig tok livet mitt et ganske stort vendepunkt åndelig talt. Den gang var jeg medlem av Den norske kirke og var
også med i menighetsrådet i kirken. Jeg opplevde at mange konfirmanter fikk møter med Gud. Dette vakte reaksjoner
i menigheten. Dessuten fikk jeg på den tiden et nytt syn på dåpen. Da jeg en gang var i Israel, lot jeg meg døpe. Da
fant jeg det naturlig å melde meg ut av kirken, noe jeg også gjorde. Det var i 1987. På en konferanse på Betelinstituttet i Trondheim året før ble jeg kraftig møtt av Gud. Det var også på denne konferansen jeg kom i kontakt med det
profetiske. Der ble jeg ”bekraftet” og kunne gå over torget i Trondheim og oppleve at demoner i et menneske jeg aldri
hadde møtt manifesterte seg.”
- Var det på denne tiden du startet opp i næringslivet?
- ”Jeg hadde jo allerede i 1981 en jobb i et større salgsfirma innen kontorutstyr i Oslo. Der lærte jeg salg. Mellom
bibelskolene jeg gikk jobbet jeg innenfor salgsvirksomhet. Jeg ble invitert til USA av flere i det teamet som var på
Betelkonferansen. Jeg reiste dit med ønske om å lære mer om kraftevangelisering. Jeg hadde ønske om å bli en
profetdisippel av Augustin C. Alcala. Han fikk bety mye for meg. Jeg ble i USA i fire måneder med base i Minnesota
og reiste i mange stater. Jeg var innom mange tjenester men det ble ikke noe av at jeg ble en profetdisippel på det
tidspunktet. Jeg fikk profetier der borte om økonomisk velsignelse og at jeg hadde et kall for markedsplassen. Det tok
ikke mer enn ni måneder før jeg hadde etablert min egen bedrift som het Pre Data. Jeg drev den bedriften i 10 år inntil
jeg solgte den i 1998.”
- Drev du med menighetsrelaterte tjenester samtidig?
- ”Ja, jeg var alltid en profilert kristen. Når media tok kontakt la vi ikke skjul på at alle vi som jobbet der var troende.
Samtidig var jeg med i lederskapet i karismatiske menigheter på den tiden.
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Må nevne at jeg gikk på Levende Ord Bibelskole i 1993-94. Det var et spennende år men også utfordrende. I 1996
startet jeg noe jeg kalte Holy Ghost Revival. På det tidspunkt hadde jeg allerede kjøpt Flesseberg gård. Uten noe reklame kom folk fra Grimstad til Kongsvinger bare på ryktene. Bare på noen måneder kom det et 40 talls nasjonaliteter
til møtene vi hadde på gården.”
- Du kjøpte Flesseberg gård i 1991. Hvorfor gjorde du det?
- ”Jeg opplevde i mitt hjerte at jeg ville ha et større sted jeg ville bruke i Guds rikes arbeid. Jeg opplevde det som en
Guds ledelse. Samtidig utviklet jeg Pre Data i lokalene der vi nå har møter. Fra 1991 hadde jeg profet team fra USA
som kom og bodde her. Jeg hadde også profetske forretningslunsjer på hotell i Drammen.”
- Hva drev du med videre?
- ”Jeg utviklet Pre Data og jobbet parallelt med det profetiske. Vi fikk på denne tiden ofte besøk av Augustin C. Alcala.
Han hadde med seg team som var med og betjente til de forskjellige menighetene som hadde invitert dem.”
- Har du noen kontakt med ham i dag?
- ”Jeg hadde en drøm i 1995. Jeg så Augustin hvordan han forkynte og så ham betjene mange mennesker. Plutselig
mistet han brillene ned på gulvet. Jeg gikk frem og tok opp brillene, men i stedet for å gi dem til Augustin så satte jeg
dem på meg selv. Jeg forsto at dette var en profetisk drøm. Jeg så det som en ledelse på at jeg skulle ta opp den salvelsen som hvilte over ham. Samtidig fikk jeg en fornemmelse av at han snart skulle gå bort noe han også gjorde bare
noen måneder senere, en Guds mann i førtiårene.”

Bring det profetiske til Norge!
”På en konferanse i Sunderland i England i 1987 fikk jeg en profeti om å bringe det profetiske hjem til Norge. Da jeg
kom hjem ringte jeg til Bernt og Hilde Torgussen. De drev på den tiden Asker&Bærum Bibelsenter. Da jeg ba om hjelp
fra dem stilte de opp med sine lokaler og medhjelpere og vi hadde profetiske seminarer der.”
- ”På denne tiden talte Herren til meg om å kjøpe en gård i Sverige. Jeg hadde solgt Pre Data og opplevde at jeg
skulle kjøpe Krogstad herregård i Värmland i Sverige.”
- Hadde du noen plan for hva du skulle bruke denne gården til?
- ”Jeg ville at den skulle være et sted for å fostre ledere, ha profetskole og et bønnesenter for Skandinavia og for
Israel, samt et utrustningssenter for de visjoner folk hadde for markedsplassen. Jeg begynte å ha konferanser der.
Dette skjedde parallelt med at jeg hadde Holy Ghost Revival-møter på Flesseberg gård. Kjøpet av herregården ble en
åpning til at lokale politikere tok kontakt. På et av møtene var ordføreren og næringspolitikeren til stede. Jeg profeterte
rett inn i den politiske situasjonen i kommunen og beskrev mye av deres byplanlegging og det endte med at ordføreren sa:” ”Per Ivar, kan du hjelpe oss? Vi har et bygg med over hundre kontorplasser som står tomt. Kan du ta det?”
”Det åpnet eventyret med firmaet Svensk Fritid som jeg etablerte i 1999. Der fikk jeg til sist over 2000 leiligheter som
jeg fikk forvalte for videresalg til nordmenn.”
- Hvordan gikk det med det foretaket?
- ”Jeg jobbet med det i en periode på to år. Vi solgte over 1000 leiligheter. Samtidig var jeg inne i en vanskelig tid
privat, der mitt ekteskap endte med skilsmisse. Jeg opplevde samtidig at venner sviktet, da jeg trengte dem som
mest. Det var også en periode hvor jeg opplevde mye svik på det økonomiske område også. Til sist solgte jeg også
Krogstad herregård. Jeg trengte ro rundt meg. Etter dette var jeg så sliten at jeg solgte meg ut av Svensk Fritid. Jeg
trengte selv en tid av restaurering.”

Brølende lam
- ”En tid etter dette så ringte Jan Hanvold, som hadde jevnlig gått på mine møter på Flesseberg gård, og spurte om
jeg kunne være med å hjelpe han med å starte Visjon Norge. Etter en tid på kanalen, ble jeg oppmuntret til å holde
profetiske konferanser og møter og høsten 2004 startet jeg profetskolen. Det ble etter hvert naturlig å flytte profetskolen og tjenesten opp til Flesseberg gård, hvor vi har utviklet skolen, forskjellige kurs og etablert menigheten 24/7.”
- ”På høsten 2000 traff jeg Valentina og vi giftet oss i 2001. Vi er blitt velsignet med Elise og Christine og fra før har jeg
tre barn i alderen 20, 18 og 16 år. Gjennom denne tiden har vi stått sammen om den profetiske tjenesten og sammen
har vi bygget opp den profettjenesten vi står i, i dag.”
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- Du valgte å kalle din tjeneste “Brølende Lam”. Hvorfor nettopp det navnet?
- ”Det var en visjon som jeg fikk i 1998 hvor jeg så en inngjerding med forkomne, kraftløse og resignerte lam. Jeg så
hvordan disse ble forvandlet til brølende lam, hvor de fortsatt var lam men de hadde hoder som løver og brølte som
løver. Jeg opplevde at dette var en visjon som jeg fikk som en situasjonsbeskrivelse av landets tilstand, rent åndelig
og at Herren kallet med til å utruste de hellige. Jeg har fått mye motstand fordi jeg har kallet tjenesten for Brølende
lam. Men som Jesus sa det: de som er gitt meg, de kommer til meg.” (hele visjonen Per Ivar fikk, ligger ute på hjemmesiden brolendelam.no red. merk.)
- ”I 2007 begynte vi med åpne møter på onsdag kveld på Flesseberg gård. Et sekstitalls møtedeltagere kom på disse
sommermøtene uten at vi hadde annonsert for de. Og slik har det fortsatt. På nesten hvert eneste møte kommer det
nye mennesker og mange av dem kommer langveisfra. I 2009 etablerte vi menigheten 24/7. Vi følte et ansvar for å
etablere en menighet for de som allikevel hadde Brølende lam som sitt åndelige hjem. Dette kommer i tillegg til profetskolen og utrustningssenteret.”
- Du har også foretatt en ombygging av møtelokalet på Flesseberg gård. Er det for å kunne legge alle seminarer hit?
- ”Det var i sensommeren 2008 at vi gjorde en ombygning for å få større plass i møtelokale, utvidet kantinen, samt
at vi bygde sju kombinerte forbønns og soverom. I utgangspunktet hadde vi ikke tenkt å flytte seminarene opp på
gården, men det var ment for å kunne betjene de som kom på de åpne møtene. Det er underlig hvordan Herren i
forkant av endringer legger ting i våre hjerter og når vi responderer på dette og er lydige Guds tiltale, vil vi se at Gud i
forkant hadde forberedt oss på veien vi ikke hadde gått ennå.”
- Hvilke drømmer har du som du ennå ikke har realisert?
- ”Jeg har en drøm om å etablere et profetisk institutt, hvor vi har en helårig to års utdannelse innen de åndelige gaver
og utrustning. Ellers har jeg en drøm at menighetene i vår nasjon ser sitt kall i å utruste sine medlemmer, slik at menighetene kan komme ut av åndelig umodenhet inn til modenhet, stabilitet og styrke. Dette vil vi gjerne være med om.”
50 år er vel ingen alder. I mange år fremover vil Per Ivar og Valentinas arbeid vokse og gro og bare Herren vet hvor
mange velsignelser som vil flyte frem av deres tjeneste. Vi ønsker Per Ivar et rungende tillykke med 50-årsdagen! Må
Jesu Kristi nåde hvile over dagen og fremtiden.
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Seminar og konferanser
på Flesseberg Gård – Øvre Eiker - 2011
Befrielse og indre helbredelses skole 26. april – 1. mai 2011
Vi legger en grunn både for å lære og å sette andre fri, men bruker også mye tid til indre helbredelse og befrielse for
hver enkelt deltager. Kursavgift kr 3.000

”Bli vekket av Guds hjerte til intimitet med ham” 18-23 mai 2011
Dette blir en mektig uke i Guds nærvær. Ruth Fazal med team har en mektig lovsangs og tilbedelses tjeneste og vi
ønsker at våre hjerter blir enda mer vekket på Guds hjerte. Krusavgift kr 3.000

Ukeskole “Dere kan alle tale profetisk” 4-9 juli 2011
Vi legger en grunn for deltagerne for at de kan komme ut i praktisk profetisk nytestamentlig tjeneste. Videre vil vi bruke
mye tid til profetisk betjening overfor deltagerne i en kjærlighetsatmosfære og i Guds nærvær. Pris for kurset: kr 2.800
Helpensjon for oppholdet alle dager: 3.000 Vi tar opp maks 16 elever pr. kurs

”Himmelen kysser jorden” 25-30 juli 2011
Den profetiske lovsangen og tilbedelsen blir det som får himmelen til å briste slik at Gud bebor våre lovsanger. Don
Potter har en mektig profetisk lovsangs og tilbedelsestjeneste og vi kommer til å bruke mye tid innfor Gud denne uken.
Kursavgift kr 3.000

Ukeskole “Dere kan alle tale profetisk, Modul III” 15-20 august 2011
Dette er et nytt ukekurs for deg som har gått ukeskolen tidligere. Vi vil bygge videre på det grunnlaget du har, for å
komme videre ut i forbønnstjeneste og profetiske gaver. Pris for kurset: kr 2.800 Helpensjon for oppholdet alle dager:
3.000 Vi tar opp maks 16 elever pr. kurs

Profetisk nyttårskonferanse 30. desember – 1. januar 2012
Vi feirer nyttår sammen med profetiske venner. Konferanseavgift kr 1.200

www.brolendelam.no - www.menigheten247.no - www.profetisktv.no

Ring oss på 32 75 79 85 for mer informasjon og påmelding.
Med Kristus Jesus ut til folket, i et forpliktende og engasjerende tjenestefellesskap. Vi ser fram til å bygge sammen
med dere alle, hvor Jesus Kristus blir gjort kjent, trodd og blir helhjertet elsket og etterfulgt i et fellesskap hvor hver
enkelt blir sett, hørt og betrodd.
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