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I denne utgaven har vi valgt å ta inn profetien over
Norge, som kom gjennom Jane Hamon, under Brølende
lams apostoliske og profetiske konferanse tidligere i år.
Videre har vi samlet alle de profetiske ord som kom
for hvert fylke i denne utgaven. Flere av dere har fått
disse profetiene via e-post, sett og hørt de på Youtube,
eller har lest de på vår hjemmeside. Allikevel føler vi at
det er viktig å få samlet disse i et skriftlig format og da
er det naturlig at det ble Den profetiske røst.
Vi gleder oss over at mange har funnet profetiene
over fylkene som kom under konferansen i Drammen,
inspirerende. De er en arbeids-mal for bønner for regionene og for nasjonen. Noen lurer kanskje på hva en
arbeids-mal for å se det profetiske komme igjennom er
– Her er noen punkter for å arbeide med Guds profetier
for regioner, fylker, menigheter og for enkeltmennesker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tro budskapet
Meditere på det
Bli ett med det
Be ut det profetiske ordet
Fortsett å bevege seg
Fortsett å forberede seg
Juster der det behøves
Adlyde når Herren taler
Vandre selv ut det profetiske ord og bli en del av
oppfyllelsen

Danmark og Tyskland og fra Finnmark og Finland. Vi
opplever at Herren har et stort hjerte for at vi bringer ut
det profetiske ordet ut til vårt kontinent.
Først hadde vi en fantastisk reise til Nord- Tyskland,
hvor vi plantet ned en profetisk kile for en åpen dør
til Europa og vi videre
kaller oss
tjenestegjorde i Pinsekir- Herren
ken i Svendborg på Fyn, «Hvem skal jeg sende
Danmark. Vi takker for og hvem vil gå ut?»
en varm mottagelse, deres
gjestfrihet og vi gleder oss over bekjentskapet med nye
søsken i Herren. Vi kjenner at vi la ned en god deposita
av profetisk apostolisk salvelse og har tro for et gjennombrudd og åndelig vekst for menigheten der nede.
Mette og Rune Mathisen, Valentina og Per Ivar med
barn tok del i denne apostoliske/profetiske reisen.
Gjennom helgen betjente vi et sekstitalls personer
med profetisk forbønn og vi la en grunn for et nytt skifte
i menigheten. Budskapet og forbønnen ble så godt tatt i
mot at mellom tjue/tretti personer, inkludert pastoren og
lederskapet fra menigheten kom til vårt utrustningssenter i Øvre Eiker for mer utrustning, bare tre uker deretter. Det kaller vi en herlig og spontan respons på helgen.
Som pastoren begeistret sa: «Vi må smi mens jernet er
varmt.»

Ellers har vi valgt å fokusere på artikler som omhandler bønn i denne utgaven. Uten bønn så vil jo ikke det
profetiske ordet kunne komme igjennom til et gjennombrudd på de områder de var bestemt for.

Dagen etter vi kom hjem fra Danmark og Tyskland
reiste opp til Kirkenes og hadde møte der i, hvor vi styrket de fremmøtte med profetiske betjening og et oppmuntrende budskap. Før på dagen slo vi ned en profetisk
kile i Finland og en ved den Russisk/Norske grense. Vi
proklamerte at fra nord, sør, øst og vest vil de Europeiske landene åpne seg for Brølende lams apostoliske og
profetiske tjeneste. Vi bad også for vekkelse, oppvåkning og forsoning for Russland, Finland og Finnmark
fylke. Brølende lam teamet var Lise Kristoffersen, Rune
Gideon Mathisen, Jon Fjøsne og Per Ivar Winnæss.

Det er inspirerende å lese om hvorledes bønn har født
fram vekkelsene som blant annet den i Argentina og Sør
Korea. Det er mange bønnevekkelser i mange nasjoner
nå for tiden som bygger opp om et stort gjennombrudd
for nasjonene.

Vi har nå holdt seminarer i de fleste fylker i Norge.
Bare Oppland, Telemark og Nord-Trøndelag står igjen.
For 2014 planlegger vi møter i disse fylkene og apostoliske/profetiske møter i Kristiansand, Stavanger, Bergen
og Trondheim.

Jeg tror vi trenger en sterk bønnevekkelse også i vårt
land. La oss samle oss for bønn. Vi samles selv til bønn
hver dag kl 10:00 fra mandag til fredag. Videre samles
vi flere helger i året til bønn og faste. Jeg opplever at
dette er en begynnelse, for å kunne bære mer åndelig
ansvar og det er også livsforvandlende. Vi strekker oss
etter mer, men det er fint å etablere bønn som et fast
anker i tjenestene for Herren.

Videre kommer vi til å ha nordisk apostolisk/profetisk
konferanse med Sharon Stone på nyåret og med Jane
og Tom Hamon, den 27-29. juni neste år. Flere etterspør ukeskolen som vi vil
ha den 28. juli – 2. august. La oss samstemme:
Vi tenker også å starte opp «Herre, her er jeg,
igjen en halvårsmodul send meg.»
«apostolisk bønneskole» i
Oslo eller på utrustningssenteret 24/7 for første halvår
i 2014. Den begynner 21. januar. Vi håper på at vi sees
på noe av dette.

Vi har ellers fullført ombygningen på Utrustningssenteret 24/7 og produserer nå TV program som sendes på
Kanal 10 og de legges også ut på Youtube.
Vi kjenner også at Europa kaller og er i stor nød for en
åndelig oppvåkning og for det apostoliske og profetiske. Vi har akkurat kommet tilbake fra en profetisk tur til

Vi håper på at du fornyer ditt abonnement for 2014
ved å innbetale kr 360 og ser fram til å gå inn i et nytt år
for et forvandlet Norge og for resten av vårt kontinent.

Side 3

Å vandre i Guds ånd
brev av Hans Nielsen Hauge

Dette brevet, skrevet av åndshøvdingen Hans Nielsen Hauge i 1818, ble
funnet i en husvegg under rivning på
Jæren i 1952.
Brølende Lam ønsker å knytte et bånd
til den åndelige arven fra Haugevekkelsen som har betydd så mye for vårt land.
Vi vet at Hauge oppholdt seg i Eiker en
god del og han har med stor sannsynlighet tatt veien over Flesseberg gård som i
dag er hovedkvarter for BL.
I dette brevet får vi et innblikk i hva
Hauge mener skal prege våre liv, nemlig et hellig alvor og et liv preget av
gudsfrykt. Brevet gir oss også et glimt
inn i en annen tidsalder. På tross av de
forskjellene som er mellom den gang og
nå, så er det de samme kampene en kristen har å kjempe, i dag som på den tid.
Elskelige og meget elskede søsken i
Herren som bor i Stavanger Amt.
Jeg har mottatt flere brev fra dere, og
har nå også talt med disse mine gamle
fortrolige søsken i Herren… Av alt jeg
får høre om dere gjennom dette, lever dere i sinnets fornyelse og med en villighet til å leve etter
Guds gode vilje.
Det er deres helliggjørelse eller forberedelse
til den evige salighet. Og når jeg hører og leser
om deres tro etter den nåde som er gitt dere av
nåde for Jesu Kristi vår Frelsers skyld, så takker
jeg Gud sammen med dere. Jeg – deres delaktige
i denne nåde, jeg usle i meg selv og i mitt kjød,
min fornuft, mitt sanselige sinn, den uverdige
– har Gud av bare nåde gjort verdig et stort og
herlig kall, som jeg ber at min og deres Gud og
Far som har begynt i oss, også vil fullende i oss.
Noe jeg vet ikke står tilbake hos han å gjøre.
Men på grunn av at vi også har lyst til det
onde, på grunn av våre syndige tilbøyeligheter,
er vi ofte sterke i det som ondt er. Derfor formaner jeg dere som en bror, med den formaning
Jesus har gitt oss alle: Be uavlatelig. Påkall Gud
når dere legger dere til legems hvile, når dere
våkner og står opp. Vend sinnet til en god og
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fortrolig omgang med Gud. Og når han skjuler
seg og dere kjenner dere fattige, elendige, tungsinnede og tvilende; påkall ham da mest i et fast
håp om at han skal og vil lette på byrdene slik
at dere får styrke til å bære dem. For vi skal øve
oss i å vandre i tro og ikke i beskuelse. Vi skal
ikke forvente det søte, men drikke den beske
kalk med vår Frelser. For vi tåler lite, meget lite
av den himmelske søthet, før vi blir sikre, stolte
og egenrådige.
Derfor må Gud ofte unndra oss sitt blide solskinn ved motgangs skyer. For føler og kjenner
vi oss ydmyke, så er vi svært stolte. Således går
det med flere ting i våre dyder. Derfor er det
best at vi kjenner oss fattige og trengende, så
vi lenges etter Gud. Etter ham skal vi hungre
og tørste, og holde fast i bønnen. Sukk til ham,
samme hvor mørkt og tungt vi har det. Og når
vi kjenner på at vi er lunkne og har ingen trang
til ondt eller godt – da er det farligst. Da må vi
være utilfredse med oss selv. Søk derfor å bli
vakt til å gjøre godt med ditt legeme, så tenner

dette ild igjen i vårt
hjerte. I dette må vi
være våkne.
Ett sier jeg dere og
det sier jeg til alle, sa
vår Frelser: Våk, våk
ikke alene mot de åpenbare fienders snedige
angrep. Vi må våke over
vårt hjertes begjæringer
og ikke bare mot de
kjødelige lyster. Men
og mot hissighet, vrede,
hovmod og gjerrighet.
Vi må våke over våre
ord og handlinger, så
ikke noe setter skygge
for lyset. Ikke bare å
gjøre det som er rett,
men og det som er godt.
Meget bør vi – og
«Haugianerne» av Adolph Tidemand.
må vi – gi etter, så ikke
det minste skinn gis til
og ennå viser det i sine gjerninger. I tvilsomme
det onde, for vi vet hvordan verden sikter oss.
tilfeller er det da best å holde råd. Blir det da
Vi bør, som Paulus sier oss, handle slik at de
flere meninger, så la sammenhengen i Bibelen få
som taler ille om oss, kan stoppes med kjærlig
rettferdighet. Vi må aldri vise oss fra den karrige avgjøre og lede de eldre. Deres bifall til Skriften skal være rådende, slik at det sanne lys kan
eller nøyeseende side – eller gi skinn av egen
vinne disse med kjærlighet.
nytte, dog heller ikke ødsle bort vår Fars gods.
Da jeg kjenner dere alle ved navn, så hilses
Men nettopp, handle som gode og velgjørende
husholdere. Ikke alene mot våre venner, men og alle dere der vest fra fortrolige venner her øst –
som Gud skje takk formerer seg. I mitt hjem har
mot våre fiender.
jeg stor grunn til å takke Gud for snill kone og
Ja – kjære søsken – vi har mye å ta i akt. Vi
barn – dog disse er små og det er uvisst hva de
må alltid huske på at vi har en smal vei å gå på
som fører til livet, og det er lett å gå av veien,
vil bli til.
Mange trofaste medbrødre som arbeider hos
enten til høyre eller til venstre.
Jeg ser og hører at dere oppbygges på troen.
meg, alle disse sender dere sin hilsen. Blant disDet er rett. Jeg håper at de som er eldre, leder de se deres forbundne broder i Kristus, som av hjertet ønsker dere – som meg selv – et liv i Gud.
som er yngre, som ennå ikke er nok prøvet, slik
at om noen av disse unge som har større gaver
Bredtvet, 4. juni 1818
og kunne tale bedre enn de som er eldre, så bør
Hans Nielsen Hauge
han få bruke disse pund. NB: Dersom han drives
av Guds Ånd, og viser det i en hjertelig kristelig
vandel og ikke går sin egen vei, fri og sikker,
NB! De unge som er oppvakte, men mindre
erfarne, bør ta seg i vare for selskap med det
men står under de eldstes påminnelse, råd og
tilsyn. Slik at de unge ikke skulle falle i svakhet annet kjønn, især alene. For livet har lært oss at
og av noe syn gjøre partier og falle i fra selv og
det er farlig. Ønskelig er det at dere vandrer vartil og med dra andre med seg.
somt, slik at ikke svake og nybegynnere skulle
De eldste kaller jeg de som har utvist en sann anstøtes fra sannheten.
Lev vel.
erkjennelse, omvendelse og kristelig vandel,
Side 5

Åndskamp og menighetsvekst
i Argentina

Tommy Hicks visjon

av Kjellbjørn Møller
Om Korea lærte den vestlige kristenhet om
viktigheten av bønn i menighetslivet, har Latin
Amerika generelt og Argentina spesielt, vært
landet som fremfor noen underviste den samme
kristenhet om viktigheten av åndelig krigføring,
sett i forhold til Guds rikes fremgang på jorden.
I vår del av verden har den kristnes kamp mot
ondskapen åndehær vært preget av en defensiv
og deterministisk forståelse av Guds rike. Med
noen unntak blir det hevdet at vår kamp bare er
defensiv i karakter. Ironisk nok hevder det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon det
samme om sine interkontinentale atomraketter uten å overbevise de fleste av oss!
Når Argentina fremfor noen har blitt eksportør for en offensiv forståelse av bønn og åndelig
krigføring, er det verdt å se på bakgrunnen for
vekkelsen som har preget landet de siste tiårene.

Argentina - et åndelig ørkenland
Før 1954,da landet fikk oppleve et åndelig
gjennombrudd med norskfødte Tommy Hicks i
hovedrollen, hadde evangeliske menigheter lite
gjennomslag i nasjonen. Det katolske hegemoniet regjerte folkesjelen og himmelen virket å
være av kobber. Etter 40 år med misjon var det
rundt 1950 bare 174 voksne døpte i pinsebevegelsen Assamblies of God. Dette til tross for at
forsterkninger ble sendt både fra USA og Canada. Men til tross for at flere misjonærer ble sendt
og bønnekampanjer ble startet, var resultatene
ikke målbare.
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tjeneste på misjonsfeltet.
Etter noen uker med profetisk forbønn og
etter at «elver av tårer» hadde blitt grått for de
fortapte, kom det en morgen en forløsning i
form av profetiske buskap. Ordene som kom
var: «Gråt ikke mer! Løven av Juda har seiret.
Fyrsten over Argentina er beseiret!»
De profetiske ordene forløste alle som stod
i forbønn inn i glede og seiersrus. Alle visste
gjennombruddet ville komme og en sikker tro
på at seieren var vunnet i den usynlige verden.
Likevel skulle det gå 3 år før det store åndelige gjennombruddet med Tommy Hicks rystet
nasjonen.

I Latin Amerika generelt hadde man sett store bevegelser. Brasil hadde fått se store frukter
av arbeidet til de svenske misjonærene, Berg og
Vingren.

Englebesøk og bønnekamp
Men i 1951 skjedde det noe. På en bibelskole
hadde en ung emigrant brukt nettene i bønn til
Gud, drevet av en indre lengsel etter å se Gud
komme med sin kraft. En natt fikk han oppleve
å bli badet i et lys fra himmelen. Ut av lyset så
han en personskikkelse komme mot seg. Skrekkslagen løp han mot bibelskoleinternatet og hamret på døra, i et forsøk på å unnslippe det intense
nærværet som fulgte den «himmelske gjesten»
Til sin store forskrekkelse fulgte «gjesten»
med inn på internatet og forvandlet det til et sted
av forbønn og omvendelse. Noen få reiste fra
skolen da de ikke ville omvende seg. Åndens
skarpe lys avslørte skulte synder hos elever,
lærere og misjonærer som bodde der og det ble
en tid av omvendelse og tårer.
I ukene som fulgte var den «himmelske gjesten» hyppig på besøk på Bibelskolen, og hans
nærvær ble følt av alle og sett av noen. Sterk
forbønn ble holdt i flere uker og søvn og måltider ble nesten glemt. Under Åndens ledelse fikk
elever «reise» over jorden og profeterte om byer
og nasjoner som de fikk besøke. Dette var steder
som skulle få oppleve besøkelser av Herren før
han kom tilbake til jorden. Åndens gaver kom i
funksjon og elevene ble salvet og satt i stand til

I 1952 i Thallahasse, Florida ledet Hicks en
møteserie. Der fikk han en visjon. Han så kartet
over Sør - Amerika, og hele verdensdelen var
dekket av kornaks som svaiet i vinden under den
varme middagssolen.
Åkrene var klare for innhøstning og Hicks
stod lenge og så på det mektige synet. Brått
ble kornåkrene forvandlet til mennesker. Med
løftede hender ropte de; « Broder Hicks, kom
over og hjelp oss!» Han tolket dette «Makedoniasynet» som et kall til å forkynne evangeliet i
Sør Amerika.
Senere fikk han stadfestet visjonen i form av
profetiske ord: «For to snøvær skal ikke ligge
over landet før du drar til dette sted. Du skal
ikke dra over land eller reise med båt, men du
skal dra dit i flukt»
Da han dro fra den internasjonale flyplassen
i L. A, hadde han bare noen få dollar i lommen.
Hicks skrev: «Når jeg tenker på det var det hele
latterlig. Jeg skulle dra til et folk og land, hvor
jeg ikke kjente noen og som jeg heller ikke
forstod språket til. Jeg hadde bare 47 dollar og
flybilletten. Men min sjel hadde fred, fred med
Gud.»
Vi vet lite om Tommy Hicks før han bokstavelig talt kom i rampelyset og ble kjent under
den store kampanjen i 54. Han vokste opp på
Kampen I Oslo, men flyttet tidlig med sine foreldre til USA.
På flyet til Argentina fikk han ordene; «Peron» Han vinket til seg stewardessen og spurte;
« Er det noen her som heter Peron?» Overrasket

så hun på Hicks og svarte; «Peron er vår president!»

Hicks og president Peron
I samme øyeblikk visste Hicks at han måtte
møte presidenten i Argentina. Til tross for protester fra kristne, som advarte han mot å treffe
presidenten, med trusler om å havne i Ildlandet
(Argentinas Sibir) bad Hicks om et møte med
religionsministeren.
Men Peron var opptatt med statsbesøk fra
Panama og kunne ikke treffe Hicks. I samme
øyeblikk kom en av sekretærene til ministeren
inn på kontoret. Han hadde store smerter i kneet
som var rødt og hovent. Hicks, som hadde fått
ordene «På syke skal dere legge hendene og de
skal bli friske» som sitt Rhema, tilbød han seg å
be for sekretæren. Hånlig sa han «Ikke en gang
Kristus kan helbrede dette kneet mitt» Hicks
knelte ned og la hendene på det hovne kneet.
Hicks kjente straks hvordan musklene i kneet
myknet under hånden hans. Sekretæren måpte! Smertene var borte! Hicks vendte seg mot
ministeren og sa; «Kan jeg så få treffe presidenten». «Jeg skal ordne et møte og følge deg selv»
sa ministeren.
Peron viste seg å være en varm og hyggelig
person. Presidenten led av en hudsykdom. Hicks
bad for han. Da han strøk seg over ansiktet med
hånden, kjente han at huden var blitt myk som
på et spedbarn, hvorpå Peron utbrøt på spansk;
«Min Gud, jeg er helbredet»
Det hele endte med at Peron gav Hicks alle
rettigheter til radio, aviser og gratis leie av fotballstadion!

Vekkelsen i Buenos Aires
Møtene ble startet på et stadion med plass til
25000 mennesker. Men det ble raskt behov for
større arenaer.
Vendepunktet i kampanjen, som varte i 52
dager, var helbredelsen av en liten gutt på 3 år,
som moren hadde tatt med til møtene i Buenos
Aires. Da gutten ble tatt opp på plattformen for
å få forbønn, traff det seg slik at det var 4 kirurger der. Etter forbønn ble bandasjen tatt av, og
foran øynene til tusenvis av mennesker begynte
gutten å gå, så løpe og til slutt hoppe omkring,
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til folkemassenes himmelropende jubelbrøl! En
av legene gikk bort til gutten. Moren fulgte han
med øynene. Det viste seg at det var den samme
legen som hadde lagt på bandasjen. Han hadde
sagt at gutten aldri kunne gå uten bandasjen, og
nå hoppet han omkring!
Det hele var så gripende at både moren og legen ristet av gråt. Mens legen undersøkte guttens
ben, falt han på kne med ordene, «jeg behøver
Jesus og jeg må bli frelst» Hicks fortalte at også
legens kollegaer tok imot Jesus som Herre denne
kvelden. Siste møtet ble det anslått av aviser at
det var 200 tusen mennesker som overvar møtet
i Buenos Aires. Et astronomisk tall for evangeliske møter i 1954.
Kampanjen som pågikk i 52 dager ble vendepunktet for «pinsekristendommen» i landet. Men
også andre kirkesamfunn ble påvirket av møtene. Det anerkjente verket; Latin american church
growt skriver; «Mange evangeliske kirker i
Argentina, om de ikke er enige i teologien til
Hicks, vedgår at møtene brøt ned den harde motstanden mot evangelisk kristendom i landet.»
Arno Enns respekterte hovedverk om kirkene
i landet kaller kampanjen et « suverent verk av
Gud».
Selv om Hicks kampanje var et stort gjennombrudd, var det likevel bare ett begrenset
gjennomslag. Som en av de ti sterkeste økonomier i verden kunne landet rose seg av en
levestandard som var høyere en sør Europas.
Nasjonen var fortsatt for en stor del motstands-
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dyktig for evangelisk misjon. En dramatisk
forandring skjedde i 1982 da Argentina prøvde,
uten å lykkes, å erobre Falklandsøyene fra Britene. Nasjonens stolthet ble knust av det militære
nederlaget. Mange ble bitre på kirken, militæret
og den berømte «Peronismen»
Argentina var sett på som juvelen i Sør Amerika, og Juan Domingo Peron var den ubestridte
leder gjennom 50 og 60 tallet. Men da hans innflytelse begynte å svinne hen på begynnelsen av
70 tallet, tilkalte han den kjente okkultisten, Jose
Lopez Rega. Han fungerte som sosialminister til
Perons død i 74. Da tok hans tredje kone Isabel
over makten. Frem til 1976 fungerte Lopez Rega
som seniorrådgiver. Etter militærkuppet i 76,
skal han ha forbannet nasjonen da han ble presset til å gå av sin stilling. I årene som fulgte kom
en flodbølge av okkultisme inn over landet. Etter
som spiritismen fikk større grep om nasjonen og
det åndelige mørke ble forsterket, begynte tusenvis av mennesker å bli bortført. Noen mener det
dreier seg om titusener som ble bortført, torturert og drept.
Falklandskrigen markerte det endelige nederlaget for landets stolthet. Samme dag som Britiske sjøstridskrefter senket det Argentiske slagskipet «General Belgrano» ved Falklandsøyene,
startet den tidligere forretningsmannen (og åtte
barns faren) Carlos Annacondia sitt første møte.
Det skulle bli starten på en ny æra av vekkelse
og gjennombrudd for nasjonen.

Profetisk TV for en ny tid
av Jan Einar Visnes
Det er nå ca et år siden vi fikk tiltalen fra Gud
om å sette i gang med TV arbeidet igjen. Per
Ivar har jo en lang fartstid med både å drifte og å
produsere TV programmer fra Visjon Norge.
Allikevel har det vert en lang vei for oss å gå.
I begynnelsen hadde vi en klar formening om
å starte opp vår egen satellitt kanal, men når vi
begynte å se hvor krevende det ville bli i forhold
til de ressurspersonene vi hadde tilgjengelig,
måtte vi justere våre mål og visjoner.
Vi fikk lånt oss et videokamera fra Storsalen
Menighet, og begynte å gjøre noen enkle opptak
i et provisorisk studio, og la dette ut på Youtube. Siden har vi fått til en avtale med Kanal 10
Norge om å få sende våre programmer som en
del av deres programprofil.
Selv har jeg en god teknisk bakgrunn - med
elektronikk og datateknikk fra ingeniørhøyskole,
og har lang erfaring med lydteknikk fra Tensing
og Storsalen Menighet. Men å ta steget inn i
videoproduksjon, var et helt annet landskap for
meg. En ting er å få det tekniske til å fungere, en
helt annen ting er å kunne bruke utstyret kreativt
og faktisk lage noe. Og en helt annen retning
innenfor videoproduksjon er det vi kaller flerkamera-produksjon, hvor man er på et møte/i
studio og har flere kamera tilgjengelig samtidig
og må velge rett kamerabilde til rett tid.

Jeg var riktignok med for første gang på et
produksjonsteam under ledelse av Arild Brandt
i forbindelse med 2000+ i Holmenkollen - en
ungdommelig 2000 års fest for Jesu fødsel, og
en påfølgende lovsangskonsert i Oslo Spektrum.
Siden har det blitt noen få anledninger til å være
med i et slikt team.
Det åpnet seg opp i 2010 da jeg fikk muligheten til å delta på en TV-kurs i Tønsberg arrangert
av Knut Tømmerbakk. På dette TV kurset deltok
også flere andre personer i fra den profetiske
tjenesten til Per Ivar.
På dette kurset traff jeg også Øyvind Rygg,
som var i ferd med å bygge opp Kanal 10 Norge
i Oslo. Han har også lang fartstid med Kristen-TV. Jeg ble invitert til å bli med til Älmhult
i Sverige og Jesus-festivalen som Kanal 10
Sverige arrangerer hvert år, hvor jeg også ble
bedre kjent med Kanal 10 gjengen og TV produksjons-arbeidet.
Tilbake i Norge startet arbeidet med å bygge
TV studio til Kanal 10 Norge, en verdifull tid
hvor jeg fikk bygge gode relasjoner med både
Øyvind og Knut.
I sommer har vi så bygget om lokalene her
på vårt Utrustningssenter, og investert i teknisk
utstyr til å kunne lage både TV programmer
og gjøre opptak av seminarer, konferanser og
møter. Alt ustyret er på plass og fungerer, takket
være dyktige installatører fra Videoustyr Norge.
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Globalt perspektiv
Russland:

Hvordan en enkel menighetsbevegelse startet
Den britiske menighetsplanteren Peter Farmer,
som trener europeiske kristne i hvordan man
starter små, multipliserende menigheter, deler
en bemerkelsesverdig historie fra Russland.
Historien begynner i 2010 med tre damer: Olga,

Globalt perspektiv
Krasnodar-regionen og Nord-Kaukasus, men
også fra Moskva, Ukraina og Kamchatka. Den
første dagen begynte vi treningen som vanlig.
Men så følte jeg for å stoppe midtveis og ba folk
om å løfte hendene hvis de allerede hadde startet
en enkel menighet. Til min overraskelse hadde
mer enn 80 % av de tilstedeværende allerede
begynt! Svetlana ble også overrasket, og det
samme ble resten av det lokale teamet. Så jeg

nå rundt for å trene andre.
Katya ble ledet av Gud til et par som hun
startet en ny gruppe med. En etter en begynte
folk å bli med og gruppen multipliserte seg flere
ganger. Det er en gruppe blant jødiske folk,
en annen blant unge mennesker. Når de møtes
drikker de te, studerer Bibelen, ber, deler liv
og behov. Ikke-troende er også invitert til disse
møtene.
De fleste av disse historiene kan spores tilbake til de tre damene - Olga, Svetlana og Irini som begynte å lære opp andre ved ankomsten til

Russland. Svetlana og hennes team reiser også
til andre nasjoner, noen ganger for 3-måneders
perioder. «Gud gir oss nå en strategi for å danne
misjonsbaser som mangfoldiggjør bevegelsene i
disse regionene,» sier Farmer.

Latvia:

«Når dere drar i krig i deres eget land mot en
fiende som går til angrep på dere, skal dere blåse
lange støt på trompetene. Da skal Herren deres
Gud huske på dere, så dere blir berget fra fiendene.» (4Mos10:9) «Jeg tror at Jesus kaller sin
kirke til å våkne opp og be,» sier Woiwode.
Han har allerede reist til 35 land, for egen
regning. Nylig meldte han fra Latvia: «Hva jeg
har opplevd i dette landet var en av de mest
fantastiske opplevelsene til dags dato. Den første
kvelden hadde Levi, vår lokale kontakt, invitert
13 viktige åndelige ledere fra et bredt spekter
av kirker i landet – katolikker, Frelsesarmeen,
baptister, pinsevenner, karismatiske, lutherske,
adventister osv. Man kunne knapt tro at disse lederne kunne møte på så kort varsel for et måltid
på en restaurant, kalt «Øvrerommet». Jeg fikk
muligheten til å snakke om trompetinitiativet og
å forklare Guds budskap og hensikt bak det.»
«Da ble lederne enige i: ‘Dette er Guds

Hvordan trompetene kaller til bønn

Svetlana og Irini (ikke deres virkelige navn) som
var på besøk i Israel. Da Olga så annonsert et
kurs om enkel menighetsutvikling på internett,
følte hun Gud talte til henne. Hun fortalte venninnen Svetlana: «Du kommer ikke til å like dette, men du bør dra på dette kurset i Nottingham,
i Storbritannia.» Svetlana svarte: «På den tiden
vil vi være i Storbritannia, men vi har allerede
booket billetter til Russland på morgenen kurset
begynner, så vi kan på ingen måte dra.»
Men en dag før flyturen, tvang et vulkanutbrudd på Island flyplassen til å avbryte alle flyvninger til Europa. Fordi de ikke var i stand til å
forlate Storbritannia, dro de til en kirke i South
East hvor de hørte en mann ved navn Tony Dale
tale om den enkle menighet. Det var et interessant sammentreff. Da Tony kunngjorde at han
ville reise til Nottingham for å tale på kurset om
enkel menighetsutvikling, var det klart at Gud
ville at de skulle dra. Da de kom uanmeldt på
møtet, spurte de kvinnen ved registreringsbordet
«Vet du hvor vi kan bo denne helgen?» Kvinnen
sa: «Å, dere kan sove på gulvet mitt.» Det var da
Svetlana forstod: «Dette er vår type folk.»
«Siden da har våre veier krysset hverandre
flere ganger», sier Farmer, og i september
2012 inviterte Svetlana meg over til Russland
for å legge til rette for et kurs. Det var folk fra
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spurte hver enkelt om å dele sin historie.
"De ba ganske enkelt: Jesus, gi oss mennesker av verden."
Jana og Victor når ut til jøder ved å være vert
for sabbatsmåltider. De inviterer også folk til
«åndelige helseseminarer» og har et senter for
massasje. «Vi ber for mennesker, når ut ved å
bygge relasjoner, inviterer dem til våre hjem,
velsigne dem, og deler våre egne historier.» Tanya startet to enkle menighetsgrupper og døpte
flere personer. «Når vi møtes, drikker vi te,
snakke om våre liv og ber for mennesker.»
Misha og Lisa har en enkel menighetsgruppe
i sitt hjem, men har også bidratt til å starte en i
hjemmet til en usbekisk person, der tre familiemedlemmer kom til Kristus. En av deres venner,
Rashid, startet en gruppe i et annet område,
og det er en annen spontan gruppe med Karatsjai-folk som begynte å møtes. «Vi møtes to eller tre ganger i uken og har bønneturer i fjellet».
Micha snakker til mange folk på jobben ved at
han reparerer symaskiner hjemme hos folk. Vårt
håp er å se en gruppe blir startet i hver av de 13
landsbyene.
Tanya fra Stavropol begynte for to år siden.
Fem personer svarte positivt på et enkelt menighetskurs (ikke alle av dem kristne) og hver av
dem startet en gruppe i sine hjem. Tanya reiser

For flere år siden fikk den sveitsiske profeten
Werner Woiwode et kall fra Herren til å invitere
sine landsmenn til å være «åndelige vektere og
gjenoppbyggere av Europa». I de siste 12 årene
har Sveits opprettholdt en kontinuerlig bønnekjede for Israel, og Woiwode følte at dette bør
utvides til Europa. I 2003 gikk hundre forbedere
opp til Jungfraujoch, som ofte kalles «toppen
av Europa», for å be Salme 24 over hele kontinentet. Etter dette forpliktet Woiwode seg til å
reise til alle 47 nasjonene i Europa for å "blåse
i trompeten", som han kaller det, sammen med
lokale kristne ledere.
Han siterer to vers fra Skriften: «Lag deg to
trompeter! Du skal lage dem av hamret sølv.
Disse skal du bruke når du kaller menigheten
sammen, og når leiren skal brytes.» (4Mos10:2)

Et ressurs-ide for enkel menighetsplanting i
Europa: http://www.simplechurch.eu
En ressursside i Russland:
http://www.simplechurch.com.ua
Kilde: Peter Farmer

Side 11

Globalt perspektiv

Globalt perspektiv

budskap til Latvia i denne tid!’ De ba og spurte
Jesus, hvor og hvordan denne trompetblåsingen burde utføres. Resultatet ble at for å nå så
mange mennesker som mulig, ringte den katolske biskopen den kristne radiostasjonen og sa:
‘Vi, de åndelige lederne i dette landet, ønsker

å kringkaste en melding i morgen på radioen!’
Neste dag var vi alle samlet kl. 13:00 i studio på
radiostasjonen, proklamerte Guds budskap og
blåste trompeten ut over Latvia.»

Kina:

Dette ble også inspirerende for den kinesiske
delegasjonen. For mange av dem var det første
internasjonale samlingen de noen gang hadde
vært på. «Kineserne ble dypt berørt av Guds
Ånd,» rapporterer Mills. «Kina er i ferd med
å etablere 6000 bønnehus, som de kaller bønnemurer. En menighet alene har sett en 726 %
økning i antall personer som kommer til Kristus
i de siste syv årene sammenlignet med de foregående syv årene, helt siden de begynte å understreke bønn. Rundt om i verden, finner det sted
en eksponentiell akselerasjon av Guds rike i de
landene som følger denne visjonen.»

6,000 bønnemurer
«World Prayer Assembly» i Indonesia mai, var
den mest betydningsfulle internasjonale bønnesamlingen jeg noen gang har vært en del av,»
sier Brian Mills i «International Prayer Council», et samarbeidsnettverk av bønnebevegelser
rundt om i verden. Som en av hans personlige
høydepunkter nevner han bønnetårnet i Sentul
City, der indonesiske troende ber døgnet rundt
hele året. «Hver gang jeg kikket inn der, var
hundrevis i bønn», sier Mills. «Og dette er bare
en av de mange hundre bønnetårnene i hele
Indonesia.»
Sør-Korea:

Bønn er fremdeles nøkkelen til vekkelse
«Bønn er fortsatt nøkkelen til vekkelse,» sier
Dr. Younghoon Lee, pastor i Yoido Full Gospel
Church i Seoul, Sør-Korea. «Det har vært en
vedvarende faktor i den enorme veksten i den
koreanske kirken i løpet av de siste 130 årene.»
I dag er mange protestantiske menigheter i
Sør-Korea, de største i sine respektive globale
kirkesamfunn. Myungsung Presbyterian Church
har 90.000 medlemmer, Kwanglim Church (Metodister) 70.000, Suwon Central Baptist Church 40.000, og Pentecostal Yoido Full Gospel
Church (inkludert «disippelkirkene») 830 000
medlemmer.
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Kilde: Werner Woiwode

Kilde: Brian Mills, IPC

av Korea-krigen, begynte koreanerne å be igjen.
Pastor Sunju Gil, som spilte en sentral rolle i
1907 Pyongyang vekkelsen, og mange andre
åndelige ledere brakte håp gjennom bønnebevegelser for nasjonen.
Dette tente en langvarig periode med vekkelse i den koreanske kirke (1954-2000). Pastor
Yonggi Cho spilte hovedrollen i å lede bønnebevegelsen fremover. Han startet nattlige bønnemøter på fredager, hvor mange syke ble helbredet ved Den Hellige Ånd. Menighetsmedlemmer
ba hele natten for fylden av Den Hellige Ånd,
guddommelig helbredelse, løsning av personlige
problemer, og kirkevekst. Det ble et knutepunkt
der kristne fra alle kirkesamfunn opplevde Guds
nåde. Mange koreanske menigheter begynte å
anerkjenne betydningen av inderlig bønn igjen.
Pastor Jasil Choi, en kollega av pastor Yonggi
Cho, etablerte ‘Osan-ri hurtigbønnefjell’, som
hjalp til å spre bønn rundt om i verden.
«Mange mennesker som oppsøker gudstjenester og bønnemøter i Sør-Korea i dag er
overrasket over den høye lyden under bønn»,
sier Lee. «Alle menighetsmedlemmer roper
samlet ut sine bønner til Herren. De ber med
positivitet at hvis de tror og ber, vil Gud besvare
dem.»
«Den virkelige hemmeligheten er at cellestrukturen utgjør fellesskapet i bønn.»
Ca. 15-30 minutter av hver gudstjeneste i

Yoido Full Gospel Church er dedikert til bønn.
Hele menigheten ber høyt. Kirken har også tre
tidlige morgenbønnemøter hver dag klokken
5:00, 6:00 og 7:00 hele året og gudstjenester
hver natt. Den første delen av et nattebønnemøte
begynner 23:00 på hverdager, og den tildelte tiden å be høyt er nesten en time. Like etter at den
første økten er ferdig kl. 1:00 på natten, begynner den andre økten med de oppførte bønneemner i tre timer til 4:00 om morgenen
Kirken praktiserer også «fokuserte bønneøkter» som kan holdes personlig, eller i grupper
som celle- eller misjonsgrupper. Det settes av en
bestemt tid til bønn, for eksempel en uke eller
21 dager (‘Daniel bønn’), og bønnene fokuseres
på et bestemt problem. Når et nytt år begynner,
kommer alle medlemmer sammen for et spesielt
tidlig morgenbønnemøte i tolv dager.
«Noen mennesker tror hemmeligheten til
veksten i den koreanske kirken ligger i celle-systemet,» sier Lee. «Men den reelle kraften
ligger i å sette bønn først. Det er sant at cellesystemet spilte en stor rolle, men grunnen til at
det kunne gjøre det er fordi cellestrukturen er
et fellesskap i bønn. Celler har vokst fordi alle
cellemedlemmer samlet seg hver dag hjemme
hos et medlem i nød, ba sammen i tre dager eller
en uke og fikk oppleve svaret fra Gud.»
Kilde: Dr. Younghoon Lee

«Selv om det er en rekke åndelige, historiske,
kulturelle, sosiale og økonomiske faktorer for
en slik enorm vekkelse, er en av de mest fremtredende elementene bønnens åndelighet», sier
Lee. «Bønn har alltid innledet en sann vekkelse. En vekkelse er uopphørlig så lenge bønnen
forblir konstant.»
«Den koreanske bønnebevegelsen tente en
langvarig periode med vekkelse»
I Koreas tidlig evangeliseringsperiode (18851909) ble vekkelser tent av inderlige bønnebevegelser i de nordkoreanske byer Wonsan og
Pyungyang, preget av mye anger og mektige
gjerninger av Den Hellige Ånd. Disse vekkelser
spredt seg over hele Korea, selv i Kina og Japan.
Under landets periode med lidelser (19101953) etter brutalt japansk kolonistyre, etterfulgt
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Guds rike
av Inger M. Nordin

Født inn i Guds rike
Jesus snakket mye om Guds rike. Hva er Guds rike og hvordan kommer vi inn i det? For å ta det
siste først, så har vi Jesu ord for det: Vi må bli født på ny for å komme inn i det og for å se det
(Joh3:3,5). På samme måte som vi kom inn i denne verden, ved fødsel, må det en fødsel til for å
komme inn i Guds rike. Jesus sier også i Joh18:36 at «Mitt rike er ikke av denne verden.» Guds
rike, Jesu rike og himlenes rike er forskjellige ord for dette riket.
I Mat13 sammenligner han Guds rike med forskjellige ting: Såkorn, sennepsfrø, surdeig, en skatt i
åkeren, en kostbar perle og en fiskenot. I det samme kapittelet sier han også til disiplene at det var
dem gitt å kjenne Himlenes rikes mysterier (v11). Det vil også si at det er gitt oss, om vi vil ta imot.
Det var viktig for Jesus å fortelle disiplene om Guds rike, det var noe av det siste han gjorde da han
var sammen med dem de 40 dagene før han dro opp til sin Far (Apg1:3). Hvis det var viktig for
Jesus, bør det være viktig for oss.

Guds rike i oss
«Guds rike er inni dere» sier Jesus (Luk17:20-21). Dersom du er født på nytt, da er Guds rike inni
deg. Et av tegnene på dette er at vi skal bære frukt som er himmelen verdig: Tilgivelse, barmhjertighet og tjenersinn ( Matt18), dvs. at vi trenger en karakter som peker på vår himmelske Far. Vi skal
kjennes for den frukten vi bærer (Matt7:16). Et fruktbart liv medfører også at vår Far svarer våre
bønner (Joh15:16).
Hvis vi ikke bærer rikets frukt kan det hende med oss det som Jesus advarer om i Matt21:42-46, at
Guds rike vil bli tatt fra oss og gitt til et folk som bærer rikets frukt. La ikke oss være hindringen
for at mennesker vil gå inn i Guds rike (Mat23:13) Vi skal leve et liv som gjør at andre har lyst til å
komme inn.

Forkynne Guds rike
Jesus kom for å forkynne Guds rike for hele verden. Han begynte og vi skal fortsette. I 1Kor14:17
står det at Guds rike består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den hellige Ånd og 1Kor4:20 sier at Guds rike består ikke i ord men i kraft. Her er det ikke snakk om Guds
Ord som vi vet har kraft, men prat.
Jesus demonstrerte dette gjennom hele sin tjeneste: «..blinde ser, lamme går, spedalske blir renset,
døve hører, døde blir vekket opp og evangeliet forkynnes for fattige» (Luk7:22). Den makten som
Jesus hadde, overførte han til disiplene sine:
«..gav dem makt og autoritet over alle demoner og til å helbrede sykdommer. Han sendte dem
ut for å forkynne Guds rike og helbrede de syke» (Luk9:12). Det behaget Faderen å gi oss riket
(Luk12:31-31) hvilket privilegium! Vi skal til og med gjøre større gjerninger (Joh14:12). Utrolig
men sant! Han har gitt oss nøklene til Himlenes rike til å binde og løse (Matt16:19). Vi er satt her
for å sette andre mennesker i frihet. Da må vi selv være fri. La det lille frøet i deg som er Guds rike,
sprenge alle dine begrensninger og lenker. Vær med på å be «komme ditt rike» inn i ditt eget liv,
deretter kan du være med på å bringe det ut til andre.
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Bønn forandret krigens gang
av Kjellbjørn Møller

Gud sendte sine engler
I boken «Si det ikke til et menneske» forteller
Adela Rogers St. John om en merkelig side av
luftkampene som pågikk i flere uker.
Noen uker etter krigens slutt holdt sjefen for
«Vi må kanskje innse at menn som Gen
RAF, Lord Hugh Dowding samling for konge,
Montgomery og Eisenhoover i virkeligheten vant statsminister og en rekke andre fremtredende
en krig på grunn av tro» Lester Sumerall (Fra
menn. Her fortalte han om tiden der piloter
boken: Tro som forandrer verden)
nesten ikke fikk sove på 52 dager. Om fly som
nesten ikke sto på bakken på grunn av intensiteErling Utnem som senere ble biskop og
ten av de tyske luft angrepene. Om organisering
prestelærer fortalte hvordan han under krigen
av radarvarsling og en rekke andre ting som
fant de deler av Bibelen som før virket utilgjen- bidro til seieren.
gelige og lite relevante, som ble aktualisert i
Men de merkeligste hendelser skjedde også.
Sjefen for RAF fortalte hvordan piloter som fløy
bønnekampen. Hevnsalmene i Bibelen ble viktige verktøy i den åndelige striden som pågikk
jagerflyene for britene så kamerater bli drept
under okkupasjonen. Slik ble Guds rettferdighet under luftkampene. Til tross for at pilotene var
håndhevet over et antikristelig regime som søkte døde, fortsatte flyene å yte fienden motstand innå kontrollere hele verden.
til drivstoffet tok slutt. Noen piloter rapporterte
I en kritisk tid for Europa, da det så ut som
at de hadde sett «skikkelser» som tok hånd om
om den allierte hæren på fastlandet skulle bli ut- spakene etter at pilotene satt døde i cockpiten.
slettet, ble det satt av en bønnedag for de kjemHva trodde sjefen for RAF, Lord Dowding var
pende soldater i Frankrike. Fra barnehage til
forklaringen? Han sa at han trodde Gud hadde
universiteter i England ble det bedt inntrengende sendt sine engler til hjelp mot en overmektig
for den britiske ekspedisjonsstyrken. De stod i
fiende.
fare for å bli omringet og knust av de tyske panI boken «The hand on the helm» av Kathserdivisjonene som rykket fram. Statsministeren rina Pollard, fortelles det om en annen side av
tilbrakte dagen på sine knær i St Paul katedralen luftkampene. Tyske piloter som ble tatt til fange
i London. Gud svarte nasjonens bønner, og redav Britene kunne på sin side fortelle merkelige
det over 300 000 soldater fra Nazistene tilsyhistorier fra slaget; «Hvor fikk dere tak i alle
nelatende uovervinnelige armeer. Frem til dag
jagerflyene» spurte en tysk pilot som var tatt til
har krigshistorikere stilt seg undrende til Hitlers fange. «Vi så svermer av jagerfly angripe våre
merkelige ordre om å holde tilbake de overlegne bombefly.» De britiske etterretningsoffiserene
panserstyrkene (noen timer) som stod klar til å
unnlot å se overrasket ut, men de visste at de
ødelegge de britiske og franske styrkene.
tyske pilotene i virkeligheten hadde møtt noen få
Selv om evakueringen fra Dunkerque ble
Spitfire og Hurricanefly.
sett på som et under, var det klart for alle at det
En tysk etterretningsoffiser som ble tatt til
virkelige store slaget om Storbritannia snart
fange og avhørt etter krigen var den som kom
ville komme. I september 1940 fikk statsminærmest sannheten om «luftspeilingene som fornister Winston Churchill etterretningsrapporter
virret det tyske luftwaffe. «Hver gang klokken i
om at en invasjon av de britiske øyer var nært
deres store Big Ben slo ni slag,» sa tyskeren til
forestående. De tyske generalene med Hitler i
den britiske etterretningsoffiseren, «brukte dere
spissen viste at de måtte tilintetgjøre det Engelet våpen vi aldri kunne stå imot. Det var meget
ske luftvåpen, RAF, før en bakkeinvasjon kunne effektivt og vi hadde ingenting å stille opp mot
iverksettes.
det».
«Ved tro … gikk de fra å være svake til å bli sterke, ble mektige i krig og drev fremmede hærer
på flukt!» Hebr11:34
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Han hadde rett! En mektig styrke ble satt i
bevegelse hver kveld Big Ben slo ni slag. Det
var den makten som blir forløst når et folk går
i bønn til den allmektige Gud. For hver kveld
klokken i parlamentsbygningen i London slo ni,
gikk folket på de britiske øyer og hele det britiske samveldet inn i den berømte stille bønnetime.
Med dette i tankene får kanskje Churchill
sine ord om at «aldri har så mange hatt så få å
takke for så mye» et nytt lys over seg!

Striden om Afrika
Men faren var ikke over selv om «kampen om
England» var vunnet i luftrommet. I Nord Afrika
i 1942 var situasjonen for den britiske 8ende
arme desperat. Etter at den lengste tilbaketrekkingen i britisk militærhistorie var et faktum,
bestemte de engelske generalene å grave seg ned
i ørkensanden ved El Alamein!
Her ventet de på det tyske «Afrikakorpset»
med den tyske generalen, Erwin Rommel i spissen. «Ørkenreven» som han etter hvert ble kalt,
hadde presset britene så langt tilbake at fronten
gikk bare noen mil fra Kairo. Brøt axemaktene
gjennom ved El Alamein ville den 8ende arme
bli knust, oljefeltene og Suez kanalen ville komme under nazi kontroll, og sist men ikke minst,
den jødiske befolkningen i Palestina ville komme under axemaktenes kontroll.
Den fremragende engelske Bibellæren, Derek
Prince, tjenestegjorde i nord Afrika på denne
tiden. Sammen med den 1. og 7. panserdivisjon
hadde han sett hvordan de engelske styrkene
ble presset tilbake og hvor demoraliserte styrkene var blitt. Offiserene tenkte mer på sin egen
komfort enn på sine soldater. Mat, vann og olje
ble rasjonert til det ytterste. Soldatene manglet
disiplin, og hadde større respekt for den tyske
generalen enn sine egne ledere.
Prince hadde møtt Herren mektig i en militærbrakke i England noen måneder før, og der
i ørkenen var det bare Bibelen og Den Hellige
Ånd som underviste og ledet han. Han kom selv
fra en offiserfamilie, men valgte (før sin omvendelse) å gå en akademisk løpebane i stedet for en
militær karriere. Kanskje angret han på dette når
han så på forholdene rundt seg i ørkenen. Han
tjenestegjorde på denne tiden som sanitetssoldat i en avdeling som ble berømte under navnet

«ørkenrottene».
Prince søkte Herren for en løsning på det
formidable problemet, og opplevde hvordan
Herren gav han en bønn. «Herre, gi oss ledere
så det kan bli til din ære og gi oss seieren gjennom dem.» Denne bønnen ble bedt hver dag en
tid. En tid senere bestemte Britene å skifte ut
lederen for 8. arme, og valgte W. H. E «Strafer»
Gott å ta over ledelsen av Hæren. Men da han
ble fløyet inn fra England ble flyet skutt ned av
tyske jagere og Gott omkom. Britene måtte finne
en ny leder raskt.
Denne gangen handlet Winston Churchill
mye på eget initiativ. Han valgte den relativt
ukjente B. L Montgomery til ny leder. Han var
gudfryktig og rettferdig og satte en ny standard
for de britiske styrkene. (Hans far hadde vært
misjonsbiskop, men i motsetning til sin far og
Prince, valgte «Monty» bort en geistlig løpebane
mot en militær karriere.)
Montgomery ble i all hast fløyet til nord Afrika for å ta over kommandoen av den 8ende arme
i august 1942.
I løpet av en uke(!) var en ny ånd av tro og
disiplin kommet inn blant menige og offiserer.
Slaget ble utkjempet og britene slo tyskerne
tilbake. Slaget ved El Alamein blir sett på av
historikere som vendepunktet i den 2. verdenskrig sammen med slaget ved Stalingrad.
Noen dager etter at britene hadde brutt gjennom de tyske linjene og slått de på retrett, hørte
Prince gjennom radioen en reporter fortelle hva
som hadde skjedd i generalstaben før slaget.
Reporteren fortalte hvordan Montgomery hadde
bedt offentlig om at «Herren mektig i strid måtte
være med soldatene og gi dem seieren» I samme
øyeblikk talte Den Hellige Ånd til Prince der
han satt i jeepen og hørte på den transportable
radioen sin. «Dette er svaret på din bønn!»
Derek Prince avslutter med å si; «Britene
valgte sin leder, Gott, men Herren forkastet han.
Han valgte sin leder, Montgomery, og valgte han
ut for å bringe ære til sitt eget navn. Slik svarte Gud på en bønn han selv inspirerte til og på
denne bønnen gav han seieren. Slik sparte han
jødene i Palestina fra en sikker tilintetgjørelse
og axemaktenes fremgang i krigen ble stoppet.
Jeg tror vi kan be denne bønnen i dag for både
politisk og militært lederskap».
(Shaping history through prayer and fasting)
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Guds befaling over Norge:

«Dere skal være et land av
hellighet, oppvåkning og ild»

Jes60:1-3 «Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over deg. Se,
mørke dekker jorden, skodde dekker folkene.
Men over deg går Herren opp, hans herlighet
viser seg over deg. Folkeslag skal gå mot ditt
lys, konger gå mot din soloppgang.»

«Reis deg og skinn, Norge, for ditt lys kommer
og Guds herlighet går opp over deg. Det er
kanskje mørke nå, men Gud vil reise seg over
deg og hans herlighet vil bli sett over deg. Så
vil nasjonene komme til ditt lys. Nasjonene
kommer for å bli satt i brann av Guds ånd og
for å kjenne Guds oppvåknende ild. Gud erklærer oppvåkning. Reis deg og bli lys.»
På hebraisk betyr dette ”Våkn opp
og bli satt i brann”.

Profeti over Norge ved Jane Hamon mai 2013, gitt ved Brølende lam sin apostoliske/profetiske konferanse i Drammen.

Norge skal være et land av
renhet, kraft og høyhet
Dere er et sterkt folk. Stor styrke er en overnaturlig guddommelig kvalitet. Når vi overgir
den styrken til ham, når vi er enige med ham,
gjør han oss mektige. Gud har kalt oss til å være
en nasjon som feirer kraften til Skaperen, med
hellighet og renhet.
Djevelen har erklært et anti Krists feste i
Norge. Satan har sagt at her hersker mennesket.
Det er et sterkt feste av humanisme. Humanismen sier at menneske er Gud. Det er ikke bare
en filosofi, men en religion. Den feirer kraften i
sinnet istedenfor Den Hellige Ånds kraft. Vi vil
bli sterke i vår uavhengighet, sier den, vi skal
klare det selv, er sterke i oss selv, vi trenger ikke
Gud.

Dette er et land av favør og innflytelse
Vi som kommer utenfra, kan kjenne at det ligger
en kappe av favør over Norge. I går talte jeg om
Guds pakt med Abraham ut fra 1Mos12:1 hvor
Gud sier ”Jeg vil velsigne deg Abraham og jeg
vil gjøre ditt navn stort så du kan være til en velSide 18

signelse”. Da jeg sa ”vil gjøre ditt navn stort”,
var det som om jeg møtte en vegg i ånden. Jeg
spurte oversetteren etterpå og hun fortalte meg
om Janteloven. Den er en befaling av mørket,
den ødelegger fullstendig det Gud har sagt og
skaper denne falske ydmykheten. Dette er en
løgn rett fra helvete. Si: «Jeg er velsignet og
under stor favør. Jeg motstår djevelens proklamasjon som sier at jeg ikke er noe spesielt.» Du
er spesiell.

Et land av profeter og vektere
Nasjonen er som en ørn med et skarpt blikk,
som en løve og som en ørn. Gud har gitt dere et
skarpt profetisk syn, men det er derfor fienden
har prøvd å holde dette landet i fangenskap til
ukjente guder og avguder i landet. Det er en
psykologisk og falsk profetisk ånd i dette landet.
Gud skal forløse profetene.
I går kalte vi profetene ut av hulene sine og vi
brøt Jesabels ånd som har prøvd å stjele stemmen til Guds profeter. Gud ønsker at profetene
skal begynne å tale. Vi trenger ikke alltid å tale
fra en talerstol. Du kan profetere på hovedveiene
og på sideveiene. Du kan kjøre gjennom nabolaget ditt og proklamere, for når vi proklamerer,

så skifter det i åndens verden. Så vi trenger å stå
på kommunale bygninger og bare profetere, men
- ikke vær sprø. Noen trenger å gå på skolen sin
å profetere, gå på universitetsområdet å profetere der.
Fienden har prøv å lage dette landet som en
dal av tørre ben. Vi kjenner Esekiel 37. Gud tok
Esekiel ut og viste han landet med de tørre ben.
Gud sa: «Kan disse ben bli levende?»
Jeg elsker det Esekiel sa: «Å, det er bare du
Herre som vet det.» Veldig religiøst fint svar. Vet
du hva løsningen var for de tørre ben? Gud sa:
«Profetèr. Som du profeterer vil jeg bringe benene sammen, jeg vil sørge for at et ben kommer
til et annet og jeg vil feste sener, legge på kjøtt
og trekke hud over og de vil reise seg som en hel
armè.»
Det er det Gud ønsker skal skje her i Norge,
men det kan ikke skje før det profetiske folk
profeterer over landet. Det er interessant med
uttrykket ”de tørre ben”. På hebraisk betyr det,
det som er sterilt og uproduktivt. Det kommer
egentlig fra roten av tre hebraiske ord; skam,
skuffelse og forvirring. Alle disse ordene er
over landet her. Så dere skal profetere over de
tørre ben.

Gud har kalt Norge til å være
et land av seirende krigere
Jeg vet at dette er landet til vikingene, men det
er en spesiell natur som Gud motstår. Vi skal
ikke rane og plyndre, hvis noen av dere så fram
til det, men vi skal åndelig sett plyndre helvetes
porter. Det er en mantel av mot som Herren gir
sitt folk. Det er en pågangsmotsånd fordi Herren
er en kriger. En av Guds navn er Herren Sebaot,
Herren krigeren. Å, sier vi, det er søtt å være en
liten kriger. Bli ferdig med det. Hvis du er i krig,
så har du et valg. Du kan kjempe/krige eller
dø. Vi er i krig, ikke naturlig krig, vi kjemper
ikke mot kjøtt og blod, men vi kjemper i ånden.
Fienden har erklært krig mot krigerne. Djevelen
har prøvd å få deg stille og lukke deg inne. Han
har prøvd å true deg; Hvis du truer mitt herredømme, så dreper jeg dine barn. Hvis du kommer mot mine demoner, så kommer jeg mot din
økonomi. Så det som skjer, er at folk går i pakt
med djevelen. OK, jeg lar deg være hvis du lar

meg være i fred. Det går ikke an å lage en avtale
med en løgner. Så vi må bryte fredsavtalen med
djevelen. Vi er kalt til å være overvinnere. Vet
du hvordan vi overvinner gjennom profetisk
salvelse? Verset sier at Guds røst sprer fienden.
Hvis Gud har kalt oss til å være overvinnende
krigere, så har selvfølgelig djevelen erklært
nederlag, resignasjon, apati, svakhet, utmattelse,
toleranse og likegyldighet. Vi aksepterer alt, vi
skal ikke kjempe. Her er noe av det jeg hørte i
ånden: Hvorfor orke/bry seg om å kjempe, det
er ingenting som vil forandre seg uansett. Vær
ærlig, hvor mange er det som har hørt djevelen
si det? Hvorfor trodde ikke pastoren i Almolunga på dette? Hvis han hadde trodd på det, ville
ingen ting ha blitt forandret. Gud ser etter noen
som sier: «Jeg vil være med å skape forandring.»

Norge skal være et land
av reformasjon
Gud ser etter reformatorer, noen som sier; Jeg
vil være med å skape en forandring. Hva er det
da fienden erklærer isteden? Vi snakket om det
i går, en ånd av motstand som vil stå imot Guds
bevegelse i landet. Jeg snakket med en kvinne
som fortalte meg om blodspakten for 1000 år
siden. Det er en plass som heter Trondheim og
en konge, Hellig Olav, som blir feiret hvert år,
olsokfeiringen. Det var et stort slag og mye blod
ble utgytt. Når kristendommen kom på denne
måten, kom den ikke på rett måte. Det var mye
urettferdig blodsutgytelse og mye uskyldig blod
som rant i landet. Det var avgudsdyrkende blod,
men også blod fra uskyldige. Jesu blod er mer
kraftfullt og han ønsker å ødelegge den forbannelsen av motstand. Er du villig til å si: Jeg ønsker å være en av de reformatorene samme hva
det innebærer/vil bety, jeg er villig til å være en
kriger, så reis deg nå. Vi skal si nei til ånden av
motstand, til nederlag, til komfort, til ånden som
sier at ting aldri vil forandre seg. Gud sier: «Jeg
bringer reformasjon til dette landet, jeg bringer
forandring i landet, jeg bringer en forandring i
ånden over landet.» «Så akkurat nå så bryter vi
ånden av motstand, vi sier gå, til apati sier vi
gå, til kapitulering sier vi gå, til ånden som sier
at ting aldri vil forandre seg, gå, til uviljen til
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forandring, gå.» Gud vil forløse salvelsen av
en reformasjon. «Vi kaller på krigerne, reis dere
reformatorer, reis dere, dere som vil forandre
verden, i Jesu navn.»

Et land av apostolisk
regjerende innflytelse
Det er en ånd til å herske og regjere i dette landet, men djevelen har bundet/ødelagt det, fienden kutter av deres innflytelse. Han har isteden
proklamert kaos og forvirring over landet. Tørre
ben.
Hva var det første pastor Sharon Stone sa?
Hun sa det var en atmosfære av kaos. Gud elsker
å etablere orden midt i kaoset. Jeg vil vise deg
noe interessant. Se Jes51:9 «Våkn opp, våkn
opp og kle deg i kraft, du Herrens arm! Våkn
opp som i gamle dager som i de eldste tider. Var
det ikke du som felte Rahab og gjennomboret
sjøuhyret?»
Det er en årsak til at kaos har fått lov å herske i landet. Hvem er Rahab? Er oversatt med
sjøuhyre, drage. Det er interessant at vikingene
hadde drageskip, det var en slags tilbedelse.
Vet du hva Rahabs navn betyr? Dragen av
kaos og forvirring. Gud sier at han kutter Rahab
i biter. Faktisk er Rahab et poetisk navn for
Egypt. Det snakker om da Gud delte Rødehavet
og satte Israels folk fri. Han brøt ånden av kaos
og forvirring. Noen av dere trenger at Gud åpner
deres Rødehav.

Gud vil gjøre Norge til en
ressurs for nasjonene

Profeti over Finnmark fylke

Dette er viktig for landet. Guds proklamasjon
er framgang og velstand, men jeg hørte Gud sa:
Istedenfor at dere er frie til å være en ressurs,
en giver til andre nasjoner, så blir dere plyndret
av andre nasjoner. Dere er satt i fangenskap av
velstand. Istedenfor at dere er i stand til å være
en velsignelse, så har det ført dere inn i fangenskap. Er det sant? Det er en ånd av røveri mot
nasjonen.
Gud har velsignet dere for å være en velsignelse, og dere er kalt til å velsigne andre nasjoner, men ikke på den måten det skjer nå. Noe
trenger å forandres, for det fienden ønsker, er å
få dere ut i fattigdom. Guds velstand er fornybar,
djevelen plyndrer dere.
Dommerne 6 forteller om at Israel ville høste
inn grøden og gi det som en skatt. Da de kom
med velstanden sin, kom fienden for å prøve
å stjele det med en gang. Vi må ta tilbake det
djevelen har stjålet, vi trenger å bekjempe den
ånden av røveri. Vi trenger å kjempe i vårt personlige liv for å ta tilbake det djevelen har stjålet
fra oss personlig. I fellesskap må vi kjempe som
menighet for å ta tilbake det djevelen har stjålet
og vi trenger å kjempe for sjeler i denne nasjonen.

Det første Herren viste meg var hvor hard denne
vinteren hadde vært for dere og Herren erklærer
at det verste er over. Det har vært en periode
av hardhet og ufruktbarhet, åndelig sett. Akkurat
som den naturlige vinteren reflekterte det som
pågikk i den åndelige verden, erklærer vi nå at
vinteren er over og at våren har kommet. «Far,
nå kaller vi fram friske skudd, vi kaller fram en tid
med varme. Vi kaller fram turtelduenes sang og
sødmen av din Ånd.»
Herren sier: «Jeg reiser opp igjen en eldgammel bønnebevegelse i dette området og den skal
påvirke både statskirken og frimenighetene. Jeg
bringer dem fram i hjemmene og der man samles to eller tre. Jeg skal bringe fram det som er
for nasjonen, og ikke bare for regionen. Det skal
skje en frigjøring fra det å tenke smått, noe som
ligger over området, og bønnen skal være for nasjonen.»
Jeg hørte Herrens Ånd tale inn i det området
som har en evne til å påvirke andre. «Jeg ber
fram at de bønnestrategiene du gir til disse, vil
bli gitt til resten av nasjonen, Herre, når de står
i sine «høye tårn», at du gir dem den trompeten som skal blåse ut når det er fare på ferde og
de skal erklære det du gjør. Far, nå kaller vi ikke
lenger landet: Det frosne nord, men nå kaller vi
det et tilfluktssted for tilbedelse i nasjonen. Den
uavhengige småtankementaliteten er brutt i Jesu
navn!»
Jeg hørte Guds Ånd si: «Det kommer til å bli
mye menighetsplanting, men det kommer ikke
til å bli bygget på splittelse denne gang. Det er
ikke bygd på opprør og det å forlate en menighet.
Men det har å gjøre med det at det er lettere å
løpe sammen med det nye enn å gjenopplive det
gamle.»

ved Sharon Stone

Herrens Ånd sier: «Jeg søker etter den som
vil vanne dem med bønn og gi dem ryggdekning.» I det naturlige hørte jeg at noen sa at dette
området har tiden løpt fra, at de står tilbake for
andre steder. Jeg hørte Herren si at nå er dere
i en sesong der dere tar igjen de andre, på det
sosiale området, det tekniske området og det
åndelige området. «Far, vi taler ut forløsning.»
Jeg vil også si dette om finanser fra turisme: Jeg
føler at det kommer til å bli en større del. Gud

Side 20

ser etter sine forbedere som skal øremerke de
finansene for Guds vilje også.
«Far, vi velsigner denne regionen, i Jesu navn
og vi takker deg for den dagen de har ventet på.
Gud velsigne dere!»

Profeti over Troms fylke
ved Sharon Stone

Vi taler til denne regionen: Guds Ånd sier: «Da
jeg skapte dere, så gjorde jeg dere til en bro for
å gjøre dere til et forbindelsesledd i denne nasjonen. Jeg skapte dere til å være en kommunikasjonsforbindelse, før verdens grunnvoll ble
skapt, forberedte jeg dette, en åndelig motorvei
for min Ånd. Jeg vil bruke dere til å mobilisere
andre rundt dere. Jeg skapte dere til å være en
katalysator, ikke for å være et bibliotek med informasjon til å ha i hyllene, men jeg skapte dere
for å ruske opp i tingene og å skape forandring.»
Herren sier: «at mange vil kalle noen folk i regionen deres for lovløse, at dere var lovløse,»
men Herrens Ånd sier: «Jeg plantet folk der som
kan tenke selv og som ikke tror det alle andre
sier dere skal tro.» Men Herren sier også: «at
dere heller ikke skal ta loven i egne hender.»
Herren sier at han skal «ta det som har sett
lovløst ut og i stedet skal jeg bringe fram pionerer
av min Ånd, jeg skal bringe fram den pionermentaliteten, ikke for å være uavhengig, men for å
transportere og sende det som er av min Ånd.»
Jeg så at barn lekte og han sa: «Jeg skal bringe friheten tilbake til de unge og jeg skal beskytte
renheten hos de unge og ut av regionen, også på
utdannelsesområdet, skal det komme kommunal
lovgivning som skal beskytte det de unge lærer.
Igjen skal jeg si: slik er Himlenes rike. Det skal
reise seg en styrke av barn og unge mennesker
som skal tjene meg.»
Jeg så noe som lignet en tegneserie. En plog
er koblet til hesten og hesten drar plogen. Jeg så
hvordan det snødde og at plogen prøvde å dra
hesten. «Så, Far, vi taler rett inn i det området,
der det er snudd på hodet og ting ikke fungerer
lenger. Vi kaller fram Juda til å pløye i det området, at lovprisning skal gå fram i det området, og
det som har snudd ting den gale veien, vi frigjør
det, i Jesu navn, amen.»
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Før vi stopper: Jeg så en krone der noen hadde stjålet juvelene. Jeg så at det området var et
gammelt herskersete. Det var ikke et nytt sted,
men et eldgammelt sted. Så kronen var der, men
det var ingen juveler i den. Jeg føler at Herren
sier: «Min menighet skal begynne å råde og herske og skal ta de eldgamle områdene av lederskap tilbake og ta juvelene tilbake.»
«Herre, vi ber om at du gjenoppretter det området av autoritet, i Jesu navn, amen.»

Profeti over Nordland fylke
ved Sharon Stone

«Far, vi taler rett inn i din skapelse av dette området. I bibelen står det at Benjamin var muldyret
som bar byrder. Far, vi taler inn i dette området
som har vært en byrdebærer. Vi takker deg for

dette området som har båret mye, også for nasjonen.
Far, vi proklamerer over dem: De er ikke lenger muldyret. Vi kaller fram deres høye kall nå. Vi
takker deg for hva de har vært villig til å gjøre,»
men jeg ser at Herrens Ånd kommer og løfter
opp akkurat som han gjorde med kvinnen som
var bøyd i mange år. Hun sa: Vil du helbrede
meg? Han sa: Min helbredelse er ikke for deg.
Hun sa: Selv hundene spiser smulene fra sine
herrers bord. Herrens Ånd sier: «Dere er ikke
hunder og dere skal ikke spise brødsmuler!»
Jeg så hvordan Gud løftet posisjonen til det
området. Det har vært nedbøyd og båret tunge
byrder, men nå reiser det seg opp og det blir et
nytt perspektiv, en ny måte å se ting på. Det er
en ny styrke i strukturen på det området.
Tilgi meg, jeg kjenner ikke geografien til Norge så veldig godt, men jeg føler at Herrens Ånd

Oversikt over norges fylker
Kilde: Wikipedia.no

Fylke
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
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Adm. Senter
Sarpsborg
Oslo
Oslo
Hamar
Lillehammer
Drammen
Tønsberg
Skien
Arendal
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Leikanger
Molde
Trondheim
Steinkjær
Bodø
Tromsø
Vadsø

Folketall
282 595
568 075
626 953
193 722
187 301
269 534
239 111
170 865
112 918
176 669
453 963
499 710
108 696
259 849
303 664
134 577
239 880
160 917
74 710

Antall
kommuner
18
22
1
22
26
21
14
18
15
15
26
33
26
36
25
23
44
25
19

sier at det er et område som ikke henger så godt
sammen.
«Far, det kommer til å kreve Åndens kraft til
å få dette samlet i enhet for Guds evangeliums
skyld. Far, nå kaller vi på Åndens enhet til å arbeide i ditt folk, å arbeide i dine menigheter, i
Jesu navn.»
Jeg hørte Herrens Ånd tale om skam. Dere
har kjent ledere som har vært moralske fiaskoer
som har etterlatt seg en skam og en redsel for
å ta en risiko, men Herren taler til denne regionen og sier: «Jeg har båret deres skam og deres
smerte og jeg gir dere evnen til å ta sjanser igjen,
uten frykten for å gjøre feil.»
«Far, så nå taler vi inn til ledere, og vi sier:
Reis dere og led igjen, reis dere og led igjen!»
Jeg så at det var noen dominobrikker. Dere vet
at når det gjelder dominobrikker, så velter dere
den første og så kommer alle de andre etter. Jeg
føler at Herrens Ånd sier at han har satt opp dette området som dominobrikker. Når Herrens Ånd
får mulighet til å påvirke ett sted, så påvirkes alle.
«Vi kaller fram den åndelige farten og bevegelsen nå, i Jesu navn!»
«Jeg taler også inn i den falske profetånden i
det området og den synske evnen. Vi taler til en
stengsel for ørene for New Age og synskhet. Vi
taler ut åpning av ører for en større klarhet for å
høre din røst.»
Jeg ser at folk la hendene sine på klippeformasjoner i det området og jeg så at de trodde at
deres messing og synging hadde evnen til å dra
styrke fra steinen.
«Far, nå ber vi om at du stenger av dette i
Jesu navn. Vi kaller på at du stenger dette og vi
sier at der hvor mennesker har tilbedt skapelsen
i stedet for Skaperen, kaller vi fram tilbedelse av
Skaperen, Jesus Kristus.»

Profeti over Nord-Trøndelag fylke
ved Sharon Stone

«Far, vi takker deg for dette området nå.» Jeg
har hørt Herrens Ånd si: «Jeg har skapt dette
området til en tidlig innhøstning.»

Gud har sagt: «Du er et Samaria, og akkurat
som byen i Samaria kom ut for å møte meg ved
brønnen, erklærer jeg at høsten er moden og
klar til å høstes inn.»
«Far, vi taler over regionen de samme ordene:
Det er en tidlig innhøstning og høsten er moden!
Gud, vi taler inn i områder som er ufruktbare og
forbanner det og der det ikke ser ut til å skje noe,
proklamerer vi at dette er et fruktbart område, i
Jesu navn.»
Hva jeg så var, dere vet når frukten er klar og
ingen plukker dem og de bare faller på bakken
og så råtner de der på bakken. Jeg så at dette
området har gått glipp av innhøstningen mange
ganger, og det har vært en forråtnelse på bakken
av frukt som Gud hadde forberedt til innhøstning.
Herren sier: «I min nåde skal jeg komme med
en ny besøkelsestid. Jeg skal bringe en tidlig innhøstning og arbeidere som skal bringe høsten
inn.» Gud erklærer: «Min frukt skal ikke ligge på
jorden og råtne!»
Jeg ser et monument i den regionen og jeg
ser en historisk leder, men jeg ser at han også
har åndelig innflytelse og påvirkningskraft. Det er
et minnesmerke for store seire.
«Vi takker deg for at siden du har gjort det før,
kan du gjøre det igjen. Vi taler til den regionen, at
det er tid for seier, framgang, naturlig og åndelig
seier, også.»
Jeg vet ikke om dere har et universitet i denne
regionen, men jeg føler at Gud setter lys på forbønn på det området, at dere skal be for skoler
og universiteter. Jeg føler at det bønnesenteret
skal ta på seg oppgaver for å be for studenter og
universiteter. Og det skal være et stort hjerte for
å forberede den neste generasjonen for Jesus.
«Far, vi kaller fram en 100 prosent av din
framtid for denne regionen, i Jesu navn.»
Jeg så en knyttneve som kom opp. Jeg så
at knyttneven var gårsdagens styrke, men i dag
er alt den representerer opprør. Jeg så at Gud
åpner opp denne knyttneven av opprør i denne
regionen.
«Far, vi ber om at du leger dette området
av sinne som gjør at gårsdagens styrke er blitt
dagens sår og opprør. Far, vi takker deg for hender av lovprisning som skal være løftet opp til
deg. Vi velsigner dette området nå. Amen.»
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Profeti over Sør-Trøndelag fylke

Profeti over Møre og Romsdal fylke

ved Jane Hamon

ved Jane Hamon

«Far, vi takker deg for Trondheim-regionen.
Herre, hva du viste meg var veldig strategisk
for hvordan denne nasjonen skulle bevege seg
framover.»
Herren viste meg hvordan han skulle bryte
kraften til forbannelsen og kansellere udåden
som ble gjort ved å utøse uskyldig blod: Det er å
gjøre det som er rett i Guds øyne.
Herren sier: «Jeg reiser opp denne regionen
og den skal bli et av de profetisk regjerende
setene i dette landet og akkurat som det var et
gammelt herskersete, så vil jeg reise opp apostler og profeter i denne regionen og jeg vil reise
opp tilbedelsessamlinger som skaper en åndelig
atmosfære der Guds stemme kan gå fram. Som
en følge av dette vil det være en naturlig rystelse
i det lokale politiske styret i Trondheim. Og jeg
skal omstrukturere ting i byen. Det skal bringe
ære og herlighet til det nye som Gud gjør. «Det
skal gi herlighet til det som jeg skal gjøre i fremtiden.»
«Jeg skal reise opp flere veldig sterke apostolisk-profetiske menigheter og mitt ord skal være
som en fontene som kommer ut av den regionen
og det skal vanne de omkringliggende regionene.» Herren sier: «Jeg skal få en sterk etablering
til å komme.»
Nå ser jeg flere arkeologiske oppdagelser
som kommer til å bli gjort i Trondheim-regionen,
som skal etablere på nytt det som har holdt på
i over tusen år. «Og på samme måte som jeg
bryter forbannelsen», sier Herren, «jeg skal ikke
bare la det være med det, men jeg skal også
vende forbannelsen til en velsignelse og jeg skal
sørge for at velsignelsen strømmer ut fra det stedet der forbannelsen ble grunnlagt.» For Herren
sier: «Min hånd skal være på det stedet og jeg vil
etablere det i stor verdighet.» «Herre, vi takker
deg for Trondheim, for at du reiser opp apostler
og profeter i Jesu navn.»
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Jeg ser Herren som en gammeldags pumpe som
man bruker ved brønnen. Herren sier at det er
mye åndelige ressurser som er blitt deponert der
mange år tilbake og at det har vært tidligere vekkelser og bevegelser av Gud i denne regionen.
Herren sier: «at han skal pumpe opp ressursene av tidligere vekkelser i denne regionen og
Herren sier at det har vært kamp og at dere har
måttet be og krige, og mørkets makter har forsøkt å presse tilbake,» og jeg så også at det har
vært en sterk vekkelsesmenighet som har stengt
dørene på grunn av motstand og splid og fienden har trodd at han kunne stenge vekkelsens
ild over dette området. Men Herren sier at han
jobber med pumpen og vannet begynner å flyte,
så elver av levende vann vil strømme utover det
området.
Herren sier at det har vært krigføring mot vekkelsesbevegelsen, men også mot rikdom og ressurser, og Herren sier: «Jeg vil åpne opp rikdom
og ressurser i dette området, ikke bare for nasjonen, men for menigheten i det området.» Og
Herren sier «at det skal bli rikelig til å stå i denne vekkelsen. Det skal være noen sterke utrustningssentere og Gud skal reise opp to eller tre
sterke røster for reformasjon i dette området.»
«Far, vi kaller fram denne salvelsen for reformasjon, vi kaller fram de som har sterk salvelse for sterk grunnleggende undervisning. Det vil
ikke bare være om Ordet, men også om Ånden,
Ordet og Ånden. Den doble porsjonen av salvelsen, slik at vekkelsen ikke bare flammer opp og
dør ut, men slik at reformasjonen kan bli spredt
ut i hele landet.»
«Herre, vi utløser din velsignelse over denne regionen, i Jesu navn. Øs ut din Ånd, i Jesu
navn. Amen.»

Profeti over Sogn og
Fjordane fylke
ved Sharon Stone

Herrens Ånd sier: «jeg skal gjenopprette de rettferdige attributtene til vikingene. Jeg skal reise
det opp i det området for internasjonale vågestykker og internasjonal innflytelse, men også
det området for berserkkriging.»
Herrens Ånd sier: «jeg bringer fram en vill
oppgivelse fra fienden og at dere vil være dem
som fienden frykter», men Herren sier: «jeg ber
dere gjøre dette på vegne av nasjonen og ikke
bare for regionen.»
Herren sier også at «jeg gjenoppretter finanser rundt fiske og fiskeområder i dette området». Jeg har hørt statistikk som sier at antall
fisker går nedover, og jeg hørte Herren si at han
søker mennesker som ønsker en reformasjon
for å berøre dette området. De skal bringe fram
vitnesbyrd om håp for nasjonen fra denne regionen.
Jeg så at det var sterke kristne som var redde
og fryktsomme, jeg så at det var noe som har
reist seg opp og som har påvirket en gudelig
åndelig standard. «Så, i Jesu navn, taler vi dom
over dette, det som har gjort dine sterke menn
feige. Vi kommanderer det til å vike unna og
bøye seg i Jesu navn.»
Jeg så at i denne regionen, så var det maskuline menn. Når menn ikke har noe mål, så er det
noe i dem som dør. Den identiteten de hadde fra
tidligere tider, den fantes ikke lenger. Jeg følte, at
på grunn av dette, så kom antidepressive midler,
alkoholisme og til og med husbråk.
«Far, vi taler inn det området der det har kommet inn medisinering som erstatter identitet og
vi ber om en åndelig gjenopprettelse over dette
området, i Jesu navn.» Herren sier han skal bringe sannhet i dette skriftordet: «På grunn av de
rettferdige, skal denne byen bli velsignet. Far, vi
kaller på de rettferdige menn og kvinner, at de
skal reise seg, i Jesu navn.»
Jeg så også at ingen er redd for en bitte liten hund, men hvis det er en stor hund med en
sterk knurring, blir vi varsomme. «Herre, vi ber
for at der hvor de har handlet på at det var en
sterk knurring, men det var bare litt gneldring fra
en liten hund, skal de få profetisk innsikt, i Jesu
navn.»

Kan jeg få si dette om menigheten i deres region, og vi taler ikke om en spesiell menighet:
Jeg så en roterende menighet, og jeg så at en
var velsignet og en var tom og neste sesong var
det en annen som var velsignet og to var tomme
og jeg så denne bevegende roterende forsamlingen.
«Far, vi ber om at du får menneskene til å
være der de trenger å være, Far, at du plasserer
ledere der med evne til å lede og at du plasserer
mennesker der som slår røtter og får en sunn
vekst.»
Også føler jeg at det er gitt en proklamasjon
over området deres: Hvis du får en ny åndelig
åpenbaring om menigheten din, så skaper du
splittelse. Det er ikke gitt rom for kristne å ha personlig syn og tanker og samtidig felles syn og jeg
føler at det er et veldig trangt sted å vandre. Det
gjør at kristendom ikke reflekterer hele livsstilen
din.
«Far, nå taler vi rett inn i den forbannelsen og
vi proklamerer: Mangfoldig syn er ikke splittelse
og det er rom for at individer får beskjed fra deg
og en felles menighetsvisjon også. I Jesu navn,
amen.»
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Profeti over Hordaland fylke
ved Jane Hamon

«Jeg skal forløse en sterk Ånd av favør over
dere. Et internasjonalt fokus kommer til å komme over denne regionen, ikke bare skal dere
produsere velstand og rikdom fra deres region,
men dere kommer til å finne ut at jeg bringer
nasjonenes rikdom til dere.» Herren sier at han
skal gjøre det gjennom forretninger og gjennom
turisme. «Jeg skal bringe det gjennom en frisk
entreprenørånd.»
«Jeg vil reise opp en prototype av forretningsmenn som samtidig tjenestegjør, i denne regionen. Dere kommer til å finne ut at jeg kommer
til å reise opp et velstandsskapende folk som
skal komme ut fra menigheten.» «Jeg erklærer
5Mos8:18 over denne regionen.» Verset sier at
«jeg har gitt deg kraft til å skaffe rikdom». «Dere
kommer til å finne ut at når rikdom kommer til
dere i denne regionen, så vil jeg bringe nye ideer og produkter som vil velsigne menighetene i
Norge. Jeg kommer til å bruke dere til å finansiere produkter i menighetene i Norge, gjennom
rikdom, som jeg kommer til å bringe denne regionen.»
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«Det skal være en sterk salvelse over apostler og profeter i denne regionen, som kommer til
å bli sendt til nasjonen, men også over apostler
og profeter i regionen som jeg vil sende til nasjonene.» Det er også en ny forbindelse som vil etablere seg mellom Storbritannia og Amerika, nye
internasjonale forretningsforbindelser, i tillegg til
tjenesteforbindelser. Herren sier: «Jeg bygger
et sterkt grunnlag i denne regionen. Jeg legger
også en sterk salvelse over vektere og seere i
denne regionen. Dere skal vokte og be for landet. Samtidig vil det reise seg synske og okkulte
krefter og menigheten vil finne seg i samme situasjon som profeten Elisa og Baal-profetene. Men
jeg skal legge en ånd av mot over menigheten
i denne regionen. De skal vise nasjonen hvem
som er den sanne Gud.»
«Far, nå forløser dette over disse menneskene, at de vil bringe med seg salvelse tilbake.»

Profeti over Rogaland fylke
ved Sharon Stone

Herren sier: «Jeg er ikke ferdig med å få fram de
rikdommene dere har under bakken, den tar ikke
slutt», sier Herren, «men det kommer til å være

nødvendig med noe manøvrering for å finne de
underjordiske elvene av olje og jeg kommer til å
kalle på forbedere som skal gi veiledning slik at
velsignelsen fra dette området kan fortsette.»
Men jeg så også at Herren vil hjelpe til med å
finne fram til nye typer av energi. Jeg følte at det
var så mange som hadde fremtiden og pengene
sine bundet fast til oljen, slik at det stenger for
utvikling av alternativ energi.
Herren sier: «Jeg vil ikke at dere skal holde
fast på det som har vært, men i denne regionen
vil jeg forløse en ny kreativitet.» «Så nå Herre,
snakker vi til den regionen som har masse olje
og vi kaller også fram de nye oppdagelsene og vi
kaller på en multiplikasjon av oljetønnene. Vi kaller også fram en kreativ, ny energi. Vi kaller fram
forskningsbygg og vi bryter denne frykten hos de
som kjenner det nye som en trussel og som er en
del av det gamle konseptet, de som allerede bor
der. Vi taler inn den regionen over frykten for tap
og vi ber om din helbredelse og gjenopprettelse.
I Jesu navn, amen.»
Jeg så hvordan andre mennesker ble sendt ut
som misjonærer til andre land. Jeg så noe som
hendte, jeg vet ikke om det gjelder olje, men jeg
så nasjoner komme til denne regionen og at de
måtte ha sertifisering med seg fra andre steder
for å arbeide i Norge. Det kommer til å endre
dynamikken i området. Og Herren sier: «Dette
er innhøstningens tid, for jeg bringer nasjonene
til dere og ikke bare sender dere til nasjonene.»
«Nå ber vi for øynene til menigheten at de får
evnen til å se innhøstningen og åpne dere nå i
Jesu navn.»
Jeg så også vindmøller ute i vannet og jeg føler at det er slik frykt over disse vindmøllene. Jeg
føler at det er slik frykt over disse få vindmøllene.
Jeg føler at det reiser seg en frykt over ingenting.
La det bli et riktig fokus over det som er virkelig
og kan sees og ikke over det som ikke er noe å
bry seg om.
Jeg vet at dette er et ordspill: Fordi dette er
et område som er rik på olje, er dette et område
som er rikt på oljen til min Hellige Ånd. Jeg tror
den er for salvelse, at den er utøst for fleksibilitet.
«Så vi kaller på Den Hellige Ånds salvelse
og der det har vært en religiøs stivhet, kaller vi
fram en salvet fleksibilitet og mykhet. Vi velsigner denne regionen i Jesu navn.»

Profeti over Vest-Agder fylke
ved Jane Hamon

Herren sier: «at det er en uvanlig vind som kommer til å blåse på den søndre porten til denne nasjonen.» Og Herren sier: «Det kommer til å være
en naturlig vind, men forstå at når dere ser den
naturlige vinden, at jeg kommer til å sende den
Hellige Ånds vind.
Det kommer til å være en oppfriskende vind,
men det kommer også til å være en vind av konfrontasjon, for jeg kommer til å konfrontere den
religiøse ånden som har slått rot i dette området.
Jeg kommer til å konfrontere den gamle tradisjonelle religionen i dette området som har kriget
mot og prøvd å stenge Herrens bevegelse».
Herren sier: «at han vil utøse sin Ånd over
den søndre porten.» «De gamle religiøse institusjonene som ikke vil følge med Den Hellige
Ånds bevegelse, vil bli svekket i sin størrelse og
innflytelse for å lage plass til det nye som jeg vil
gjøre.»
Jeg føler at det er to bibelskoler eller institutter
i dette området som kommer til å få valget om å
forbli i det gamle eller å våge å bevege seg inn i
det nye. Herren sier: «at om dere våger å bevege
dere inn i det nye, så vil dere se en fordobling eller trefoldiggjøring. Hvis dere velger å gå tilbake
til det gamle, så kommer dere til å forbli åpne,
men deres innflytelse vil bli kuttet av.»
Herren kommer til å opprette mange Hellig
Ånd-skoler og Profetskoler. Det kommer også til
å være lovsangs- og tilbedelsesskoler. Det er en
salvelse av tilbedelse og lovprisning som holder
på å reise seg i sør.
I sør kommer dere til å etablere en atmosfære
av herlighet for landet. Dere vil forårsake et skifte
i den åndelige atmosfæren, når den gamle religiøse ånden beveger seg bort og Herrens Ånd
kommer inn. Herren sier: «Vær varsom med å
modellere den etter det andre steder gjør, for jeg
skal gjøre noe nytt og mektig i dere som kommer
til å være en modell for andre steder.»
«Så Herre, vi forløser Davids salvelse over
den søndre porten, en salvelse til tilbedelse, lovprisning, krigføring og en salvelse til å etablere
Guds rike som aldri før.
Vi sier: La din Ånd blåse, la din Ånd blåse, la
din herlighet falle, i Jesu navn.»
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Profeti over Aust-Agder fylke
ved Sharon Stone

Jeg hørte Herren tale tre hovedting for dette
området. Jeg lurte på om dette var et sterkt turistområde, og det fikk jeg høre at det var. Jeg
føler at det blir mer finanser som skal legges inn
i turisme i dette området, og jeg ser også en del
utdanning for turisme i det området. Herrens Ånd
sier: «Dette har å gjøre med en global måte å
tenke på.»
Men jeg så også at i denne regionen hadde
man en turistmentalitet, at man kom og gikk, at
ingen ville ta ansvar for landet, i stedet tenkte
man hva man ville få ut av landet og ikke gi tilbake når man dro dit.
Jeg hørte at Herren sa at han ville begynne
å forflytte mennesker dit, han skal gjenopprette
familier, autoriteter og myndigheter i den regionen. Han skal reise opp de som sier: «Gi meg
landet eller så dør jeg!» og jeg følte at det var
som om man ville gifte seg eller gå inn i en pakt
med landet igjen.
«Far, vi taler at der hvor det har vært skilsmisse over denne regionen og der hvor det har vært
et område hvor folk bare kommer for å ta fra det,
kaller vi fram den tilknytningen og det å ta landet i ekte og som et resultat, vil velsignelsen din
komme, at dine tomme menigheter vil ha evnen
til å vokse.»
Jeg ser også at dette er et område hvor vannstrømmer møtes. Dere har vannstrømmer fra
den ene retningen og vannstrømmer fra den andre retningen, så det gir plass for forvirring uten
retningslinjer.
«Så Far, vi taler inn i forvirringen i dette området. Vi kaller fram dine retningslinjer og veiledninger. Vi sier at dine retningslinjer skal surfe på
strømmen av din Ånd. Vi utløser dette inn i regionen og inn i din menighet, i Jesu navn.»
Jeg følte at det som har gjort dere kjent og
berømt ikke var helt pent. «Far, jeg taler rett inn i
det nå: Far, vi vil du skal reise opp dette området
slik at folk som tenker på denne regionen, skal
tenke på deg og ikke på det som har vært.»
Jeg følte at det var som om menigheten i dette området var som prestene som måtte gå over
elva og legge steiner på bredden før elva åpnet
seg opp, men det som påvirker området, påvirker også lederne, de vil ikke ta ansvar.
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«Så Far, nå kaller vi på det store privilegiet
som heter å ta ansvar. Det er ingen leiefolk, det
er bare sønner, i Jesu navn.»
Jeg så noe som så ut som en sjørøverlapp
over øyet. Jeg tror at Herren taler om to ting: At
dette er et område som er blitt utplyndret og det
andre er at det er et område som har redusert
syn.
«Far, nå taler vi til den lovløsheten og utplyndringen som har skjedd i fortiden og sier:
Det er ikke identiteten, arven eller i tråd med det
som de sanne sønner som går i pakt med og gifter seg med landområdet. Og vi taler inn i det
området med redusert åndelig syn og innsikt og
sier: Det profetiske, reis dere opp i den regionen,
profeter, reis dere opp i den regionen og vi sier at
deres dager med ufruktbarhet er over.»
Jeg så et TV-studio. Jeg vet ikke om det var
et TV-studio eller et sted med kontorer, et slags
mediesenter. Det jeg så var at det var nyhetssending som foregikk. Herren sa at det skulle bli
forbønn for media, slik at de ikke skulle si usanne
ting, i stedet skulle det komme sannhet som blir
forløst fra media til fordel for det gode for nasjonen. «Far, vi dedikerer nå dette til deg, I Jesu
navn.»
Jeg vet at når man bruker ordet slange, tenker vi på noe negativt, men jeg tror ikke det er
det Herren sier. Jeg så det tomme skinnet til en
slange. Slangen går ut av skinnet når det blir for
lite, den er ikke lenger den samme som den var
før. Den passer ikke lenger inn i det gamle lenger. Dette er det Herren proklamerer for denne
tiden og denne regionen. «Far, velsigne veksten
til denne regionen. Amen!»

Profeti over Telemark fylke

Profeti over Buskerud fylke

ved Jane Hamon

ved Jane Hamon

«Far, vi takker deg for menneskene fra dette området. Jeg takker deg for den forfriskningen av
din Ånd som du øser ut.» Herren sier: «Når min
Ånd utøses, så kommer åpenbaring.» Herren
sier: «Jeg skal markere dette området med min
utøsing og åpenbaring» og han sier, «at akkurat
som det var diskusjon på forklaringsberget så
skal jeg gjøre dette området lik forklaringsberget.»
Det skal være flere retreat-lignende sentre
som skal reise seg i denne regionen, der mennesker bare kommer for å møte Gud, der de
kommer for å bli forfrisket og fornyet. «Det er en
helbredelsessalvelse over dette området, legedom for menneskets hjerte og sjel. Derfor kommer jeg til å reise opp flere helbredelsessentre i
denne regionen, som skal betjene knuste hjerter,
knuste familier og sønderbrutte ekteskap og når
jeg gjør dette arbeidet i hodet og tankene, vil jeg
også gjøre et verk i hjertet.»
Herren sier at det vil være en region der Den
Hellige Ånd vil ha stor aktivitet og også en del
engleaktivitet. Forstå at ikke hver overnaturlig
aktivitet er fra Gud, så prøv åndene, test at de
virkelig er fra Gud.
Dette er også området der Jesabel har fått
profetene til å gjemme seg i hulene. Herren sier:
«at nå skal vi få se at profetene skal komme ut av
hulene sine og jeg bryter dem vekk fra isolasjon
og uavhengighet og profetene skal få denne ånd
av forkastelse brutt over seg. Det kommer til å
være profeter av renhet og kraft, men også av
medfølelse. De kommer ikke til å være bitre eller
harde. De kommer til å bære en utrolig salveseskappe av Guds godhet.»
«Far, vi takker deg for at din Ånd svever over
dette området. Vi takker deg for at du kommer
med sannhet midt i åpenbaringen og fordi jeg
ser en sann besøkelsestid, takker jeg deg for en
spesiell gave til å skjelne i menigheten i denne
regionen.» Ef1:17-18: «Gi en ånd av visdom og
åpenbaring, en sterk evne til å skjelne ånder, så
man kan forstå hva som er av Gud og hva som
ikke er av Gud.
Kom, Hellig Ånd, og utøs deg i denne regionen, i Jesu navn!»

For Herren sier: «Jeg har hatt dette område som
fokus for min oppmerksomhet, som en målskive.
Herren vil dere skal vite at det har fienden også.
Fienden har sendt forskjellige typer av krefter fra
forskjellige steder inn i dette området for å invadere og fienden har tenkt å innta og overvinne
dette området. Derfor reiser jeg opp mine profeter veldig sterkt i dette området.»
Herren sier: «det er en salvelse av å komme
sammen i dette området, og dere skal samles for
rettferdighets skyld og dere skal samle dere for
å få strategier for Guds rike. Men husk at fienden også samler seg for å lage strategier og at
det er møter som holdes i hemmelighet og ikke
er til fordel for denne nasjonen Norge. Det er et
samlet fellesskap av demoniske krefter som har
prøvd å låse denne regionen.» Herren sier: «Jeg
skal gjennomtrenge dette mørket med mitt lys.
Dere trenger å krige og be og jeg skal avsløre de
ondes planer og tilintetgjøre dem. Du skal vite at
det er planer om død som prøver å bli født i denne regionen. Det er som en slags terroristcelle
som bygges og der det legges planer.»
Herren sier: «Hvis min menighet vil stå fast
og be, så vil jeg åpenbare og avsløre mørkets
planer og jeg vil tilintetgjøre fiendens planer. Jeg
utkonkurrerer disse strategiene. Jeg oppreiser
profeter og profetiske vektere i dette området.
Folk som i sannhet vet hvordan de skal vokte og
be. Det skal være viktig for dere å lage en plan
for å ha vektere plassert i dette fylket. Utplasser
vektere i hele regionen og gi dem i oppdrag å
tale imot de onde åndelige strategiene».
Herren sier: «Jeg vil ikke bare avsløre slike
sammenkomster, men jeg skal bruke dette området til å ha kreative samlinger, for det er en salvelse av kreativitet og fornyelse i dette området
og innovative tenkere, de som tenker nytt, og
dette vil bli sett og lagt merke til på forretningsområder og teknologi.
På grunn av salvelsen i denne regionen skal
jeg forårsake at innovative ideer blir født og
skapt. Den samme salvelsen skal hvile over menigheten. Dere vil få nye kreative ideer til å spre
evangeliet, nyskapende evner til å drive menighetsliv, profetisk innsikt for å finne nye strategier for den tiden som kommer. Dere kommer til
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å legge planer ikke bare for Norge, men for hele
jorden. Til nå har Norge mottatt mange profetier,
men jeg skal reise opp mange profeter og sende
dem til nasjonene og mange vil komme fra denne regionen.»
«Så nå Herre takker vi deg for en forløsning
over dette landet i Jesu navn.»

Profeti over Drammen by
ved Sharon Stone

Jeg føler at Guds Ånd sier «at det er en Josafats armé som blir reist opp her. Deres profetiske
lovsang og tilbedelse har evne til å bringe forvirring inn i fiendens leir. Den har evnen til å bringe
forvirring inn i strategiene som fienden ønsker å
gjøre i nasjonen. Den har evne til å skape en offensiv lyd i Ånden.
Den har også evne til å befri slik som David
gjorde når han spilte på harpen for Saul. Den har
den evnen til å gjøre slik, som når de onde åndene forlot Saul.
Jeg følte at en sann styrke av profetisk salmisttjeneste trenger å reise seg i dette området.
Det er på tide å kalle inn musikerne, det er på
tide å kalle inn sangerne og danserne, og det vil
være en stor styrke i dette området.»

Brølende lam team-turer 2014
Vi har i vårt hjerte å utruste og forløse de hellige
til tjenestes gjerning. Neste år kommer vi til å ha
Apostoliske/profetiske møteserier i Kristiansand,
Stavanger, Bergen og Trondheim. Vi kommer til
å reise med et nasjonalt Brølende lam team og
samarbeide med lokale team for å demonstrere
at Guds rike har kommet nær. Vi kommer til å
ha åpne møter på kveldene, hvor vi kommer til å
ha mange profetiske forbønns team i arbeid for å
betjene de frammøtte. På lørdag vil vi ha profetiske evangeliseringsteam, bønnevandringsteam
og åndelig krigføringsteam i funksjon i byen. Vi
tenker oss å leie lokaler som har en «høy» plass
og profil i byen for strategisk åndelig innflytelse .
Vi inviterer deg til å del i dette.Ta kontakt om du
ønsker å være med i team, eller på en eller annen
måte hjelpe oss med dette. Vi setter også pris på
dere som ønsker å så inn for denne visjonen.
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Profeti over Vestfold fylke
ved Sharon Stone

Jeg hørte Herrens Ånd si: «Jeg skal ta fra det
gamle og jeg skal ta fra det nye.» Det er et skriftsted som sier at du ikke skal tro at det gamle og
det nye skal vokse sammen, men Herren erklærer at i denne regionen har det gamle og det nye
evne til å vokse sammen.
Jeg ser også at de har en evne til å sette pris
på historien i den regionen. Det gjør at menneskene som regel heller ser bakover istedenfor
framover. Det står at Gud skal være vår ære og
herlighet og den som løfter vårt hode. Jeg tror at
Gud løfter opp hodet i den regionen og får dem
til å se framover, og gir dem en evne til å bevege
seg framover. Gud, vi kaller på den snuoperasjonen, i Jesu navn!
Jeg så noe som kan være en kongelig residens. Jeg følte at det var en autoritet der til å
regjere i den åndelige verden som bare har ligget
på bakken og menneskene har ikke plukket den
opp. Og jeg ble vist at selv om det ikke var en
kongelig residens, så er menigheten kalt til å ta
opp den autoriteten. «Så, Far, vi ber for menigheten i denne regionen og sier at det ikke er tilfeldig at du plasserte den kongelige boligen der. Vi
kaller på at det kongelige septeret blir løftet opp

Vi inviterer deg også til å ta del i vår internasjonale
tjeneste, da vi nå opplever at Europa roper etter
en åndelig oppvåkning. Vi tror at det begynner
med at det apostoliske og profetiske må få sin
plass for at Guds hensikter og planer kan materialiseres i nasjonene. Det profetiske hadde ligget
nede i Israel i over ett hundre og femti år og den
profetiske ånd ble opptent gjennom Elisabeth,
Maria, Sakarja, Simeon og Anna, i tidens fylde
for Messias komme til jorden. Vi tror at Herren i
dag opptenner det profetiske, før historiens største
utgytelser og oppfyllelsen av alle ting skal skje før
Jesus kommer tilbake.
Vi lever sannelig i en spennende tid og det er
kanskje ikke så rart at det profetiske og apostoliske
møter massiv motstand.

for regionen, i Jesu navn, amen!»
Jeg så også noe som lignet, du vet, når du
har et kjæledyr og stryker og klapper det, og jeg
så hvordan dette området gjorde det, men dyrene var tigere og bjørner og ikke husdyr. For meg
betyr det at man egentlig klapper og koser med
noe som er farlig, «så Far, jeg ber om en avsløring på dette området og at det skal stoppes og
at det skal være et skifte på dette området, i Jesu
navn.»
Jeg hører at Herrens Ånd taler om dette området og sier: «Jeg spør etter de som vil gå og se
om det er en sky på himmelen. Og akkurat som
tjeneren vendte tilbake til profeten og sa: «Jeg
ser ikke noe ennå», er det mange i denne regionen som sier det, men straks han så skyen, så
kom et stort regnskyll».
Jeg føler at Ånden sier: «Se ikke etter babysteg, men etter skybruddene, for jeg vil sende
skyer og skybrudd.» Jeg ser dette området som
et legende-område med myter og mysterier, det
er vanskelig å skille mellom hva som er sant og
hva som er legender. Jeg tror at det påvirker
identiteten, for hva er sant? Jeg tror at verdien
blir lagt på det som er legende istedenfor å ha
rom for sannheten.
«Far, vi gjør en deklarasjon over dette området: Vi skal ikke legge en grunnvoll på myter og
legender, men denne regionen skal bygges på
ditt Ord og din Ånd. I Jesu navn.»
Jeg ser et område der det foretas arkeologiske utgravninger og jeg ser at media vil være opptatt av dette. Jeg ser at Gud vil gi dette området
ny oppmerksomhet og at menigheten skal posisjonere seg slik at de skal ha svar på alt. «Far,
vi utløser en posisjon der man er rede, i Jesu
navn.»
Jeg føler at det er noe… I England var det
et område der man ikke hadde svartedauden,
mens andre steder hadde det. Noen ganger er
epidemier regionale og ikke nasjonale. «Far, vi
ber mot det som i historien roper ut fra graven og
vi sier at Jesu blod er nok til å svare på det ropet,
så nå dekker vi det området med Jesu blod slik
at stedet skal bli kjent for Den Hellige Ånds liv og
ikke gammel død.»

Profeti over Østfold fylke
ved Jane Hamon

«Jeg har skrevet Jesaia 60 over dette landområdet.» For Herren sier: «at det har vært en kappe
av tungsinn som har prøvd å legge seg over dette landområdet. Det er et uvanlig nivå av depresjon, uvanlig nivå av håpløshet og desperasjon,»
men Herren sier: «Jeg kommer over dere og min
herlighet trenger gjennom mørkets makt.»
For hundrevis av år siden ble dette landområdet erobret igjen og igjen og det ble forsøkt å
skape en ånd av motløshet som la seg over dette landet. Så fienden har prøvd å legge lokk på
troen deres. Og han har prøvd å fange dere inn
i en kappe av motløshet. Det er akkurat som en
ånd av sorg og skuffelse har fått lov til å regjere
i dette området.»
Men Herren sier: «Mitt løfte over dere er ikke
bare Jesaia 60, men også Jesaia 61 og jeg vil gi
dere skjønnhet i stedet for aske, gledens olje i
stedet for bedrøvelse, en lovprisningskappe legger jeg på dere i stedet for en kappe av nedslåtthet.»
«Det skal være et sterkt bønnefellesskap som
skal reises opp i dette området og dere skal blande lovprisning, tilbedelse, krigføring og bønn,
som vil gjennomtrenge åndeverdenen og som
vil ha en effekt på et område med en radius på
over 400 km. Dere skal bokstavelig talt skape et
Åndens kraftfelt.»
«I gamle dager ble dere erobret, men jeg gjør
dere til erobrere. I eldgamle tider ydmyket fienden dere, men jeg reiser dere opp til å være et
strålende lys blant nasjonene. Jeg skal bygge
opp byene deres som ligger i ruiner, for fienden
har skrevet øde og forlatt over deler av landområdet deres og jeg skal reise dere opp og dere
skal bli en skinnende lovprisning til min ære og
herlighet!»
«Far, jeg forløser dette landområdet fra fiendens åk og jeg takker for at du ødelegger åket
over menneskenes liv, i Jesu navn.»

Ta kontakt med oss snarest om du kjenner at du
vil være med i dette.
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Profeti over Oppland fylke
ved Jane Hamon

«Far, vi velsigner denne regionen!» Herren sier:
«Jeg har kalt dere til å innta landet til amorittene». Det var amorittene som israelittene kjempet
mot da de først skulle innta landet. «Dette er et
løftesland», sier Herren, «men det har også vært
et åndelig høysete som fienden har okkupert.»
Herren sier: «Jeg driver ut og tørker opp ressursene til New Age.»
Det er akkurat som det har vært et slags hippie-samfunn i denne regionen, mennesker som
er påvirket hele tiden. Herren sier at han skaper
en misnøye i denne regionen. «Jeg skal gjøre
det slik at skjellene blir fjernet fra øynene for de
har blitt «høye» på verden og de er ikke blitt tilfredsstilt. De har funnet fram til kreftene til New
Age, men det har ikke slukket tørsten. Nå er det
et helt samfunn som er sulten og som tørster etter rettferdighet.»
Herren sier: «Jeg skal ødelegge den herskende ånden i dette samfunnet, som har stengt folk
inne og paralysert dem, de har vært forført og lurt
og jeg skal gjøre det slik at mitt lys skal skinne
for dem.» Amorittene var et folk som var fylt av
stolthet. Herren sier: «Jeg skal dra ned et festningsverk av stolthet i denne regionen og bryte
ned denne ånd av isolasjon og uavhengighet.»
Gud sier: «Jeg skal kaste ned denne ånd av
humanisme som har rådet i denne regionen. Jeg
kommer til å utøse en demonstrativ kraft: Tegn,
under og mirakler som kommer til å demonstrere
realiteten til en sann og levende Gud. Jeg skal
overvinne instituttene av humanisme på grunn
av realiteten i Guds kraft.»
«Herre, reis opp sterke ledere. Det har vært
en slik spredning av ledere i dette området. Fienden har styrtet ledere på grunn av stolthet. Far,
vi ber om at du reiser opp rettferdige og sterke
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ledere i denne regionen. Herre, rettferdige ledere i menigheten, men du kaster også ut korrupte
ledere på det sekulære området og reiser opp
rettferdige menn og kvinner i posisjoner på det
området igjen.
Jeg takker for en salvelse av enhet over dette
området, at menigheten ikke blir spredt og splittende. Vi bryter en ånd av konkurranse mellom
menighetene og vi takker for en ånd av enhet
og sterke apostler som vil bringe menighetene
sammen, i Jesu navn.»

Profeti over Hedmark fylke
ved Sharon Stone

Herrens Ånd sammenlignet dette fylket med Jeriko, en by med murer rundt seg. Jeriko var et
område som Gud hadde bestemt til å være en
seier og et vitnesbyrd. Det var også kjent for å
være en ugjennomtrengelig by. Herren sa: «Jeg
beviste at ingen ting er ugjennomtrengelig for
meg!» Herren gir dette løftet til denne regionen.
Jeg føler at akkurat som med Jeriko så må
man ha strategier og man må ha enighet. Det er
derfor fienden har arbeidet så hardt med å holde
disse fra å komme sammen i dette området. Jeg
føler også at det har vært noe som har vært blåst
ut av proporsjoner, når det gjelder menigheten,
og det ble ikke håndtert på en vis måte. Det har
ført til at man har gått tilbake til tradisjonelle,
religiøst fundamenterte virksomheter og menigheter. Jeg tror vi skal endre dette i dag.
«Far, vi taler til den fryktbaserte retretten
i Jesu navn. Og vi vender disse krigerne om i
Jesu navn og vi forløser dem til å fremme ditt
rike. Vi kaller dem ut av sine huler og vi blåser
i framrykkingstrompeten, i Jesu navn. Vi kaller
fram enheten og strategien som trengs for å få
et gjennombrudd i Ånden, at han kommer inn i
området.»

Jeg så noen eldgamle skriftruller bli åpnet. Vi
tror at noe som er gammelt er mer verdifullt. «Vi
taler til det som man trodde var sannheten langt
tilbake i tid, og vi ber om at det ikke skal være en
begrensning over den regionen, amen.»
Jeg så noe som så ut som en munkeorden, et
område som var innelukket, et kloster, der man
stenger seg inne for å være gudfryktig. Det er
ikke planen Gud har for dette området. «Vi ber
om en åndsutgytelse i alle deler av samfunnet i
det området, at de kristne ikke skal være skjult
og være innadvendt. Vi utløser en påvirkningskraft inn i alle områder nå. Dette vil være et område, et Guds fjell som vil påvirke alle samfunnets fjell.»
Jeg ser også hvordan man selger bort bondegårder og jeg så hvordan gårder som har vært i
familiens eie i generasjoner, plutselig skiftet eier.
Jeg hører Herrens Ånd sier: «Jeg bringer inn forsterkninger.» Det er virkelige endringer når det
gjelder landområder.
«Herre, vi ønsker velkommen guddommelige forsterkninger inn i det området nå. Kom og
hjelp, kom og gi støtte, i Jesu navn.»
Jeg skal gjøre ferdig det punktet om Jeriko.
Jeriko skulle gi et slikt vitnesbyrd at seier allerede var gitt for det området. De visste allerede at
Guds folk gikk framover. Gud vil at dette området
skal være kjent for det.

Profeti over Oslo og
Akershus fylke
ved Sharon Stone

Jeg tar Oslo og Akershus sammen fordi det er
vanskelig å skille ordene jeg har for dem i hjertet
mitt.
Gud talte til meg om en ånd som ønsker å
tilfredsstille mennesker, og dette er noe vi må
ta hånd om i dette området, fordi det inviterer
til kompromiss. Gud har satt dette området til å
være pionerer. Og vi må ta i tu med det.
Herren kaller denne regionen hodet på elva
og det betyr der hvor strømmen er sterkest, så vi
trenger å dirigere den strømmen med Guds kraft.
Herren sier: «at vi må ta tak i pornografiske
forretningsvirksomheter i dette området.» Jeg
tror at Herrens ånd vil at de skal stenges og bli

begrenset og vi vet at det vil bli vanskelig på
grunn av internett. Men jeg følte også dere ikke
kan la myndighetene ta avgjørelsene for dere.
Herren vil at menigheten skal innse at det er de
som skal regjere på jorda. «Så, Herre, vi ber om
åpenbaring og ansvar og at de gir gjensvar på
det at det er de som regjerer på jorda. Det er menigheten som gir lover i himmelrommet og det er
der avgjørelser tas.»
«Så nå bruker vi den autoriteten og taler mot
pornografivirksomheten i dette området og akkurat som du forbannet vintreet og det døde fra
røttene, forbanner vi deres finanser og vi befaler
dem å tørke fra røttene nå og vi ber om at et vitnesbyrd skal forløse landet.»
«Du kalte regionen hodet for elven, der hvor
strømmen begynner og er sterkest og raskest.
Vi ber om at din strøm skal ha retning og ikke
kaos, men den representerer også store elver av
levende vann som flyter.»
Å tekkes mennesker og kompromiss: Jeg tror
ikke dette har sin rot i frykt, jeg tror det har sin
rot i komfort. «Så, Far, i Jesu navn, så ber jeg at
du skal gjøre ditt folk ukomfortable, ukomfortable med status quo, stillstand, ukomfortable med
middelmådighet, ukomfortable med å tekkes
mennesker og ikke deg. Og vi ber fram denne
pionerånden på nytt og vi sier: Reis deg! Reis
deg! Husk hvem du er! Amen!»
Jeg så en sterk asiatisk innflytelse bevege
seg inn i hovedstaden. Jeg så det ikke som noe
positivt eller negativt, men jeg ser det får oppmerksomhet. «Så jeg taler til den rasistiske forutinntattheten og fordommene og de problemene som fienden prøver å reise i dette området,
og vi taler til det først og taler inn Guds fred og
vi kaller fram enhet i nasjonalitetene, vi kaller på
det gode i det å være mange og vi taler til opptøyer og blodsutgytelse og sier: Stopp, før det
egentlig skjer.»
Dette er virkelig en by som er nummer en på
mange områder. Og jeg føler at dere tenker at
hvis dere ikke er førstemann, så hvorfor bry dere
med andreplass. Det tar en profetisk skarphet å
være nummer en.
«Så, Far, vi kaller fram, noe jeg aldri har bedt
fram og ut noen gang, førstesalvelsen, til å reise
seg opp igjen, i ting som har med Den Hellige
Ånd å gjøre, for å fremme Guds rike, Førsteapostler. Velsigne denne regionen!»
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Nordisk Apostolisk/profetisk konferanse
First Ambassadeur hotell i Drammen, 27-29 juni
Jane og Tom Hamon kommer til Drammen neste sommer. Vi gleder oss til å løfte konferansen med Jane og Tom Hamon til et nytt åndelig nivå for alle våre nordiske land. Konferanseavgiften er kr 1.200 og vi helpensjon kr 2.398 for dobbeltrom pr person og kr 2.598 for
enkeltrom.
Sett av siste helgen i juni 2014 og meld deg på snarest, da vi tror vi fort blir fullbooket… Vi
har allerede begynt å få påmeldinger.
Profetisk nyttårssamling, helgen 3-5 januar 2014
Vi har gjennom årenes løp pleid å starte året med å søke Gud for en ny tid gjennom en
profetisk nyttårssamlingshelg. I år samles vi også på Flesseberg gård, for å finne retning
og Guds tiltale for det nye året.
Seminaravgift er kr 800 og helpensjon kr 1.400 for helgen. Gå ikke glipp av å starte året i
fellesskap med andre helhjertete søsken, som lever i en profetisk/apostolisk salvelse for et
mektig Guds nærvær. Vi kommer «opp» for høre fra Herren, for et nytt seiersrikt år.
Ta kontakt med oss snarest om du kjenner at du vil være med i dette.
•
•
•
•
•
•

Foreløpig seminaroversikt:

Fredag 22 – 24 november 2013: Indre helbredelse og befrielsesseminar, Flesseberg gård – Øvre Eiker
Fredag 3 – 5 januar 2014: Profetisk nyttårssamling, Flesseberg gård – Øvre Eiker
Januar/februar 2014: Brølende lam team tur til Svendborg, på Fyn, Danmark
20 Mars: Brølende lam team tur til Ungarn, Ukraina og et tredje land
Fredag 26 – 29 juni: 2014 Nordisk apostolisk/profetisk konferanse, Drammen
Mandag 28 juli – 2. august 2014: Profetskoleuke, Flesseberg gård – Øvre Eiker

www.profetisktv.no

www.utrustningssenteret247.no

Følg oss også på Facebook og YouTube:
http://www.facebook.com/ProfetiskTV
http://www.facebook.com/Utrustningssenteret247
http://www.youtube.com/profetisktv/

”Han strider alltid med iver for dere i bønn, for at dere kan stå fullkomne og fullendte i
all Guds vilje” Kol 4:12 ”Dere kjenner Stefanas hus, at de er førstegrøden i Akia, og at de
har stilt seg til tjeneste for de hellige” 1Kor16:15

