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Leder

av Per Ivar Winnæss
Jeg opplever at vi er inne i en spennende tid hvor et raskt skifte vil finne sted i det åndelige. Det
forventes at vi er årvåkne og hurtig beveger oss inn i nye posisjoner og inn i det høyere kall for våre liv.
Dette er tiden for å gjøre smidige og raske framrykninger for det som Herren har lagt fram for oss, for
å innta av nye områder. Ikke hold tilbake og ikke undervurder det som Herren har lagt i ditt hjerte og
den kraft du har ved å tale ut i det åndelige og kreve din del. Det er nye landområder som skal
gjenerobres og det er nye vinduer av muligheter som skal forløses. Du skal våge å ha større visjoner
og drømmer for framtiden. Husk at Guds ja eliminerer alle fiendens, omstendigheters og menneskers
nei i ditt liv. Gud kaller ikke først og fremst de kvalifiserte men han kvalifiserer de han kaller.
Videre trenger vi en ny åpenbaring for nye strategier, slik at vi kan befeste de områder som Herren har
betrodd oss i å ta tilbake og for nye felt som skal erobres. Tiden er inne for at profetier skal oppfylles
og bønner som vi har født med smerte skal besvares.

side

3

Dette innebærer at vi setter foten ned på det som er vårt og erklærer det som gjenerobret og inntatt
ut i den åndelige verden. Vi trenger å slå på jorden ikke bare tre ganger men kanskje fem eller seks
ganger, eller så mange som Herren mener vi skal slå. Da vil vi få seier over våre fiender, ikke bare for
den kampen vi akkurat nå er inne i, men også for de kommende slag, inntil vi har nådd fram og passerer
målsnoren.
Dette er tiden for å arbeide for de visjoner som vi har båret på og som vi kanskje i mange år har båret
dypt i våre hjerter. Fienden har i alt for lang tid hånet oss, slengt dører rett i våre ansikter og kjørt sin
hånd for sterkt mot oss. Nå må fienden tilbakebetale sju ganger det han har røvet og for de år han har
fortært og gnaget på det som hører oss til. Vi befinner oss i en strategisk tid for å bli satt fri fra ting
som har holdt oss tilbake, forløse og gjenvinne det som har vært tapt. Dette er tiden for deg. Posisjoner
deg i forhold til ditt høyere kall og innta det, så du kan bli værende i ditt gjennombrudd. Dette er tiden
hvor Herren åpner dører for deg og hvor du slår dører igjen rett i fiendens ansikt.
Jeg tror at mange har opplevd en sterk motstand og opposisjon i den siste tiden. Det er ikke
merkelig siden vi nærmer oss et åndelig skifte for et høyere kall og de nye muligheter som Gud har gitt
oss. Mange av oss har nok opplevd at motstanden og trykket over, rundt eller på oss kunne føles tyngre
enn det egentlig har vært. Fienden er en bedrager og en løgner. Han er i virkeligheten allerede blitt
avvæpnet, beseiret og blitt gjort til spått og spe. Det trykket du har opplevet er definitivt ikke så tungt
som det har følt for deg. Dette er tiden for at vi skal tråkke ned vår fiende og seire over ham. Det var
aldri meningen at du skulle føle deg beseiret, men du skulle ha den gleden av å nedkjempe fienden, som
allerede er blitt beseiret.
Stå djevelen i mot og han må fly fra deg. Bare stå fast og trykket må gi etter og gjennombruddets tid
åpner seg for deg. Det er lettere enn det du har trodd. Press tilbake og du skal bryte igjennom til full
seier for ditt høyere kall i din tjeneste.

Den Profetiske røst
I 2013 feirer Den profetiske røst 15 år, Brølende lam 10 år og Per Ivar feirer 20 år i profetisk
tjeneste. Siden vi planlegger å etablere PTV i de første månedene neste år, planlegger vi igjen å gi
ut 4 årlige utgaver av vårt magasin. Vi tenker også å bytte navn til PTV magasinet.
Vi tror vi kommer til å få en spennende ny profil og kommer også til å fornye innholdet i forhold til også
tjenestens høyere kall for nasjonen.
Prisen økes til kr 360,00 Vi håper du fornyer abonnementet ditt.
Vi ønsker deg en velsignet avslutning på året og at du vil stå med oss for visjonen om en utrustning av
Guds bønnekrigere for Norge!
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Tiden er inne for profetisk TV
av Per Ivar Winnæss

Helt tilbake til 1998 profeterte Sharon Stone
over meg at Herren skulle bruke meg til å føre
menigheten over i den teknologiske tidsalder.
Dette virket ganske uforståelig på meg den
gang, da jeg knapt kunne bruke min egen
mobiltelefon på den tiden. Jeg tenkte på Sara
som fikk høre at på denne tiden neste år, skulle
hun føde en sønn og hun lo da hennes morsliv
var tørket inn for lenge siden.

profetiske programmer gjennom en av de
kristne tv-kanalene som i dag sender 24/7 via
satellitt, eller kanskje arbeide som en tv-vert en
kveld i uka. Herren har latt disse dørene være
stengt og det har kanskje vært en av årsakene
til at visjonen om en profetisk tv-kanal ikke har
dødt helt ut i meg, selv om jeg nok tenkte som
Sara at «morslivet mitt hadde tørket helt ut for
lenge siden».

Da Jan Hanvold spurte meg noen år senere i
2002 om jeg ville hjelpe han i gang med TV
Visjon Norge, tenkte jeg at kanskje det var
dette som ble oppfyllelsen av profetien jeg fikk
gjennom Sharon Stone.

Profetiske ord

Da jeg på høsten 2004 sluttet i TV Visjon
Norge, hadde jeg fortsatt en visjon og byrde for
en kristen tv- kanal. Jeg la denne byrden ned
mange ganger i løpet av årene som har gått
siden den gang. De første årene etter at jeg
hadde sluttet, var det lett å legge ned visjonen,
da jeg ikke ville gjøre noe som kunne skade
Visjon Norge, som fortsatt var i en
oppbygningsfase. Jan og Inger Hanvold hadde
jo talt livet tilbake til min tjeneste og Herren hadde brukt dem som døråpnere for at jeg
skulle komme inn i min bestemmelse i Herren.
Jeg er svært takknemlig for den åpenhet og
tillitt de hadde for den profetiske tjenesten vi
har.

Ventet på at dører skulle åpnes
Årene har derimot gått og jeg har aldri helt
kunne løsrive meg fra byrden og tanken for
en profetisk tv-kanal. For noen år siden ble
Brølende lam programmene tatt av lufta. Jeg
har alltid hatt den tillitt til Gud at dører åpnes
og lukkes, videre at mennesker blir deg gitt av
Herren for den profetiske rette tid. I ettertid
har jeg hatt den tro at kanskje en dag ville
dørene igjen åpnes for at jeg kunne sende

I slutten av mai dette året, var vi noen brødre
som dro over på en profetisk konferanse med
apostelen Jane Hamon og profetinnen Sharon
Stone i London. Gjennom disse to dagene ble
jeg profetert over av Jane og Sharon og en jeg
ikke vet navnet på. Alle profeterte bant annet
kallet over livet mitt til media og at Gud ville
åpne strømmer for innflytelse og for media.
Jeg har bevart disse profetiske ordene i mitt
hjerte, men jeg har ikke på noen måter tatt av
på grunn av disse ordene, men bevart de i mitt
hjerte.

Vendepunktet
Søndag den 2. september, under bønn og faste
helgen ble imidlertid mitt vendepunkt for
media. Jeg ledet bønn og lovsangen denne
morgenen og spilte på min synth og key-board.
Jeg kjente virkelig Guds nærvær sterkt tilstede
og i denne salvelsen opplevde jeg at Herren sa
at nå er tiden kommet for at det ord som ligger
i hjertet, bønnen og det Guds nærvær som er
forløst skal ut i hele vår nasjon.
Denne tiltale forløste det som i alle disse år har
ligget i mitt hjerte og jeg profeterte ut en ny
profetisk TV kanal den søndagen.
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Vi opplever at dette er tiden og vi undrer oss
over hvorledes denne profetien allerede har
fått ben å gå på. Vi har fått et positiv gjensvar
hos potensielle medarbeider på mange plan.
Vi tror Gud er midt i dette og at han vil
forsørge oss for en visjon som er langt større
enn vår egne rekkevidde. Min favorittbønn har
alltid vært: «Hjelp» Når jeg ber denne bønnen
vet jeg at jeg går Guds veg. Gud har i sannhet
ført oss på en vei vi ikke har gått før og dette
er første tegn på at man går på Guds vei.
Gjennom årenes løp har jeg lagt av det meste
av det som har blitt gitt inn av økonomi til
tjenesten for et høyere kall. Jeg har hele tiden
trodd at dette var for et bygg eller et hotell,
men så er det startkapitalen for en profetisk
tv- kanal i stedet.

Profetisk TV - PTV
Vi føler at det er behov for en apostolisk/
profetisk tv kanal, som står for en oppvåkning
og reformasjon i landet. Vi ønsker å være en
betjenende, inspirerende, undervisende,
utrustende og forløsende TV kanal og kommer
til å engasjere de troende i vårt land i bønn.
Vi trenger virkelig en oppvåkning i Norge og
at det reiser seg en stor bønne- armé som har
lært seg å be med energiske, pågående og
glødende bønner. PTV skal sendes via satellitt
og streames via internett. Vi er kommet godt
i gang med prosessen og har en spennende og
unik programprofil på plass. Vi har også en
god del personer som vil være med både bak
og foran kamera, en solid startkapital og egne
lokaler (ved enkle endringer kan vi bruke det
bygget vi i dag benytter i Øvre Eiker). (Se
midtsideannonsen for programprofil).

Gideon
Gideon la ut ulla for å finne ut om det virkelig
var Gud som hadde valgt ham ut. Videre så ville
Gud ha all ære som vi fikk se litt senere i hans
tjeneste,
side
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hvor Gud skilte ut de tre hundre som skulle
overvinne i Guds navn et viktig strategisk slag.
Oddsene gikk ikke Israels veg i
utgangspunktet. Selv med 30.000 menn var
fienden over ti ganger så stor. Gud syntes
allikevel at de var for mange og til slutt ble
Israels armé til den lille rest på tre hundre.
Ved disse fikk de seier over en overmåte stor
fiendtlig armé. Det var Gud som fikk all ære.
Jeg ønsker også mine tre hundre som vil stå
med meg i denne visjonen om å forløse en
bønne-armé for Norge. Det er ikke ved egen
styrke jeg skal etablere kanalen, men det er
vi som skal gjøre det sammen. Vi oppmuntrer
deg derfor til å bli en engasjert månedlig fast
partner som står sammen med oss.
Vi kommer til å skrive avtaler med Canal Digital og utstyrsleverandøren når vi har minst 150
månedlig givere på plass.

Framdrift
Free to air, parabol og kabel, når over 500.000
husstander, dvs. 1,5 mill. mennesker i Norge og
over 260.000 husstander i Sverige gjennom
Canal Digital. Vi kommer til å sende 24/7 og
vårt mål er å sende en loop på 8 timer som
sendes 3 ganger pr. døgn. I beste fall er vi i
gang innen januar 2013 og det er store muligheter for at vi er i gang innen utgangen av
mars 2013. Det er nå vi trenger din respons så
vi kan ta de første skrittene videre.
Jesus sa i Luk14:28-30 «For hvem av dere som
vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og
regner etter hva det vil koste, om han har nok
til å fullføre det med? Ellers kan det hende at
han får bygd grunnmuren, men ikke er i stand
til å fullføre.

Da vil alle som ser det, begynne å spotte ham
og si: Denne mann begynte å bygge, men var
ikke i stand til å fullføre!»
Vi håper at du er en av dem som vil melde deg
som en månedlig partner på et beløp og/eller
kanskje en engangsgave.
2Tess3:1 «Til slutt brødre, be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli holdt i ære, slik
som hos dere!
Kontonummer er: BNBank 9235.25.62094
Ring hvis du vil finne ut mer om Profetisk TV
og mitt personlige vitnesbyrd på mobil
901 22 575
Vi ønsker å formidle Guds farskjærlighet til deg
gjennom den profetiske tjenesten. Gud har lagt
ned et stort potensial i deg som skal frigjøres
i denne tid. I stedet for å knytte allianser med
fortiden av dårlige erfaringer eller med de ytre
omstendighetene vil Den Hellige Ånd
opplyse våre øyne, så vi kan knytte vår tro til
hva Guds ord sier vi er og har. Paulus oppmuntret Timoteus å stride den gode strid ved hjelp
av de profetiske ord som hadde kommet om
ham. (1Tim1:18) Vi ønsker å oppmuntre deg til
å finne Guds plan med ditt liv gjennom den
profetiske tjenesten.
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Per Ivar feirer sitt 20 årsjubileum
i profetisk tjeneste
av Ivar Vik
Per Ivar Winnæss, grunnleggeren av Brølende Lam ble født 14. juli 1961. At han nå opplever at tiden
er inne for en profetisk tv kanal, i årsskifte 2012/13 da han feirer 20 årsjubileum for sin profetiske
tjeneste, 15 år for det profetiske magasinet Den profetiske røst og 10 år for Brølende lam er spesielt.
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.
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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. 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.”
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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 22, 20 og 18 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.”
- 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.)
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- ”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 til tjeneste. Jeg har også en drøm om en apostolisk/profetisk
TV-kanal, hvor vi kunne forløse bønnekrigerne og utruste de troende for innhøstningstiden. 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.”
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 og Valentina et rungende til lykke
med jubileum og Guds velsignelser for oppstarten av Profetisk TV! Må Jesu Kristi nåde hvile over
dagen og fremtiden.
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...en vandring med Herren
Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd.
Jes 41,10
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En tid av ferdigstillelse og nye kontakter
av Doug Addison

September var en spennende måned som inneholdt to svært viktige jødiske helligdager: Rosh Hashanah
og Yom Kippur. Rosh Hashanah er det jødiske nyttår, som i år ble feiret ved solnedgang den 16. september og varte helt til solnedgang den 18.september. Yom Kippur (forsoningsdagen), som blir betraktet
som de viktigste helligdagene i løpet av hele året og begynte ved solnedgang den 25. september og
varte til solnedgang den 26. september. Den tradisjonelle jødiske tro er at Gud ransaker våre liv i denne
tiden og bestemmer om vi er klare for åndelig forfremmelse og framgang. Selv om vi ikke lenger er
under den jødiske loven, så operer Gud fremdeles etter den profetiske time tabellen.
Mange profetiske mennesker mottar et betydelig antall besøk og åpenbaringer på denne tiden av året.
Jeg har egentlig aldri tenkt så mye over dette inntil for noen få år siden. Det var da jeg gikk gjennom
min gamle journal at jeg la merke til at jeg faktisk – hele tiden hadde mottatt åpenbaringer rundt omkring denne tiden på året. Det kommer kanskje ikke akkurat på den samme dato som helligdagen, men
dette er virkelig en viktig tid for å vinne en dypere innsikt inn i vårt kall.

En tid for ferdigstillelse
I løpet av de siste få månedene har jeg oppmuntret mennesker med profetiske ord om at vi er i en
strategisk tid med å avslutte ting som Gud har kalt oss til å gjøre. Fra nå av og gjennom til 25. sept.
(som faller på forsoningsdagen), kan vi ferdigstille ting som vi vet Gud har kalt oss til å gjøre, men bli
lovisk rundt dette. Det er ikke slik at du har feilet om du ikke gjør noe eller tiden løper ut. Dette er
bare en tid der det vil bli lett å ferdiggjøre ting.
Om du ikke har noen ting å avslutte, vil jeg oppmuntre deg til å tilbringe de neste ukene om å reflektere
på hva Gud har gjort i ditt liv og tenke over hva han har kalt deg til å gjøre. Du er i ferd med å komme
på rett spor med ditt kall, som aldri før.

Hva Gud nå gjør startet i begynnelsen av dette året
Gud fullfører nå ting han talte om og startet i ditt liv i begynnelsen av dette året. Jeg så i min journal
og jeg hadde et mektig møte sist januar med en engel i mitt rom som lovet en «sikker overgang». Gud
skaper en vei der det ingen vei er. Gå tilbake i din dagbok/journal og se hva Gud sa eller gjorde i januar.

Nye himmelske forbindelser og ressurser
Fra oktober 2012 og gjennom januar 2013 vil være en tid av nye forbindelser. Gud reiser nå opp
mennesker og ressurser akkurat nå for nye prosjekter, ut av boksen prosjekter, som fremmer Guds Rike.
Det er enorme ressurser tilgjengelig for oss som Gud forløser, ikke bare over finansene men også mennesker, land, visdom og åpenbaring som du vil trenge.
«Jeg vil gi deg skjulte skatter, gjemt på hemmelige steder, slik at du kan kjenne et jeg er Herren, Israels Gud, som kaller deg ved navn.» Jes45:3

Ett ord til de som har lidd
Jeg har mottatt dette ordet spesielt til de som har følt at Gud har kalt dem til noe mer, men som har
opplevd en stor kamp, og tilbakesteg:
side
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«Angrepet fra fienden har virkelig vært større enn
du har fortjent. Som et resultat av dette vil Gud gi
deg en større porsjon av favør og framgang – det
er fordi du ikke har fortjent all den smerte du har
vandret gjennom for å få det!»
Gud helbreder «knuste håp» og skuffelser i folket
som nesten har gitt opp håpet.

Hvorfor ser ting ut til å starte for så å
stoppe?
Mange har opplevd start på noe nytt bare for å se
at det renner bort. Gud gjør dette for å forberede
oss for framtiden. Han gir oss en smak av hva
som kommer og så trekker det tilbake. Han vil at
vi skal forberede oss for fremtiden og ikke være
missmodig i dag. Hvordan vi responderer når dette
skjer er virkelig av stor betydning.

Det er et angrep fra fienden akkurat nå
som har til hensikt å umyndiggjøre
Jeg hadde en drøm der jeg var en del av et team
brakt inn av hovedledelsen for å forandre ett firma.
Jeg visste at dette var symbolsk for menigheten og
tjenesten. I drømmen observerte jeg alle områder
i firmaet, og problemet var ikke overgivelse eller
evne hos arbeiderne. Det var mangel på utfordringer. Folk kjedet seg og var ikke motivert til å prestere sitt beste. De manglet store visjoner for å se
det store bildet i Kongeriket.
Senere i drømmen, så jeg arbeidere i Guds Rike
som spiste for mye til lunsj og så falt de i søvn over
pulten sin. Dette er en moderne lignelse for mange
menigheter. Folk er overmettet, åndelig sett, men
de gjør ingenting eller de har ikke blitt gitt muligheten til aktivt å svare på det de har fått.
Vi trenger en endringsplan for alle arbeiderne i
Guds Rike som vil gi utfordringer slik at vi kan
prøve nye ting og utøve våre gudgitte åndelige
talenter og kall.
Dette er virkelig en tid for å bli oppmuntret! Gud
er i ferd med å bringe radikale forandringer i ditt
liv. Det vil bli spennende å se hvordan alt utvikler
seg i de neste år.
side
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Se, jeg gjør noe nytt, en profeti
ved Kjell Gunnar Lohne

Du har nok oppdaget at vi lever i en helt spesiell tid av forandring. Bibelen sier i Jes43 «Se
jeg gjør noe nytt.»
Det er tid for å sitte ned med Herren å lytte og
spørre han om de kommende dager, så vi blir
med på det han setter i stand av gjenopprettelser i sitt rike.
Drikk ikke av de brønner som ikke gir liv.
Gud holder nå på å grave opp de brønner som
fungerte på apostlenes tider, da ble Guds rike
virksomt for hele folket, ved under tegn og
mirakler. De syke ble friske de bundne ble frie
de fortapte ble frelste.
Dette kommer til å skje igjen i disse dager
sier Herren, for jeg har bestemt meg for å gi
dere vår-regn og høst-regn på samme tid. Jeg,
Herren, gleder meg og vil gi dere del av denne
gleden så dere blir en vel duft i samfunnet. Jeg
elsker alle mennesker og det vil jeg gjøre gjennom dere mine venner. Hele den nåværende
verden vil oppleve min utstrakte hånd i disse
dager. Mange vil få det vanskelig, men de som
vender seg til meg og roper på Jesus blir frelst
og løst. Jeg Herren vil tale til deg som en venn.
Guds ord og DHÅ er som nærlys og fjernlys
for deg. Treng deg inn på meg. Jeg venter på
deg, men det er en fiende som alltid vil forsøke
å hindre deg å være nær meg, derfor må du
trenge deg igjennom. Jeg har mye å fortelle
deg min venn, kom igjen. I mitt fellesskap blir
du mere og mere lik meg. Du er bruden og jeg
er din brudgom. Jeg elsker deg.»			
		
Er du klar til å skifte gir? En frisk stemme fra
Herren er i ferd med å hviske inn ditt øre det
som forløser den tro som ifører ditt indre menneske kraft
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– den kraften du trenger for å bevege deg framover i alt det som han har åpnet for deg.
En frisk vind fra Guds Ånd blåser dit den velger,
for å forandre og bringe en frisk oppvåkning til
sitt folk og for landet. Gud er i ferd med å ånde
ut en fornyelse i deg og inn i Kristi Legeme.
Dette vil gi en dyp fornyelse og fornye din
styrke, som om du var ung igjen. Du kommer til
å reise deg opp med en forventning om alt det
Gud er i ferd med å gjøre i din sfære av innflytelse - i byer og nasjoner!
Når denne dyrebare vinden blåser inn, over,
under og gjennom ditt liv, vil du våkne opp til
muligheter så enorme, at du vil lure på hvorfor
du noensinne har tvilt på Guds beste for deg.
Det vil ikke være noen vei tilbake, aldri! Et
nytt kapittel er påbegynt og du vil ikke en gang
ønske å gå tilbake til det forrige kapittel i ditt
liv. Du vil forlate fortiden, børste av deg støvet
og ta steget inn i din framtid og inn i de ting
som Herren selv døde for å gi til deg. Ja, dette
er den dagen, og nå er det tid for å våkne opp
til den herligheten som Gud har lagt over deg.
Vær i en forventningsmodus og la Herren styrke
deg og klargjøre deg for det som ligger foran.
Alt vil forandres, det kommer et skifte i alle
ting. Vinden som kommer, vil bære deg langt
forbi og videre ut over dine forventninger og
rett inn i de håp og drømmer som er lagt i deg.
Han er i ferd med å

«blåse oss av gårde»
Vi er i noen fantastiske dager som troende og
kollektivt som Kristi Legeme. En frisk vind av
Gud blåser tvers over det åndelige landskap i
vår tid – over hele jorden, og vekker opp mange
fra søvnen slik at de kan se hans herlighet.

Stemmen i vinden roper på kryss og tvers av
nasjonene, over hele verden til de som vekkes,
de som venter, og som er rede til å høre sitt
kall, sin hensikt.
Ting er i ferd med å intensiveres; Gud er i ferd
med å bevege seg på de mest utrolige måter,
med sitt nærvær som vil fylle våre liv på en
uvanlig sterk måte – som aldri før. Han er i ferd
med ånde på oss og det vil få virkelig fart på
oss.

Hva du kan gjøre:

1. Du er løst for å reise deg! Gjør den

4. Selv om den forrige tiden var av forbere-

delser, posisjonering og alliering med Gud, er
du kanskje usikker på det nå siden kanskje ting
har falt fra hverandre i ditt liv. Be Gud vise deg
om du er på linje med ham og be ham vise deg
områder som må forbedres.
Kanskje du fremdeles trenger ett skifte her
eller der, eller en liten justering i ditt liv; la
Den Hellige Ånd vise deg gjennom Ordet, og
gjennom hans stille stemme. Fienden vil prøve
å overbevise deg om at dine ting er håpløse, at
du er helt ute av sporet. Ikke tillat han å gjøre
dette, tillat i stedet Den Hellige Ånd å lede deg;
ikke ditt eget resonnement, omstendigheter,
eller hva noen måtte si til deg!

lydighetshandlingen at du reiser deg! Hvorfor?
Vi er alle kalt til å reise oss til ett nytt liv, for
å skinne og stråle med Herrens herlighet. Sørg
for at du setter av litt ekstra tid med han hver
dag nå som en lydighetshandling, gjennom
lovsang, lese ordet. La det være dine første
tanker og handlinger.

kamp; behold din posisjon i bønn, stol på Gud og
tro at han jobber på dine vegne!

2. Be Gud om å gi deg et innhøstningshjerte.

6. Forvent av Gud! Ha ditt håp til ham! Vent

Vår travelhet i vårt daglige liv og våre bekymringer vedrørende økonomi og situasjonen i
landet og verden, kan sørge for at vi mister
fokus til tider, eller at vi til og med glemmer at
det er millioner på millioner av sjeler der ute
som trenger Jesus.

3. Ta fram alle løfter, drømmer, visjoner,

kunnskapsord, profetiske ord som er gitt deg og
be Gud på nytt tenne flammen av lengsel etter
de ting i deg.
Om du ikke vet hva ditt oppdrag er, be ham om
å vise deg det, og plante det ned i ditt hjerte,
slik at ingenting kan stoppe deg, hverken ditt
resonnement, andres resonnement, eller dine
omstendigheter, ditt rykte, hverken falske
forventninger eller hylekor, vil hindre deg fra å
oppfylle ditt Gudgitte oppdrag og hensikt i ham.

5. Hold på din fred, det er Guds kamp, ikke din

på ham! Våkne opp til ham! Oppvåkninger er
døren eller porten til forvandling. Memorer på
Jes40:31
Men de som venter på Herren (som forventer,
ser etter og håper på ham) skal forvandles og
få ny styrke og kraft; de skal løfte sine vinger
og stige opp (tett inntil Gud) som ørner (stiger
opp til solen); og de skal løpe og ikke bli trette,
skal gå og ikke bli utslitte.

7. Be Gud hjelpe deg til å se dine vanske-

ligheter i ett nytt lys av muligheter, slik at de
ikke konsumerer deg på en negativ måte og
stjeler din energi og kraft.

8. Elsk Gud og andre av hele ditt hjerte, og sol

deg i Gud og hans kjærlighet for deg!
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Kraften i det talte Ord!
Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også
nyttige til å gi opplæring og tale til rette,
hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd.
Slik skal det menneske som hører Gud til,
settes i rett stand og bli rustet til all god
gjerning.
2Tim3:16-17
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Bli en del av vår visjon for Norge!

les mer på www.profetisktv.no

Profetisk TV
Nå er tiden inne for en TV kanal
med fokus på det profetiske og bønn
for nasjonen.
Vi ønsker å formidle Guds hjerte til
den enkelte seer, gjennom profetisk
forkynnelse og betjening.
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PTV programinnhold
Vårt mål er å sende 8 timer med programmer, hvor 5 timer er direkte fra
vårt studio hver kveld. Programpakken vil gå i en loop 3 ganger i døgnet.
Dagsaktuelt fra studio, hele 3 timer direkte hver dag,
fra kl 19:00-22:00
Daglig kommer vi til å ha et direkte TV program, som vil være betjenende, inspirerende og
forløsende. Vi formidler Guds hjerte gjennom forkynnelse og profetisk bønn og har gjester,
musikkinnslag og klipp fra møter.
Bønn for Norge og personlig profetisk forbønn, 2 timer direkte hver kveld,
fra kl 22:00-24:00
Hver kveld kommer vi til å sende et direkte forbønns-program for vekkelse og oppvåkning
av Norge. Vi ønsker å legge en grunn for en bønnevekkelse gjennom undervisning i bønn. Vi
linker sammen flere forbønns-grupper rundt omkring i landet vårt med bønn for regionene. Som en avslutning på kvelden vil vi be med de som har tatt kontakt med oss gjennom
dagen.
Musikkprogram – norsk
Vi sender profetisk, hengiven tilbedelse og lovsang på norsk.
Internasjonal lovsang
Vi sender internasjonal lovsang og profetisk tilbedelse.
Redigerte møter fra menigheten 24/7 og utrustningsskolen
Undervisningsserier om blant annet bønn, det profetiske, befrielse, Guds rike, tro og seier.
Brølende lam program
Per Ivar Winnæss underviser og betjener profetisk.
Internasjonale profetiske tjenester – tekstet til norsk
Vårt mål er også å sende internasjonale profetiske tjenester som blant annet Bill Hamon,
Jane Hamon, Sharon Stone og Judy Jacobs.
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I vårt TV team har vi flere personer som er TV verter, bibellærere og som
ber for landet vårt og med den enkelte seer. Vi holder til i egne lokaler i
Øvre Eiker.

Vil du bli betjent?
Vil du bli utrustet?
Vil du bli undervist?
Vil du bli inspirert og engasjert?
Vil du være med å se at Guds menighet reiser seg for en oppvåkning for Norge?
Deler du denne visjonen med oss? Ja, da kan du bli med som en av de 300 Gideonittene som
legger et grunnlag for at vi kan nå våre mål sammen.
Vi ønsker å være en selvfinansierende TV kanal, ved hjelp av faste månedlige givere.
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Jesus sa i Luk 14:28-30
«For hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned
og regner etter hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det
med? Ellers kan det hende at han får bygd grunnmuren, men ikke er
i stand til å fullføre. Da vil alle som ser det, begynne å spotte ham og
si: Denne mann begynte å bygge, men var ikke i stand til å fullføre!»

2Tess3:1
«Til slutt brødre, be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli
holdt i ære, slik som hos dere!

Vi ønsker deg velkommen som en engasjerende giver med et månedlig beløp eller en engangsgave.

Bli en Gideonitt og vær en del av vår
visjon for nasjonen!

Profetisk TV - 32 75 79 85 - 901 22 575 | Kontonummer BNBank 9235.25.62094
Bli en partner, og stå med oss:
Navn:
Adresse:

Profetisk TV
Flessebergveien 1
3300 Hokksund

E-post:
Telefon:

Beløp pr. mnd:
500,evt beløp:
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1000,-

Annet

Mulighetenes dører
av Doug Addison

Død vil bringe nytt liv. Ikke bare å dø fra en syndfull natur men også å dø fra gamle måter å operere på
og gamle «tros system» som er utgått på dato. Gud forløser noe nytt og det er ingen grenser for hva vi
kan gjennomføre og fullføre gjennom hans styrke, kjærlighet og kraft.
En ting som har holdt oss tilbake i fortiden har vært å dømme andre. Vi må være sikker på at vi har
blitt kvitt stolthet, utilgivelse og det å dømme andre. Dette vil raskt diskvalifisere oss i den nye sesongen. Ydmykhet og arbeid i sammen vil være ditt sterkeste våpen. Gud ønsker å bygge sitt Rikes nettverk, for den individuelle mentaliteten vil ikke lenger være effektiv.

To dører av muligheter
Gud har plassert dører med muligheter foran oss. Vi må forstå hvilken type dør vi står foran. Er det en
dør du har åpnet eller er det en dør Gud åpner opp for deg? De fleste mennesker ønsker at Gud skal
åpne døren for dem. Men noter deg hva som kreves for at Gud skal åpne døren for deg: Matt7:7 «Be og
det vil bli gitt deg; søk og du vil finne; bank på og døren vil åpnes for deg.»
Vi må be, søke og banke på døren før den vil bli åpnet for oss. Alt dette er pro aktive steg. Vi trenger
aktivt å be, søke og kontinuerlig banke på døren. Ja, vi skal vente på at Gud åpner døren, men i det
minste bør vi gjøre hva vi har hørt Gud si.
Du kan stå foran en annen type dør, en som de fleste folk ikke er klar over.
Åp3:20 «Her er jeg! Jeg står ved døren og banker. Om noen hører min stemme og åpner døren, vil jeg
komme inn og spise måltid med han og ham med meg».
Dette er en dør som vi må åpne. Bak denne døren er de største nivåer av Guds kraft og hans nærvær.
Når du står innfor denne type dør, og du er i stand til å høre hans stemme og Jesus vil komme inn i din
situasjon og i sin nåde gi deg enorme åpenbaringer. Kravet for å åpne denne døren er at vi hører Guds
stemme og tar steg i tro for å åpne døren selv. Det er ikke i egen styrke, men handlingen vår som bryter
oss inn til vårt nye mål.
Mange mennesker venter på Gud og tar ikke pro aktive steg. Andre har tatt steget men forstår ikke at
Gud venter på dem. Be Gud vise deg de steg du trenger og hvordan du skal tale klart om de nye muligheter som kommer.
Dette er en spennende tid for Gud åpenbarer den virkelige grunnen til hvorfor du ble skapt. Det er tiden
og morgen gry for nye ting som vi alle har lengtet etter å se. Det er ikke en tid for å være redd. Fokuser
på Gud og ta noen praktiske steg og se når Gud gjøre store ting!
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Budskap fra Jesus til alle hans barn
ved Bjørg Lohne

Ser du, mitt barn at stunden er nær.
Derfor i renselsen alltid nu vær!
Se ei tilbake på ting du har gjort,
det som jeg, Jesus, har helt renset bort.
Frykt ei, mitt barn – men se oppad til meg.
Snart kommer dagen, så henter jeg deg.
Si, hvorfor frykter du ennå min venn,
frykter for at du skal bli her igjen?
Du tenker så ofte på ting som har vært,
du tenker på ting som har tynget deg svært.
Men se, jeg deg elsker, jeg utvalgte deg.
Ja, før verdens grunnvoll, var du utvalgt i meg!
Jeg ønsker å si deg, at du er min brud.
Jeg elsker deg høyt og jeg er din Gud!
Så frykt ikke mere, men gled deg i meg,
fordi at jeg elsket og utvalgte deg.
Du står der og undres, og kan ei forstå,
at jeg ville ha deg og elsket deg så.
Men ser du i ordet, så finner du at,
du er min brud og min kjæreste skatt.
Du sier: “O, Jesus, så liten jeg er,
og ofte ulydig, men du har meg kjær.
Så rens meg da Jesus, helt ren i ditt blod.
Du, Jesus alene, er underbar god.”
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Jeg utvelger den som slett ingenting er,
som nok blir foraktet av mennesker her.
Men om du foraktes og deg ingen forstår,
så vit jeg har frelst deg, jeg allting formår.
Ty inn til mitt hjerte når stormen er svær,
jeg kan deg bevare og jeg er deg nær.
Jeg går ei fra deg, jeg svikter deg ei,
jeg våker og hjelper og passer på deg.
Så fred være med deg! Ja, det sier jeg,
som døde på korset og banet deg vei.
Jeg tar deg ved hånden og leder deg frem,
inntil du når til det himmelske hjem.
Ja, dette jeg ønsker å si deg, mitt barn:
Når djevelen spenner sitt snedige garn,
ja, selv om du faller – så renser jeg deg.
Jeg vet du vil leve i lyset for meg.
Jeg hører og ser, og jeg vet alt om deg.
Hva andre ei vet – se det kjenner jeg.
Jeg har sett dine tårer når ulydig du var.
Jeg sonet det alt – dine synder jeg bar.
Så innfor sin Fader et sonoffer står,
med hendene utstrakt, jeg bedende står.
I hendene mine – som ble naglet for deg,
står du rettferdig og renset i meg.

Guds herlighet,
en del av din
hverdag...
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Guds tanker om Norge
ved Kjell Gunnar Lohne

«Jeg har Norge i mine planer i denne tid, Jeg vil virke igjennom Norge apostolisk og profetisk. Helt fra
tidenes morgen valgte jeg ut lille Norge i sammen med Israel til å være land som skal være hode. Jeg
vil vise min allmakt på og igjennom Norge.»
«Israel er min øyensten og mitt hjerte barn, og landet er en profetisk klokke.»
«Norge derimot er et profetisk land, som skal fungere som et talerør for meg.»
Johannes døperen hadde denne oppgaven som forløper og veg rydder, før Jesus skulle inntre i sin tjeneste på jorden. I Norge har det vært vanskelig å være profet. En grunn er at det ligger et profetisk kall
over landet, som Satan har prøvd å hindre. Han har med sine løgner og listige planer nesten ødelagt
Norge.

Men nå reiser jeg landet opp igjen i stråleglans
«Jeg har sett hvordan dere kristne har vært hale og ikke hode. Jeg er iblant dere i disse dager og kaller
dere på nytt til en hellig strid for landet mitt. Dette kall til tjeneste går ut til mitt folk i hele landet, spesielt til det dere kaller menigheter og de enkelte troende. Jeg sier våkne opp fra sløvheten og ta i bruk
alle de våpen dere har fått av meg. Jeg har overvunnet alle onde krefter for dere.»
«Jeg har åpnet for dere dører i deres nærmiljø og der dere har deres daglige virke. Der dere går blir
mitt rike synlig. Der dere går inn må Satan gå ut, dere er lys og lyset fortrenger alltid mørket. Jeg har
beseiret alt det onde og dere skal administrere denne seier.»
«Satan har prøvd å stenge meg ute fra de viktige områder av samfunnet.»
«I mitt ord, Bibelen står det skrevet at dersom jeg ikke får bygge huset, så bygger man forgjeves. Det
gjelder også huset Norge. Mine barn bygg med visdom og åpenbaring, kunnskap og forstand. Jeg er
grunnen dere skal bygge på.»

Jeg står foran døren og banker
«Nå banker jeg på dørene først til dere som har meg som Herre og Frelser, så banker jeg på dørene i
samfunnet. Undervisning, helse, omsorg, næring, lov og rett, styring og øvrigheter, kultur og kreativitet.
Når jeg er inne og får styre/lede på disse felt, da kommer Norge i en leder- posisjon. Jeg har mange
resurser som vil bli frigitt for å kunne utføre de oppdrag som ligger klar for Norge, de bare venter på å
bli løst ut.»

Norge er under min behandling
«Dersom dere som er mitt folk ydmyker dere og ber, vil jeg lege landets frafall.»
«Søk først mitt rike og min rettferdighet, så vil alt det andre komme på plass. Denne forandring som jeg
vil gjøre i Norge skjer ikke ved makt eller våpen, men bare ved min Ånd. Jeg vil styrke dere mine barn,
ved at dere søker meg i ånd og sannhet. Jeg vil salve dere og fylle dere på nytt med min Ånd. Min Ånd
skal være i dere og over dere til tjeneste.»
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Jeg har et skifte på gang i Norge
«Dere som er mine barn vil oppleve store og underfulle ting, dører som har vært stengt for dere er nå
åpnet av meg. Dere vil oppleve en større tørst etter mitt ord hvor dere går. Denne tørst etter meg og
mitt Ord har jeg lagt ned i det norske folk. Dere som tror, er de som skal mette de som tørster.»

Jeg er livets brød for Norge
«Jeg vil fylle Norge med min herlighet dersom dere slipper meg inn.»
«Dere mine barn må ikke være redde for å utfordre Satan og hans demoner. Når dere ikke helbreder
syke eller ikke driver ut onde ånder i mitt navn så vokser den negative ånde-verdens innflytelse. Dere
må våkne opp og reise dere for å bruke den autoritet jeg har gitt dere. Det norske folk trenger å se under, tegn og mirakler. De er beviser på at jeg lever i dag. Jesus gjorde det og dere kan gjøre det og skal
gjøre det. Mitt ord forteller at de som tror skal gjøre de samme gjerninger som Jesus gjorde.»
«Dere som leser mitt ord har nok sett at profeten Elias levde under tider med mye åndskamper, som det
også er i dag. Han fikk i oppdrag å utfordre Bals profetene. Dette skjedde på fjellet Karmel. Bals profetene ropte og ropte på sin gud, men de fikk ikke svar. Elias bad til meg, den levende Gud og jeg svarte
med ild fra himmelen. Dette var en maktdemonstrasjon fra himmelen.»
«Jeg er den samme i dag, Jeg har all makt og denne makt har dere i mitt navn.»
«Nå spør jeg dere, vil dere være med å vende Norge tilbake meg?»
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Sliping

av Inger Marie Nordin
De fleste har et forhold til sliping. Man har enten sett noen gjøre det eller man har gjort det selv. Det
kan være en øks, en kjøkkenkniv eller en vakker smykkestein.
Sliping er nødvendig på flere områder, det skjønner vi. Som så mange ting, har den naturlige, fysiske
siden, en åndelig, naturlig side. Det beskrives mange steder i bibelen. La meg vise noen av dem, ta deg
med på en liten skattejakt!

«Jern slipes ved jern»
Disse ordene finner vi i Ord27:17. På Salomos tid og også mye senere, var sverd smidd av jern. Sverd
er laget både for forsvar og angrep. Det var et viktig våpen. For å lage dette våpenet, trengte man ild
for å gjøre det mykt og en hammer for å forme sverdet. I Jer23:29 leser vi «Er ikke mitt ord som en
ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg» og vi kjenner godt til «Åndens sverd, som er Guds
ord». Guds ord er alltid skarpt og trenger gjennom og det er alltid klart til bruk.
Verset i Ord7:17 fortsetter slik «...og en mann slipes ved å omgås andre». Vi trenger sliping, vi trenger
å skjerpe oss, skjerpe sansene våre. Vi lever i en tid da det er viktig å være oppmerksom på hva som
skjer rundt oss, åndelig sett. Vi trenger å innvie oss. Johannes døperen var innviet Gud. Han var en
nasireer ( fra hebr. Nasir = utskilt ). En nasireer var en som viet seg fullstendig til tjeneste for Gud for
en periode i livet, eller sjeldnere for hele livet. De forpliktet seg til å avholde seg fra vin og sterk drikk,
de måtte la håret vokse fritt og ikke komme nær noe lik. Nasireerne sammenfattet kallet til folket om
å være hellige. Barn kunne også bli gitt til Herren som nasireere (Samuel).
Vi kan lese ordene som Gabriel gav til Sakarias om Johannes i Luk1:17: «Han skal gå foran ham i
Elias’ ånd og kraft...Han skal berede for Herren et vel skikket folk.» Det er oss i dag! Vi skal være med
på å berede Herren et vel skikket folk og en brud før brudgommen kommer tilbake og da trenger vi å
være innviet. I dag ligger ikke salvelsen over én mann eller kvinne, men ligger over hele menigheten.
Er vi klare for den salvelsen?
Vi må kunne skjelne mellom godt og ondt, hva som er av Gud og hva som ikke er av Gud, vi må kunne
skjelne ånder. Vi må oppøve en «åndelig» gane og ikke la noe ødelegge våre sanser. Lik en vinsmaker
og en kokk, må vi dyktiggjøres til å kjenne forskjeller. «Ordet prøver jo ord, liksom ganen smaker mat»
( Job12:11 ).

Levende steiner
Når templet i Jerusalem skulle bygges, måtte steinene tilpasses hverandre. Selv i dag kan du ikke få
dyttet en pengeseddel mellom steinene i muren, den stopper. En av grunnene til at det ble bygget slik,
var at det ikke skulle være noen svakheter, den skulle beskytte det som var innenfor. I 1Pet2:4-5 står
det at vi er levende steiner. Vi skal passe perfekt til hverandre. Hver stein, hvert lem er viktig. Hver
svakhet i muren, i menigheten, vil djevelen bruke til å angripe menigheten. Derfor er det viktig å løfte
hverandre opp, be for hverandre og la våre svakheter bli oppdaget og legt slik at vi kan bli sterke i
kjærlighetens sambånd.
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Slipes ned
Noen ganger trenger vi å slipe ned ujevnheter
og skarpe kanter. Vi har sider ved personligheten vår som ikke er i overensstemmelse
med den Gud vi tjener. Vår karakter trenger å
bli formet. I Salme 64:4 leser vi: «De gjør sin
tunge skarp som et sverd, på buen legger de sin
pil - det bitre ord.» Slik skal det ikke være.

Slipes til
Gud har skapt oss, han kjenner oss. Han ser det
potensialet vi har i oss. Han sammenligner oss
med edelsteiner. ( Sak9:16 ). I det naturlige
er de fleste edelstener ganske kjedelig å se på,
det må en kjenner til for å vite hvor verdifulle
de er og deretter må de slipes for å få fram alle
fasettene, det vakre, slik at de kan glitre.
På samme måte ønsker Gud å slipe oss, han
ser det vakre i oss. Når vi blir slipt til, kan vi
gjenspeile Guds herlighet og bli forvandlet (
2Kor3:18 ) og åpenbare for andre hvem Gud er.
Vi trenger finsliping, den slipingen som setter
kronen på verket, det som gjør oss unike som
Guds barn, hver for oss og sammen. Akkurat
som orkesterlederen og dirigenten øver og øver
til det blir en vakker harmoni.

Øks
I Pred10:10 står det: «Når øksen er sløv, og
han ikke har slipt eggen, så må han bruke dess
større kraft. Men visdom er en fordel som gir
resultat.»

Absolutt gehør
Tenk å ha absolutt gehør
alltid høre hva slags note det er
uten å se en note
tenk hvilke gave
du kan skjelne enhver forskjell
Faktisk har du også denne gaven
den ligger i deg
den ligger dypt inne i deg
gaven til å skjelne
Mine får hører min røst
Vi kan skjelne den minste nyanse
høre den stilleste røst
vi må bare være fininnstilt
og gjøre oss kjent med vår Hyrdes røst
slik at vi alltid kjenner den igjen
Kjenner den igjen
gjennom alle andre lyder
som prøver å overdøve
kamuflere eller etterligne
Men vi, vi kjenner Guds karakter
gjennom Hans stemme
så vi, vi kan ikke ta feil
for vi har absolutt gehør.

I dag er det mange utslåtte Guds tjenere. De orker ikke mer. De går ut av tjenesten sin, de er utbrent.
Slik skulle det ikke være. Det kan være mange grunner til at de kjenner det sånn, men en av grunnene
er en «sløv øks». De bruker en masse unødvendige krefter på ting som skulle være enkle. Det kan bli
slik at vi tar i bruk egne krefter i stedet for Guds kraft. «Kvinnevisdom bygger sitt hus, men dårskap
river det ned med sine hender.»
( Ord14:1 ). Unødvendig bruk av krefter tærer alltid på oss og det gjør at vi ikke orker å utføre andre
viktige ting. Djevelen er en mester i å distrahere oss og få oppmerksomheten vår bort fra det vi egentlig skulle ha gjort.
I Sal127:1 står det «Hvis ikke Herren bygger huset...» Det er han som er arkitekten, det er han
som er byggherren, men vi skal være med: «... Men den som taler profetisk oppbygger menigheten.»
(1Kor14:4).
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Innhøsting med ljå og sigd
Mosegrodd
En mosegrodd stein gir et mykt inntrykk med sitt
teppe av tykk, grønn mose. Man har lyst til å stryke
over det fløyelsmyke teppet
men samtidig vet man hvis man setter seg ned i alt
dette myke, vil man sannsynligvis bli sørgelig våt
Neste stein virker ved et overfladisk blikk litt bedre,
men ved nærmere ettersyn oppdager man at denne
steinen er forferdelig knudrete
Den stikker både her og der og egner seg ikke til
nærmere bekjentskap, til det er den altfor kantete
Litt mistrøstig vandrer vi videre og der, der finner
vi den perfekte steinen, den myke, gode steinen som
kaller på deg til å sette deg ned for å hvile trette ben.
Den har perfekt form og passe høy og den lar deg
slappe av og nyte den flotte utsikten utover den
speilblanke sjøen
Vi mennesker er litt som disse steinene
Den mosegrodde kan virke god å være
sammen med, men er litt vanskelig å komme innpå,
litt ullen i kantene og man føler seg ikke helt vel
etter å ha vært sammen med vedkommende
Så er det de som har den perfekte formen, på
avstand. De kan skinne og beundres, men ved
nærmere bekjentskap blir de fullstendig uutholdelig
å være samen med, deres skarpe kanter kan gi varige
mén.
Men så er det noen som ved sitt blotte nærvær
utstråler ro og fred Det er som om å komme inn i en
lun havn etter en strevsom seilas der alt har gått på
tverke Her er det godt å ankre
Det finnes mange slags steiner og mange slags folk
Men stein kan slipes og hogges og det heter at en
mann slipes ved å omgås andre, og steinen du
passerte sist kan ha gjennomgått en forvandling i en
mesters hånd.
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Også i dag kjenner vi ljåen og sigden.
De blir fortsatt brukt. Det er også
redskaper som må slipes. I Mark4:29
leser vi «... sender han straks sigden
ut for høsten er kommet.» Allerede
på Jesu tid var høsten kommet. Hvor
mye mer er den da ikke moden i
vår tid. Derfor må vi også gjøre som
Jesus ber om i Mat9:37-38: «Høsten
er stor, men arbeiderne få. Be derfor
høstens herre at han vil drive arbeiderne ut til sin høst.»

Oppfordring
Så her er min oppfordring:
La deg bli slipt av Herren, slipt til å
ha skjerpede åndelige sanser,
slipt til å være en levende stein i
hans tempel,
slipt til å være en edelstein som
gjenspeiler hans herlighet,
slipt til å være et redskap til å
bygge menigheten,
slipt til å innhøste mennesker før
han kommer for å hente sin menighet, sin brud.
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Brasil: Leverte byens nøkler til Jesus
I Brasil har mer enn ett hundre ordførere overlevert nøklene til sin by til Jesus. Dette ble rapportert
siste måned av den nederlandske bønnelederen og forfatter Pieter Bos. Her er enda et par historier.
Cornélio Procópio er en by med 80.000 innbyggere i Parana regionen. Pastor Jonathan Santos samarbeider med Visitaçao de Deus, en organisasjon som arbeider for at de lokale menighetene skal
engasjere seg for sin by i bønn, evangelisering og hjelpe folk i nød. Da menighetene ble mer forent,
var de kontinuerlig i bønn med fokus på ordføreren og andre synlige autoriteter. På et tidspunkt ble en
goodwill middag organisert av menighetene med disse personene som æresgjester. Et par dager etterpå
besøkte en gruppe pastorer ordføreren. Det var like før karnevalet og lederen av samarbeidskomiteen
for menighetene spurte ordføreren: “Når du gir nøkkelen til byen til oss, selv om det bare er symbolsk,
så kan du ikke samtidig gi nøkkelen til Rei Momo.” Dette var noe å tenke på. Så lot ordføreren det
skje. Midt i en stor samling med mange tjenestemenn og vel vitende om hva dette innebar så overlot
han nøkkelen til byen til pastorene. Dette var i januar 2010. Siden den gang har det skjedd en betydelig
forbedring i byen: menighetene har vokst, det har blitt mere politisk og økonomiske stabilitet og kriminaliteten har sunket.
Campinas er en by med en million innbyggere i staten Sao Paulo. I 2009 ble det holdt et seminar om
helbredelse og utfrielse i byen. Pastor Kid Marinho inviterte ordføreren til å delta og utfordret ham til
å gi byens nøkkel til Jesus. Ikke bare gjorde ordføreren det, han ga også to bygninger til menigheten
i en vanskeligstilt del av byen. Disse skal brukes som en base der menigheten kan gi råd og omsorg til
hjemløse og foreldreløse barn og andre forkomne. Og en annen bygning som skal brukes til ukentlig
matutdeling blant 120 fattige og arbeidsløse i nærheten. Andre menigheter deltar i prosjektet ved å
gi mat og forkynne evangeliet. Siden har flere muligheter åpnet seg og den Evangeliske kirken er nå
anerkjent som en forvandlende kraft i byen.
Kilde: Jonathan Santos og Kid Marinho, intervjuet av Pieter Bos, www.servingthenations.org

Store misjonsselskap lanserer nettsted for bønn 24/7/365
WEC International har lansert et globalt bønnefellesskap, Globalprayer365.com. Her blir vi oppfordret
til å gå inn i kontinuerlig forbønn for nasjonene. Globalprayer365.com gir bønneemner og lenker til
«Operation World». Brukerne vil finne kart og videoer med informasjon om bønn for verden. Nettstedet
er et partnerskap mellom flere ledende misjonsselskaper som 24-7prayer, «Helen Harris», Wycliffe,
Global Alliance og OMF.
Kilde: Miriam Cowpland

Sentral-Asia: Pastor frigjør barn fra slaveri
Pastor Bruce Ladebu fra Pennsylvania har aldri vært komfortabel bak et skrivebord eller en
prekestol. Den tidligere eventyreren som har utforsket arktiske øyer og jaktet på ulver i Canadiske
Rockies, foretrekker å ta sin tro utenfor komfortsonen. Det er derfor han endte opp i Sentral-Asia på
oppdrag for å redde barn fra slaveri.
Hans arbeid er ikke for pyser. Han har sett fire år gamle barn arbeide 14 timer i strekk i varmen i
mursteinsfabrikker.
side

32

Glob a lt pers pektiv
Noen av barna er lenket til vevstoler og tvunget av sine eiere å urinere i potter slik at de ikke skal løpe
vekk. På sin siste tur møtte Bruce en gutt som hadde blitt brent med syre av sine eiere. Barnet hadde
utviklet en infeksjon og fikk ingen medisinsk behandling. “Vi så barna i rep-fabrikker og sigarett- fabrikker,” sa Bruce. «De har ikke tilgang til rent vann. De badet i bassenger der mursteinene ble produsert. Disse barna lever og dør der. Og alle jentene vi møtte, noen 9 og 10 år gamle, hadde blitt voldtatt
av sine eiere.”
Stilt overfor slike unevnelige grusomheter, tok Bruce en gruppe på fem gutter fra fabrikkene for å konfrontere slave- eierne og forhandle fram en pris for å kjøpe barna fri. Det koster så mye som $ 500 for
å kjøpe fri ett barn. Under sitt siste oppdrag, frigjorde Bruce og hans team 87 barn og overga dem til
kristne pastorer som sørget for mat og rene klær og plasserte barna på sikre steder. De fleste av barna
som ble hjulpet av Ladebus organisasjon, Children Rescue Initiative, ble også innskrevet i skolen.
«Slave-eierne er moderne Faraoer som tror at det er deres rett å kjøpe og selge barn.» Ifølge International Labor Organization, blir 55 millioner barn under 15 år utnyttet til barnearbeid. Noen jobber
i kullgruver i Colombia eller i fyrstikkfabrikker i India. Andre sliter i teppeveverier i Marokko eller
i leketøysfabrikker i Taiwan. Men problemet er spesielt ekstremt i Sentral-Asia, der barn fra kristne
familier er en målgruppe fordi de er en religiøs minoritet.
“Når jeg begynner å forhandle vi må gjøre alt riktig, fordi de vil forfølge de lokale kristne hvis jeg
gjør noe galt”, sier Bruce. “Men jeg blir veldig bestemt med dem. Disse menneskene er sadistiske. De
forstår ikke noe annet språk enn trusler.” Bruce er en tøff fyr, og det er de mennene som fulgte ham,
men han innrømmer at det å se slike marerittaktige barnemishandlinger var for mye å håndtere. “Alle
av oss brøt sammen på et punkt,” sa Bruce. “Jeg brøt sammen flere ganger, og det er fortsatt
vanskelig.”
Bruce sammenligner slave-eierne med moderne faraoer som tror at å kjøpe og selge barn er deres rett.
Hvordan finner han mot til å gjøre dette arbeidet? For Bruce, er den Hellige Ånds kraft ikke gitt oss for
å få gåsehud eller karismatiske underholding. Han tar Jes61:1 bokstavelig: “Herrens Ånd er over meg,
for Herren har salvet meg ... til å rope ut frihet for fanger og frihet til innsatte.”
Kilde: Bruce Ladebu, intervjuet av Lee Grady

Europa: Menighetsplanting i sekulariserte byene
Europa kan få rykte som det eneste kontinentet hvor kirken er i nedgang, men en ny generasjon av
menighetsplantere ser dette annerledes. Med støtte fra (reformerte) menigheter lanserte de nye trosmenigheter i Amsterdam, Dublin, Paris, Roma, Barcelona og Berlin. Internasjonalt kalles dette City to
City Network (Nettverket By til By). Et nederlandsk video-crew besøkte disse seks byene for å intervjue menighetsplanterne og føle atmosfæren i den urbane misjon i et sekularisert Europa. Serien vil bli
sendt nasjonalt i Nederland.
Amsterdam: http://www.youtube.com/watch?v=qaGl6VgTUsU
Barcelona: http://www.youtube.com/watch?v=k91QGdC_QO0
Berlin: http://www.youtube.com/watch?v=NCQ_5pc-qEE
Rome: http://www.youtube.com/watch?v=AkGOrOt1in4
Dublin: http://www.youtube.com/watch?v=xpzOfgc31_w
Paris: http://www.youtube.com/watch?v=t1zu7MBiw68
Kilde: Martin de Jong, Kilde Globalt Perspektiv: Joelnews.org

side

33

Min nåde er nok for deg
av Irene Svendsen

Det siste året har Herren talt til meg om Guds nåde og at «Min nåde er nok for deg.» 2Kor12:9 Guds
nåde, godhet og guddommelige kjærlighet er et sentralt tema i hele Bibelen og et viktig emne for oss
alle. I denne tiden behøver vi å bli grunnfestet i Guds kjærlighet og nåde som er den det mest sentrale
av evangeliet, 1Kor13:1-13.
Nåden er Guds ufortjente godhet mot oss i Kristus Jesus. Nåden er en positiv kraft og en gave fra Gud.
Dette skriver Paulus mye om i sine brev. Han begynner de fleste av sine brev med: «Nåde være med
dere og fred fra Gud vår Far og Herren, Jesus Kristus.» 1Kor1 og 1Kor 2, Gal1 og Ef1. Gud Fader er
en god Gud, full av nåde og sannhet. Og han sendte Jesus Kristus, sin Sønn til oss for å gi oss evig liv
og frelse og for å vise menneskene hvem han er, Joh3:16. Jesus kom med nåden og sannheten. Han er
ren og rettferdig, derfor er nåden en hellig nåde. «Nåden oppdrar oss.. til å leve edruelig, rettferdig og
gudfryktig i den nåværende tidsalder», Tit2:11-12. Nåden vi får av Jesus Kristus er ikke noe vi skal ta
lett på, eller synde på, det kostet ham alt å gi oss det nye livet!

En tiltale fra Herren.
Høsten 2011 lå min far for døden. Jeg var mye i bønn denne tiden og ropte til Gud for hans sjels frelse.
Min far hadde hatt kreft de siste 3 årene og var nå 81år. Han hadde gått fra vår mor da vi var ungdommer (4 søsken), vært gift 3 ganger og sa selv at han hadde levd et « komplisert liv». På slutten av livet
bekjente han imidlertid troen på Jesus. Sykdommen gjorde ham mer ydmyk.
En dag ba jeg inderlig til Gud: «Hvor går hans sjel? Gud, er min far virkelig frelst? Han må ikke gå fortapt!» Etter en god stund i bønn, så jeg plutselig et ord skrevet i luften foran meg med store bokstaver
«Nåden rekker! Min Nåde er nok!» Så hørte jeg røsten i min ånd: «Min nåde dekker all hans synd. Jeg
frelser syndere med min nåde! Tror du ikke min nåde og kjærlighet er nok for å frelse ham og alle syndige mennesker?» Jeg ble ydmyket i mitt hjerte og veldig berørt. Dette var en tiltale fra Herrens Ånd
til meg og jeg ble påmint at jeg også bare var en synder, frelst av nåde i Jesus. Nåden er så mye større
enn all synden i verden! Guds godhet og barmhjertighet er evig, for Gud selv er evig. Dette ble så stort
for meg og Guds fred som overgår all forstand fylte meg. Noen dager senere døde min far, i fred og ro.
Vi tror at han gikk hjem til Herren. Begravelsen var full av fred, lys, varme og godhet.

Nåden som frelser
Det er altså Guds godhet og nåde som gjør det mulig for oss å bli frelst. Ef2:8 «Av nåde er dere frelst
ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose
seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus». Frelsen er ikke noe menneskelig, den er guddommelig.
Ordet nåde kommer av det greske ordet «charis», som betyr godvilje, en fri gave, nådegave, guddommelig belønning, åndelig utrustning. Det å få møte Gud i sitt liv, er noe mektig og overnaturlig. Det bygger
på hans visdom, nåde, kjærlighet og kraft. Det står: «Gud er rik på miskunnhet (godhet). På grunn av
sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde
i overtredelsene. Av nåde er dere frelst. Og han skal «i de kommende tidsaldre vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus». Ef2:4-5 og 7.
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Nåde i det gamle testamentet er miskunn, («chezed»,hebr.), som betyr usvikelig kjærlighet, langmodighet , urokkelig pakts-kjærlighet og nåde. Se Sal33:5, Sal17:7 og 23. For 22 år siden fikk jeg selv
oppleve Jesus og hans nåde. Han møtte meg i min nød og anger, tilga meg mine synder, helbredet meg,
og ga meg et nytt liv. Jesus fødte meg på nytt og jeg ble en «ny skapning». Jeg fikk et syn, hvor jeg så
Jesu død og lidelse på korset. Jes53 ble malt foran øynene mine. Det var en åpen visjon, som en film
som ble spilt foran meg. Jeg hørte også Guds røst tale til meg, og fikk et kall om å følge ham.

Nåden som overvinner prøvelser i våre liv
Den samme nåden som frelser og tilgir oss, vil virke i oss til å leve nær Jesus i et seirende liv i hverdagen. Når vi er «ny-frelste», er vi full av glede over det nye livet og tror at alt er i orden. Men da er det
Herren vil forme oss, bygge og rense oss og da begynner helliggjørelsen. Dette er også et verk av nåden
og den Hellige ånd i oss. Vi opplever kanskje også tider av sykdom og prøvelser. Det har jeg gjort og
sikkert du også. Men Guds nåde virker i oss til å overvinne utfordringene i livet. «Alt makter jeg i ham
som gjør meg sterk og gir meg kraft.» Fil4:13 I Jesus har vi alt vi behøver av kraft, salvelse, mot, legedom, trøst og nåde, for enhver omstendighet. I vanskelige tider blir man prøvd og renset. Jeg har alltid
ropt til Gud om hjelp og han kommer med den beste hjelpen. Dette er virkelig Guds nåde, som er hans
kraft. Jeg har fått disse ordene ofte: «Hold fast på det du har fått av Herren. Min nåde er nok for deg,
for kraften fullendes i din svakhet. 2Kor12:9 Det gjør ikke noe om vi er svake, det er da nåden kommer
og fyller oss! Nåden er nok for oss alle, den er større enn alle våre utfordringer. Det er virkelig en god
og nådefull Gud vi lever med og tjener! Vi kan frimodig fortelle alle at Gud er god og full av nåde. Mennesker i dag trenger å høre dette, og folket behøver trøst og Guds farskjærlighet, Agape, guddommelig
kjærlighet. Da vil de komme til ham og til oss, som bærer og lever i denne kjærligheten og nåden.

Nåde til tjeneste
Når vi lever dette livet med Kristus, i ham, i nåden og i helliggjørelsen fra dag til dag, vil det vokse fram
en tjeneste for Herren. Dette er ikke noe «stress», det er frukter som flyter ut fra våre liv med Jesus.
Livet med Herren og det å kjenne ham, er viktigere enn alt det vi gjør (tjenesten).
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Bruden er ikke rede, en profeti
ved Vigdis Martinsen

Vi venter på at Jesus skal komme igjen. Det er løfte på at Jesus skal komme snart, men det er noe som
står igjen før han kan komme.
For noen uker siden fikk jeg en profeti som lyder:

«Mine barn, dere venter på meg, men jeg kan ikke komme ennå, fordi bruden er ikke rede. Bruden har
flekker på brudekjolen sin. Den er ikke helt hvit. Bruden må rense seg i mitt dyrebare blod og omvende
seg. Bruden er ikke klar for at jeg skal komme tilbake ennå. Vend om til meg å la meg få rense deg og
forberede deg for mitt komme. Hellige dere i dag, for i morgen vil jeg gjøre under blant dere.»
«Jeg kan ikke komme så lenge det er uenighet og splid blant dere. Det må bli enighet mellom dere.
Dere må omvende dere og rense dere i mitt dyrebare blod. Dere må slutte å baktale og kritisere
hverandre. Dere må tale vel om hverandre. Det er tid for å søke meg, la mitt ord bli en del av dere.
Dere må la hele mitt ord bli i dere og så løftet om at Den Hellige Ånd virker til helliggjørelse i ditt liv.
Dere må la mitt ord forme dere for da skal dere vokse i nåde og i kjennskap til meg. Jeg kommer for å
hente min lyteløse brud som bærer den hvite kjole som er vasket i mitt dyrebare blod.»
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Bli abonnent i dag!
...nådegavene og den profetiske tjeneste!
www.brolendelam.no

PTV magasinet tidligere Den Profetiske Røst
er et magasin som kommer ut 4 ganger i året. I
dette bladet fokuseer vi på undervisning om
nådegavene og den profetiske tjenesten. Vi vil
også skrive om vekkelse i vår tid, om det kreative
og dekke de profetiske tider for Israel.

Vi håper du vil stå med oss i vårt arbeid
med å bringe det profetiske ordet og profetisk
undervisning gjennom å bli abonnent.

kun kr.
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Bestill i dag!
Befrielse og profetskole
www.brolendelam.no
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Bestill på www.brolendelam.no - info@brolendelam.no eller pr telefon 901 22 575

PTV Partner og medarbeider møte
Flesseberg gård, Øvre Eiker
30 Oktober og 20 november 2012

Seminarer

Program:

Kl 18:00 Middag
Kl 19:30 PTV medarbeider samling, for dere som ønsker å arbeide sammen med oss om
visjonen om å utruste Norge.
Kl 20:00 PTV Partnermøte, vi deler mer om visjonen og TV-kanalens programminnhold.
Møt kanalens medarbeidere.

Overnatting er mulig
Ålesund - Møre og Romsdal
Brusdalsheimen
16-18 november 2012

”Profetisk tjeneste i menigheten”
Tromsø – Troms og Finnmark
Tromsdalen
23-25 november 2012

«Profetier, drømmer, syner og tydning»
«Gud rike nyttårskonferanse»
Brølende lam, Øvre Eiker
4-6 januar 2013

Overnatting med helpensjon
«Skandinavisk apostolisk/profetisk konferanse»
First Amassadeur hotel, Drammen
24-26 mai 2013

med Apostelen Jane Hamon, profetinnen Sharon Stone og Per Ivar Winnæss i den
profetiske tjenesten Brølende lam. Overnatting med helpensjon er mulig.
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Proklamasjon av Guds godhet
Jeg proklamerer at du er velsignet med Guds
overnaturlige visdom og at du har en klar ledelse for
livet ditt.
Jeg proklamerer at du er velsignet med kreativitet,
mot, evner og med overflod.
Jeg proklamerer at du er velsignet med en sterk vilje,
med selvkontroll og selvdisiplin.
Jeg proklamerer at du er velsignet med en stor
familie, gode venner, god helse og med tro, velvilje og
tilfredsstillelse.
Jeg proklamerer at du er velsignet med suksess,
overnaturlig styrke, forfremmelse og guddommelig
beskyttelse.
Jeg proklamerer at du er velsignet med et lydig hjerte
og et positivt syn på livet.
Jeg proklamerer at enhver forbannelse som noen
gang er blitt uttalt over deg, ethvert negativt ord som
noensinne har kommet mot deg er brutt her og nå,
også de eventuelle de negative ord du har uttalt over
deg selv.
Jeg bryter også all eventuell trolldom og heksekraft
mot deg og ditt hus.
Jeg proklamerer at du er velsignet i byen, du er
velsignet på landet, når du går inn og når du går ut.
Jeg proklamerer at alle dine henders verk skal ha
framgang og skal lykkes.
Jeg proklamerer at du er velsignet på alle måter,
langtutover hva du selv kan tenke!
Jeg taler velsignelse over din familie, eventuelle barn,
barnebarn, venner og over deres framtid.

BL Media AS
Flessbergveien 1
330040
Hokksund
side

Tlf: 32 75 79 85
Epost: info@brolendelam.no
Web: www.brolendelam.no

