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Innhold:

rystelser og omveltninger som kommer til å skje i
verden i dag.

Vi gleder oss over at vi igjen kan sende deg et nytt
nummer av Den profetiske røst. Vi hadde som mål
at vi skulle øke antall abonnenter og også derved
kunne utvide årlige utgivelser fra to til fire. Vi sendte siste utgave fra i fjor ut til over to tusen personer som har vært abonnenter eller tidligere har hatt
kontakt med oss gjennom forbønnstjenesten og
deltagelse på seminarer. Dette i håp om at de igjen
ønsket å abonnere på DPR. Dessverre så uteble den
store responsen og vi ser at vi bare kan utgi to nummer også i år.

Vi opplever også at Herren oppmuntrer oss til å ta
vårt mandat til å øve innflytelse i de forskjellige deler av samfunnet hvor vi har vårt daglige virke. Vi
tror at de femfoldige tjenestene kommer til å reise
seg for et guddommelig samarbeid og for gudgitte
strategiske koblinger. Som apostoliske team reiser
de seg med kraft både i menigheten, ute på markedsplassen og ellers i samfunnet. Herren kaller på
deg til å regjere med Kristus på de områder der som
Vi opplever mye spennende rundt tjenesten, både du allerede har en viss innflytelse.
ved at vi igjen har begynt å produsere video for
Youtube og etter hvert også for kringkasting via sa- Reis deg som en vekter for en høyere dimensjon
tellitt. Videre er vi i ferd til å flytte deler av virk- oppe på muren. Unn deg verken ro i din Ånd eller
somheten til Oslo. Vi opplever at det er viktig for gi Herren ro, før du ser at dine visjoner blir virNorge, at det profetiske og apostoliske skal ha et keliggjort framfor deg. Dette er tiden for å gå like
inn i helligdommen så sterk og fast som du er, eller
fotfeste i hovedstaden.
så svak og vaklende som du er. Guds nåde løfter
Herren kaller på sine krigere i vår nasjon til å reise deg inn der hvor du kjenner deg igjen ut i fra slik
seg å gjøre sitt kall og utvelgelse fast og til å løfte Gud tenker om deg og ser deg, for at du kan gå ut i
sine sverd og sine septer. Vi lever i høyprofetiske denne verden å regjere med Kristus.
tider hvor vi ikke bare må være sterke i vår ånd,
men også å være fysisk og psykisk forberedt på de Per Ivar Winnæss
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I de siste årene har Gud vist meg et syn hvordan
det står til med Norge.
For to-tre år siden så jeg det for første gang og
siden har jeg sett det to ganger til.
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Jeg så en mann som hang i en fjellskrent.
Han dinglet med beina i løse lufta og det var
langt ned til bunnen. Gud viste meg at det
var Norge. Det som gjør at vi henger slik er
tilstanden i landet vårt og vårt forhold til
Israel. Det er all ugudeligheten og synden og
alle de ugudelige lovene Norge har innført de
siste ti-årene, som blant annet abortloven.
Det som holder mannen oppe er våre bønner.
Det er viktig å be for landet vårt slik at
nasjonen ikke ramler helt ned.
Noen måneder senere så jeg synet igjen. Jeg
satt og så på dagsrevyen hvor Israel ble sterkt
kritisert. I synet jeg så da, hang mannen bare
i fingertuppene. En gang til så jeg synet og da
viste Gud meg at han hang bare ytterst på
fingerspissene.
Nå må vi som nasjon omvende oss og be. Det
er viktig. Vi som ber kan få mannen opp på
fjellskrenten. Det tror jeg at Gud vil.

Året for Josef salvelsen

Året for Josef salvelsen

av Garris Elkins

2013 vil være et år der menigheten begynner å oppleve en forløsning av Josef salvelsen. Denne Josef
salvelsen vil være lik historien som er fortalt i første Mosebok der Gud kaller Josef fra brønnen til
palasset, for å hjelpe Israel og nasjonene, slik at de
overlever den kommende tørketid. Gud forløser nå
denne salvelsen over sitt folk slik at vi kan være en
naturlig velsignelse av visdom og en ressurs for verdens nasjoner.

av Garris Elkins

kobler disse drømmerne til de som er utrustet med
gaven til å tyde drømmer.
Framveksten av apostolisk administrasjon
Det vil bli en forløsning og en anerkjennelse av
overnaturlige aspekter av de administrative gaver.
Noen ser gaven i å administrere i ett mindre lys enn
hva Gud mente det skulle bli sett i. Det vil reises
opp administrative apostler.

Josef utspilte en viktig rolle i Israels historie. Gud
kalte Josef til å stå i gapet for Israel, mellom ødeleggelse og deres fremtidige hensikt. Josef kom til denne posisjonen og hadde ingenting med seg. Han ble
kastet i en brønn og etterlatt for å dø. Han ble tatt
ut av brønnen og solgt til slaveri av de som burde ha
elsket ham – hans brødre. Etter å ha blitt falskt anklaget for seksuell trakassering, ble han satt i fengsel
og ble der inntil Gud reiste ham opp og satte ham
inn i et sted av autoritet og verdighet, som Faraos
nærmeste kommanderende. Gjennom all hjertesorgen og de harde prøvelsene han opplevde, forlot
Gud aldri Josef.

I Potifars hus, i fengselet og innfor Farao var de administrative gavene i Josef, den gaven Gud brukte
for å forløse hans velsignelse til nasjonene. Den detaljerte administrative planen Josef delte med Farao
ble Guds overnaturlige provisjon og løsningen på
Faraos drøm. Det sørget for den strukturen som nasjonen Egypt og nasjonene rundt trengte for å overleve under tørken.
Forsoning av nasjoner gjennom familier

te er hjertet til en forsoner. Bak handlingen av familieforsoningen står en by eller en nasjon og venter
på å bli satt fri. Israel og nasjonene rundt utholdt en
stor tørke fordi en mann var villig til å forsones med
de som hadde gjort ham vondt.

brød slik at det ble mat til tusenvis. Min provisjon vil
flyte ut fra de steder som for det naturlige øye ser ut til
å være ingenting. Det vil bli en mirakuløs provisjon
som overrasker, ikke bare de som mottar det, men det
vil også overraske mitt folk. Du vil si, «Hvor kom dette
fra? Hvordan kom overflod ut av ingenting?»

Herrens ord for 2013

Etter å ha opplevd store personlige smerter og forkastelse, var Josef allikevel villig til å lage en vei for
Ut i fra det som er nedskrevet om livet til Josef, har sin familie slik at de overlevde tørken. Han tillot
jeg notert tre komponenter i hans salvelse, drøm- ikke sin smertefulle personlige historie å bli en
metydning, apostolisk administrasjon og forsoning. blokkering for hva Gud lengtet etter å gjøre i hans
Disse komponentene kan fungere gjennom ett en- familie, og som et resultat ble nasjonen Israel spart
kelt menneske eller de kan bli forløst gjennom en fra hungersdød.
gruppe troende som går med en felles visjon.
Provisjonen av de fysiske behov var verktøyet Gud
Den strategiske plasseringen for drømmetydning brukte for å bringe gjenopprettelse og forsoning til
Josefs familie og for Israel. Josefs salvelse var i stand
Drømmetydere vil reise seg i høy verdighet i denne til å flyte fordi han var villig til å forsones med de
salvelse. Både i fengsler og i det høye råd som hos som hadde gjort ham vondt.
Farao. Det var Josef sin evne til å tyde drømmer
som gav ham audiens hos de med autoritet. Noen En av de største hindringene for at Guds Ånd skal
av disse menneskene som vil få disse drømmene vil bevege seg i midt blant Guds folk er uvilligheten til
befinne seg i posisjoner av autoritet. Andre igjen ar- å forsones. Forsonere tar praktiske og viktige steg
beider på høyeste nivå i verdenssammenheng og for mot forsoning uansett hva det måtte koste. Forsodisse er det ikke vanlig å omgås slike som Josef som nere initierer planer for legedom og gjenopprettelse.
var i fengsel. Deres drømmer og deres behov for å
forstå dem vil bli en bro for å bygge forbindelse som Josef gråt da han ble forsonet med sin familie – det-

«Jeg vil trekke nasjonene til deg slik jeg gjorde til Josef
Da Herren viste meg disse ordene for det kom- når jeg reposisjonerte ham i Egypt. De vil komme for å
mende året for meg, fortsatte han med å åpenbare få provisjon slik at de kan overleve, men jeg har større
hvordan denne salvelsen ville fungere:
planer enn bare deres overlevelse. Jeg vil bruke deg til å
føre dem inn i sin hensikt.»
«Mitt nærvær i deg vil bli et sted til å føde en ny begynnelse. Denne salvelsen vil bringe en Josef opplevelse til «Josef salvelsen vil vende hunger til en fest; mangler
min menighet.»
inn i overflod og tilbakesteg blir utskytningsrampen til
å gå framover. Nasjonene vil se at jeg er midt i blant
«Jeg former deg på ett sted av overnaturlig provisjon. dere. Dekk bordet – en fest av provisjon kommer.»
Jeg har lagt ned mitt nærvær i deg for at du skal være
en silo av overflod – lik en bondes silo er overfylt med De prøvelser og vanskeligheter du har opplevd i likorn for en framtidig planting. Som Josef vil du kom- vet har blitt brukt av Gud for å posisjonere deg for
me til dette stedet av provisjon – og du har ingenting den største påvirkningen noensinne. Som Josef talte
med deg, foruten mitt nærvær. Det vil komme ut fra til sine brødre vil Herren også tale gjennom deg til
dypet av mitt nærvær i deg og jeg vil dra ut velsignelser de som har stått i mot deg i fortiden. Når du er
for nasjonene.»
salvet og forløst vil du være i stand til å si akkurat
som Josef: «Gud sendte meg i forveien for dere for
«Denne salvelsen vil ikke være et utslag av hardt arbeid, å holde dere og deres familier levende – og bevare
men av overnaturlig multiplikasjon. Jeg vil føde dette i mange levende. Det var Gud som sendte meg hit,
deg slik jeg gjorde når jeg multipliserte 2 fisker og frem ikke dere!» 1Mos45:7-8
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De syv fjell

De syv fjell

av Kjell Gunnar Lohne

av Kjell Gunnar Lohne
sådde, kommer nå tilbake til Norge, som en mektig
høst.

tjener til liv og Gudsfrykt. Nåde gavene er for oss
som en verktøykasse, full av de rette verktøy for å
utrette de oppdrag, Gud den allmektige gir oss.
Gud har også administrative gaver, slike som gudsmenn i bibelen opererte i. Josef og Daniel var blant
dem. Vi må ikke glemme gaven til å være en hjelper,
kanskje den gaven de fleste av oss fungerer i.

Bringe tilbake arven fra forfedrene
Jeg og min kone reiste til Amerika, i et oppdrag
innen familien. En uke før vi skulle reise, talte Den
Hellige Ånd til meg og sa at vi skulle gjøre en profetisk handling i tillegg til det familiære. Det gikk
ut på å bringe tilbake en høst av det våre forfedre
hadde sådd i Amerika. Det handlet om å bringe tilbake Guds Rike. Bringe Guds Rikes prinsipper inn
i skole og undervisning, helsevesenet og næringslivet. Videre bringe en ny Åndens frihet inn i menighetslivet.

De femfoldige tjenester på markedsplassen
Norge trenger å se at Kristi legeme reiser seg og fungerer i alle disse gavene. Norge trenger å forvalte
sine gudgitte naturresurser og økonomi etter en bibelsk modell. Å være en gründer i Norge, har ikke
vært lett og heller ikke apostel og profet. Dersom
noe skal bygges, trengs det en apostolisk og profetisk kopling, for det er de tjenester som legger en
solid grunnvoll. Jeg har det syn at den norske næring, bedrifter trenger den modell av ledelse som
Gudsord skisserer, dvs. de femfoldige tjenester.

Gudsrike er helt annerledes enn det rike som er synlig. Vi er hans ambassadører, her i denne verden. Jeg
opplever at Gud har gitt oss troende, mange forskjellige salvelser.

ligger en pionerånd over Norge, denne ånd gjør at
mange nordmenn ville og vil videre. Det var en tid
i Norge der de troende ble holdt nede, de søkte noe
mer, en frihet. Denne frihetstrangen ble så sterk at
mange måtte reise ut til andre land.

Jeg tror Gud den allmektige vil erobre Norge ved å
innta vårt samfunns syv institusjoner. Det er de syv
fjell som vårt samfunn er tuftet på. Disse er:
1. Skole og undervisning.
2. Helse og pleie.
3. Politikk og styre.
4. Næring og yrke.
5. Bank og penger.
6. Kultur og kunst.
7. Design og oppfinnelser

Amerika ble et av landene, der fikk mange bruke
sine gaver og talenter og sin pionerånd. Amerika
fikk mye hjelp fra nordmenn. Det ble bygget skoler
og nye menigheter ble reist opp. Mange nordmenn
ryddet også store landområder, så de kunne dyrke
Denne reformasjonen som kommer, er en høst på jorden og bygge sine gårder. Det ble også bygd sykedet som Guds menn og kvinner har sådd i andre hus og pleiehjem. De norske menn og kvinner var
land. De gav sitt liv for andre da de brakte de gode dyktige arbeidere. De gav av det de hadde og sådde
nyheter fra himmelen. Nå vil Gud sende velsignel- både arbeid og Guds ord.
sene tilbake. Norge har vært et land, som på mange
områder har gått i spissen. Dette var mest synlig, Den som sår vil også høste, det er en naturlov og en
da Guds kvinner og menn, ble ledet av Ånden. Det åndelig lov. Denne sæd som de norske pionerene
6

Noen av oss har fått tjeneste gaver som apostler,
profeter, evangelister, hyrder og noen lærere. Dette
tror jeg de fikk allerede i mors mage, men da de tok
imot Jesus som Herre ble det et mandat, fra Gud.
Vi ser dette i praksis, i verden i dag. En apostel i verden kan du sammenligne med en gründer, en profet
er som en som ser det andre ikke ser, en evangelist
er gjerne en selger, skuespiller eller markedsfører, en
hyrde er gjerne en personalsjef, som tenker på de
ansattes beste og en lærer er gjerne en som trener
opp eller underviser andre som f.eks. en lærer i skolen.

Norge trenger å åpne opp for mer nyskapning, oppfinnelser og ideer. Gud er en skaper, og det er også
hans barn, fordi vi er skapt i Guds bilde.
«Den som ber han får, den som leter han finner og
den som banker på skal det lukkes opp for.» Den
som bare ber, bør også handle på de signaler som
Den Hellige Ånd gir. Den som ikke ber, men bare
sliter og arbeider, bør gi Herren anledning til å velsigne arbeidet, gjennom å søke ham og tilbe ham.
Gud reiser opp pionere og erobrere på nytt i landet,
de kommer til å gjøre noe som aldri før har blitt
gjort, og de vil forbedre det gamle så det blir oppgradert til en høyere standard.

Den som Gud har salvet vil gjøre seg bemerket, i et
hvilken som helst oppdrag, den personen blir dyktig i sitt fag. Gud vil hele tiden at vi skal operere i en Kjære venn, Gud har en livsoppgave for deg, søk
eksellent ånd og kvalitet. Det er det, som salvelsen ham så vil han vise deg den, dersom du ikke allerede
bevirker gjennom oss.
har sett den. Du som er en forbeder, vil du være
med og føde og be dette fram i Norge? Herren tror
Jeg opplever at Gud ønsker at Hans rike skal innta på deg.
disse fjell gjennom sitt folk, de som har oppdaget
sitt kall og salvelse. Gud har gitt oss troende alt som
7

Åndelig krigføring

Åndelig krigføring

av Inger Marie Nordin

av Inger Marie Nordin

i sitt indre og så bruker han anledningen, for han
hadde allerede en plan, han var forberedt. Så opplevde han at Guds gode hånd var med ham. Vi skal
ikke være forbauset når Gud svarer på bønnene våre
og gir anledninger, men være forberedt på å handle.

Økende motstand
Nå øker motstanden og flere kommer til, et typisk
handlingsmønster for djevelen, men Nehemja henviser til Gud og setter motstanderen på plass. Vi kan
også være trygge når vi vet at vi går Guds ærend. Vi
er hans ambassadører og har retten på vår side.

Motstand
Så skjer det som er ganske typisk, motstanden kommer. Slik er det alltid med djevelen og hans drabanter. Når det er noen som velger å gå Guds veier,
prøver han alltid å stikke kjepper i hjulene på den
eller de personene. Det er så forutsigelig, han er
bundet i et handlingsmønster. Dette gjør at vi alltid
kan være forberedt på motstand og ikke bli overrasket når den kommer. Nehemja brukte visdom og
stod ikke alene, han hadde et team rundt seg, han
hadde fellesskap. Det er viktig å ikke stå alene. Det
er altfor tøft og man er for sårbar dersom man er på
egen hånd.
Nehemjas bok er en herlig bok! Den har så utrolig
mye å lære oss! Jeg håper at denne artikkelen kommer til å gi deg mange aha-opplevelser. Les gjerne
hele boken enten før eller etter du har lest artikkelen. Jeg har ikke skrevet noen henvisninger, men
hele boken er en eneste stor henvisning.

san i sin egenskap av munnskjenk hos perserkongen
Artaxerxes I, en høy stilling på den tid.
Innstilling
Nehemja ventet ivrig på nyheter fra Jerusalem. Han
var våken, søkende, fokusert og interessert, ikke likegyldig og passiv. Hvordan er vi? Hvor fokusert er
vi på åndelige nyheter fra det Høye, hvor interessert er vi etter hva som ligger på Guds hjerte? Og
hva gjør vi når vi får vite det? Nehemja sørget, gråt
og fastet. Han minnet Gud om løftene, identifiserte
seg med Israel og bad om tilgivelse. Er vi ett med
Guds folk, identifiserer vi oss med vårt folk, eller
sier vi de og dem og ikke vi og oss?
Nehemja stiller seg selv til rådighet og ber om hjelp,
at han skal lykkes og finne barmhjertighet. Og som
alltid, gir Gud en anledning til Nehemja (og oss) til
å være frimodig. Nehemja roper «hjep» opp til Gud

Bakgrunn
Nehemja-bokens bakgrunn er forholdene i Jerusalem omkring 90 år etter at de første jøder var vendt
hjem fra Babel. Byens gamle murer som ble nedrevet
av Nebukadnesar år 587, lå ennå i ruiner og portene
var oppbrent. Dette gjorde stillingen utrygg for innbyggerne som ofte ble angrepet av røverflokker fra
beduinstammer og andre. Denne sørgelige nyheten
kom Nehemja for øre gjennom hans bror Hanani
– sammen med noen andre menn var han kommet
fra Juda. Nehemja befant seg den gang i borgen Su8

Guds fulle rustning
Så settes tjenestene i funksjon og Saueporten settes først i stand. Dette er viktig. Saueporten står for
Jesus. Han er grunnen vi bygger på. Er ikke frelsen
på plass, bygger vi forgjeves. Alle samarbeidet, de
utfylte hverandre og slik er det i Guds rike, vi utfyller hverandre med våre gaver og tjenester, både de
åndelige og naturlige.

Noe av det første de reparerte var dører, låser og slå.
Vi må huske å ta på oss Guds fulle rustning. Vi må
ikke ha noen svakheter eller landingsplasser djeveStrategi
len kan bruke til å skade eller ødelegge oss. Vi må
vandre i lyset, ikke tro at vi kan gjemme unna svakSå dro Nehemja til Jerusalem for å finne sannheten heter, utilgivelse eller bitterhet. Skal vi være med på
om tilstanden i byen, han måtte se med egne øyne å etablere og kjempe for Guds rike, må vi være vilhva som skulle til for å finne den rette strategien og lig til å gå gjennom Guds rensende ild. Det står at
løsningen. Dette gjorde han på egen hånd, det var de arbeidet rett i mot sitt eget hus. Dette er viktig.
hans ansvar. Vi trenger også kunnskap og åpenba- Vi må sørge for oss selv, vårt hjem og familie først,
ring for å kunne be og handle strategisk i disse spe- deretter kan vi gå videre.
sielle tidene vi lever i. Det er viktig at vi ikke bare
ber og handler på måfå, men at vi trenger oss innpå Ydmykhet
Herren og får spesifikke og konkrete svar og løsninger, slik at vi ikke bruker unødig tid og krefter.
Det står at storkarene ikke bøyde sin nakke under
Etter at Nehemja hadde fått klart for seg hva som arbeidet. Ydmykhet er et viktig karaktertrekk hos
måtte gjøres delte han visjonen med de andre og Guds folk. Vi skal ligne på Jesus. Han tok på seg
oppmuntret dem. Det er viktig med rett timing for en tjeners skikkelse. Det er bare Herren som er stor,
å dele en visjon, noen ganger kan den bli delt for vi skal underordne oss hverandre i kjærlighet. Det
tidlig, noe som kan føre til at den enten ikke blir er bare den som er villig til å tjene og betjene som
noe av eller at den blir svært forsinket. Vi trenger kan lede Guds folk, ikke en som er stor i egne øyne.
visdom til å finne den rette tid.
Døtrene var også med på arbeidet, det var ingen
diskriminering, alle var like viktige.
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Åndelig krigføring

av Inger Marie Nordin

av Inger Marie Nordin

Se, jeg gjør noe
nytt
ved Olaug Vidnes

ring. Vi trenger å være beredt for krigføring i dag.
Det pågår en åndelig krig som vi alle blir berørt av,
men jeg tror at det er noen som er spesielt kalt til å
stå på murene. De skal blåse i basunen eller shofaren
når det er nødvendig for hele Guds folk å reise seg
med alle sine våpen klare til bruk, både lovprisning,
tilbedelse og proklamasjoner av Guds Ord. Det er
viktig at vi hele tiden er fylt av Den Hellige Ånd.

Forfriskninger

Det fantes også dammer og hager der som ble beskyttet. Vi trenger Den Hellige Ånds forfriskning
og ligge i grønne enger, å hvile for å få ny styrke til
ånd, kropp og sjel. Selv Jesus dro seg tilbake for å
være sammen Faderen og alene med disiplene, uten
folkemengden rundt seg. Men det fantes noe som
het Mønstringsporten i Jerusalem, et samlingssted,
og noen ganger er det tid for mønstring for Guds Visdom
folk, en tid for å bli oppglødd og bli minnet om
visjonen, hvem vi tjener og hvem vi er i ham.
Så var det noen utenfor byen som ble misunnelige
og de klaget. De så framgangen og likte den ikke.
Forvirring
Nehemja ble sint, men tok seg tid til å tenke seg om
og kom med en rettferdig løsning som han meddelMotstanden mot Nehemja og byggingen økte, fien- te på et stort folkemøte. Forsamlingen ble fornøyd
den raste og prøvde å spre forvirring. Det var også og priste Gud.
usynlig motstand som det ikke var så lett å avsløre
og motstand fra «brødre» som prøvde å ta motet fra Vi trenger visdom i dag. Vi kan ikke ignorere vandem og var negativ til visjonen. De prøvde å utnytte skelige spørsmål og avgjørelser som dukker opp. Leutmattelsen blant arbeiderne.
dere har et spesielt ansvar for å komme med gode
løsninger. Det kan være tøft, men veldig nødvendig
Det er mye forvirring i dag, både i verden og blant og vi andre må godta avgjørelsen. Det er derfor vikGuds folk. Hva er rett og galt? Hva er fra Gud og tig at vi ber for lederne våre så de får den visdomhva er ikke? Hva er sannhet og hva er løgn? Vi tren- men de trenger til å ta tak i konflikter, både når det
ger virkelig gaven til å prøve åndene. Det er viktig gjelder små og store saker. Nehemja var en god og
å lære å kjenne Gud så vi vet hva som er fra ham. rettferdig leder, han hadde gudsfrykt.
Vi må bli trygge på ham. Vi trenger å ha full visshet og åpenbaring for å kunne avsløre fiendens pla- Angrep på leder
ner, også når han bruker våre brødre og søstre som
burde vite bedre. Dersom vi er åpne for hva Herren Tidligere hadde fienden angrepet arbeidet og folket,
sier, vil han avsløre fiendens planer og gjøre dem til nå gikk de løs på lederen, Nehemja.
intet, akkurat som han gjorde hos Nehemja. Resul- De ville lokke ham vekk fra fellesskapet, de la snatatet ble at fienden trakk seg. Vi må stå sammen og rer, kom med falske anklager samtidig som de lot
styrke og oppmuntre hverandre.
som de hadde omtanke for ham. Heldigvis var Nehemja våken og avslørte planene.
Spesialisering
Det er typisk av fienden å gå til angrep på den sterNår motstanden intensiverte, ble de fleste gruppene keste lederen, for får de ham til å falle, faller sanninndelt i byggere og krigere, mens noen var klar for synligvis resten også og slaget er vunnet. Det er derbegge deler, men alle var klare og beredt for krigfø- for viktig å be for lederne våre og deres familier, for
10

de får de hardeste angrepene. Lederne må selvsagt
også være klare over at de djevelens spesielle skyteskive og leve et rettferdig og åndelig rent liv for
ikke å falle. De må kunne avsløre falske profeter når
de kommer inn i menighetene og skaper frykt og
forvirring.
Tilbake fra fangenskapet
Muren ble bygd og ble et vitnesbyrd til ære for
Gud. Det var flere som dro hjem fra fangenskapet.
Jeg tror det er mange av Guds folk som i dag lever
spredt. De går ikke i noen menighet. De er kanskje
såret av uviselig oppførsel i en menighet eller har
opplevd hykleri og bakvaskelse. Slikt hører ikke til
blant Guds folk. Jeg tror at når Gud nå renser sitt
folk, vil disse komme tilbake fra at åndelig og sjelelig fangenskap. Det er tid for å befeste det som Gud
allerede har gjort. Omvendelsen, bekjennelsen og
tilbedelsen må være en fast del av vårt gudsliv. Vi
må få i gang de åndelige tjenestene og ta i bruk alle
de åndelige gavene som vi er velsignet med. Lovsangen, tilbedelsen og undervisningen må få sin rettmessige plass. Vi må gjøre som Nehemja og folket,
å gjøre en pakt med Herren om å vandre etter hans
ord. Det er på tide å sette alt i stand, å få bort all
surdeig, alt urent bort fra Guds folk og det er viktig at lederne går foran som et godt eksempel. Det
er nødvendig å komme med advarsler om hva som
kan skje dersom man ikke omvender seg. Det er
viktig med renhet. Skal vi kunne bære Guds herlighet på våre skuldre, skal vi kunne åpenbare hvem
han er, noe han lengter etter, må vi være et ærens
kar! Han har store planer! La deg inspirere av disse
ordene og våg å gå inn i Guds nærvær, la deg elskes
og renses av ham. La ham lede deg og våg å bli del
av et forpliktende fellesskap, lite eller stort. Finn din
tjeneste og plass på Kristi legeme, det blir ikke fullstendig uten deg!
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«Kom ikke i hu de forrige ting, for se, nå
skaper jeg noe nytt! Hele tiden gjør jeg noe
nytt med dere, og nå vil dere komme til å
merke at denne prosessen vil øke sitt tempo
slik at dere kan bli de kanalene jeg har
bruk for nå i den siste innhøstningstid.
Så derfor forbereder jeg dere på at dere vil
komme til å oppleve ting som kanskje vil
virke underlig og fremmed på dere, men
bli ikke redde, det er meg.»
«Dere vil komme til å se ting som verden
ikke har sett før. Jeg vil forbause menneskene. Dere mine barn forbereder jeg, men
verdens barn vil bli forskrekket og det vil
jeg at de skal bli, for i sannhet skal de få
erfare at det finnes en Gud.»
«Jeg elsker dem, men de må våkne, og når
de ikke gjør det ved der de står i dag så må
jeg ta ekstraordinære virkemidler i bruk
for å få min grøde i hus. Husk, jeg har
gitt mitt liv for verden og jeg vil ikke se
så mange mennesker, især bønnebarn, gå
fortapt. Nei, sier jeg, jeg er nidkjær etter
å få grøden i hus. Så derfor, mine barn,
forbered dere! Vær forberedt på de uvanlige ting som kommer til å skje. Vær ikke
redde! Frykt ikke! Det er meg deres himmelske Far som reiser meg i all min kraft
og herlighet.
Å, hvor jeg lengter etter dere, min brud!»

Vi er verdens salt

Vi er verdens salt

av Sylvi Levåg

av Sylvi Levåg

får våre behov dekket. 5Mos8:11-14. Når pengene
tikker inn på konto, og alt går sin vante gang, er
det lett å miste avhengigheten til Gud. Det skjedde
med Israel, og det har skjedd for mange av oss i
vårt land.
Når vi ser på tilstanden i vårt land, på murene som
ligger nede, er det lett å rette skytset mot politikerne. Men er det politikerne som er problemet? Nei,
vi får de politikerne som vi fortjener, og de folkevalgte er bare et speilbilde på samfunnet. Hva er da
problemet? Det er oss.

Vi må våkne
Materialismen har sløvet oss, noe som har bidratt til
at vi er lullet inn i en tornerosesøvn, hvor vi har en
tendens til å tenke at ”det ordner seg”. Kampånden
er borte. Vi må våkne. Skuta tar inn vann. Vi er i
ferd med å synke.

et land hvor det meste fungerer godt, hvis vi sammenligner oss med andre land. Hva har dette gjort
med oss? Vi har bygd oss nye altere og nye steinstøtter. Materialismen er det største alteret, hvor vi
mer eller mindre har bøyd kne alle sammen. Det
Er ikke dette en beskrivelse som passer godt på vårt står mange advarsler i Guds ord om ikke å glemme
land? Vi er blitt velsignet med velstand. Vi lever i Gud og hans velgjerninger, når vi har gode dager og

Som nasjon har vi en hensikt. Det er et kall over
hver nasjon; et oppdrag som skal fullføres. Hva er
så vårt oppdrag? Vi skal være med å utbre evangeliet. Fortsatt reiser mange nordmenn ut til fjerne
himmelstrøk med det glade budskap. Samtidig
Mer opptatt av å nyte enn å yte
opplever vi at den generasjonen som vokser opp i
dag, ikke kjenner Herren. Man trenger ikke ikle seg
I Bibelen står det at vi er verdens salt. Hva er saltets shorts og tropehjelm for å være misjonær. Misjonsfunksjon? Saltet skal hindre forråtnelse. Salt er en marken den er her, i vårt eget land.
viktig ingrediens for å gi maten smak. Får vi salt
i et sår, så svir det. Som kristne er vår funksjon i Når vi snakker om hva som preger oss som nasjon,
verden å være salt. Vi skal være med å demme opp kommer fort Janteloven frem. Det er riktig at den
for motkreftene i verden. Men hvordan er det? Jeg har vært en svøpe over vår nasjon. Men det er ikke
opplever at vi i stor grad har tilpasset oss denne ver- hele bildet. Det er noe mer.
den. Kristne i dag er ofte mer opptatt av å nyte enn
å yte. Vi er opptatt av å være tolerant, være spiselig, Innta land
ikke støte noen. Ofte så er vi redd for å bli hengt ut,
bli mobbet, latterliggjort. Hva blir resultatet? Men- Vi trenger å reise oss for å innta landet på nytt. I
neskefrykt, salt som har mistet sin kraft. Hva sier dag trenger vi mer enn noen gang å være pågåenBibelen om det? «Dere er verdens salt. Men om saltet de, dynamiske og utholdende for å vinne kampen;
mister sin kraft, kan det da bli salt igjen? Det duger kampen om å ta landet tilbake. Kampen vinnes ikke
ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av med muskelkraft, men ved å bruke de åndelige våmenneskene.» Matt5:13
pen som er oss gitt. Gud har gitt oss en nøkkel til
å ta landet tilbake. 2Krøn7:14 «Hvis da dette folket
Tenk på Jesus. Han var kompromissløs, samtidig som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker
som han var full av kjærlighet. Han viste hellig meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i
vrede og slo over ende pengevekslernes bord, da himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land».
tempelet ble omgjort til et marked hvor man drev
handel. Han hadde gudsfrykt i stedet for mennes- Dette er koden for hva som skal til og som kreves
kefrykt. Han var ikke opptatt av omdømmet sitt, av oss hver enkelt. Så er det opp til deg og meg
men var krystallklar på at det er en pris å betale for hvordan vi responderer på invitten fra vår Gud.
å gå veien med ham. Det er noen omkostninger forbundet med å være et virksomt salt i verden. Da
blir man ikke populær. Ikke alle var villige til å betale prisen den gang, og heller ikke i dag.
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«Israel var et frodig vintre som bar mye frukt. Jo mer
frukt det bar, dess flere altere bygde de. Jo bedre det
gikk med deres land, dess vakrere steinstøtter laget de».
Hos10:1

Jeg elsker Norge

ved Kjell Gunnar Lohne
«Jeg har Norge i mine planer i denne tid, Jeg vil virke
igjennom Norge både apostolisk og profetisk. Helt fra
tidenes morgen valgte jeg ut blant annet lille Norge i
sammen med Israel til å være land som skal være hode.
Jeg vil vise min allmakt på og igjennom Norge.»

Undervisning, Helse og Omsorg, Næring, Lov og Rett,
Styring og Øvrigheter, Kultur og Kreativitet. Når jeg
er inne og får styre og lede på disse felt, da kommer
Norge i en leder posisjon. Jeg har mange resurser som
vil bli frigitt for å kunne utføre de oppdrag som ligger
klar for Norge, de bare venter på å bli løst ut.»

«Israel er min øyensten og mitt hjerte barn, og landet
er en profetisk klokke. Norge derimot er et profetisk «Norge er under min behandling. Dersom dere som
land, som skal fungere som et talerør for meg.»
er mitt folk ydmyker dere og ber, vil jeg lege landets
frafall. Søk først mitt rike og min rettferdighet, så vil
«Johannes, døperen hadde denne oppgaven som alt det andre komme på plass. Denne forandring som
en forløper og veirydder, før Jesus skulle inntre i sin jeg vil gjøre i Norge skjer ikke ved makt eller våpen,
tjeneste på jorden. I Norge har det vært vaskelig å være men bare ved min Ånd. Jeg vil styrke dere mine barn,
profet og en grunn er at det ligger et profetisk kall over ved at dere søker meg i ånd og sannhet. Jeg vil salve
landet, som Satan har prøvd å hindre. Han har med dere, fylle dere på nytt med min Ånd. Min Ånd skal
sine løgner og listige planer nesten ødelagt Norge. Men være i dere og over dere til tjeneste.»
nå reiser jeg landet opp igjen i stråleglans.»
Jeg har et skifte på gang i Norge
«Jeg har sett hvordan dere kristne har vært hale og ikke
hode. Jeg er iblant dere i disse dager og kaller dere på «Jeg holder på å grave opp de gamle brønner som gav
nytt til en hellig strid for landet. Dette kall til tjeneste Norge fremgang. Dersom du leser Norges historie, så
går ut til mitt folk i hele landet, spesielt til det dere vil du se at Gud har gitt sine ambassadører beskjeder
kaller menigheter og de enkelte troende. Våkne opp fra om hans planer for landet. Jeg reiste opp menn og
sløvheten og ta i bruk alle de våpen dere har fått av kvinner, som skulle gå foran for å vise vei.» Noen
meg. Jeg har overvunnet alle onde krefter for dere.»
fikk kall til å være forløpere i forskjellige områder
i samfunnet. En av dem var Hans Nilsen Hauge.
«Jeg har åpnet for dere dører i deres nærmiljø og der Gud reiste Hauge opp i en tid der det var mangel
dere har deres daglige virke. Der dere går blir mitt på det meste i Norge. Vi er nå i en tid der det trengs
rike synlig. Der dere går inn må Satan gå ut, dere er en ny retning for landet vårt.
lys og lyset fortrenger alltid mørket. Jeg har beseiret alt
det onde og dere skal administrere denne seier, i mitt «Frykt ikke for Norge, jeg har mine planer for landet.
navn.»
Jeg har tjenester som er utrustet av meg for å gjenopprette
landet etter min standard og det kall jeg har for landet.
«Satan har prøvd å stenge meg ute fra viktige områder Disse tjenester får mandat til å forandre landet så
av samfunnet. I mitt ord, Bibelen står det skrevet at jeg kan få tale til landet.»
dersom jeg ikke får bygge huset, så bygger man forgjeves.
Det gjelder også huset Norge. Mine barn, bygg med Disse tjenerne kan lignes med Daniel, Moses, Josef,
visdom og åpenbaring, kunnskap og forstand. Jeg er Josva og Nehemja. Men vi lever i en ny pakt, som
grunnen dere skal bygge på.»
gjør at disse gaver vil utøve en gitt autoritet fra meg.
De vil fungere i team med andre tjenester, som
«Jeg står foran døren og banker. Nå banker jeg apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Jeg
på dørene, først til dere som har meg som Herre og opplever at vi har vært for opptatt med menigheten,
frelser. Deretter banker jeg på dørene i samfunnet. at vi nesten har glemt å være ambassadører i denne
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verden. Jødene har forstått dette, og gjort seg
bemerket på mange områder i verden, de er best
på det meste. Gud vil at også vi skal være blant de
beste, fordi vi også er Guds folk.
Gud reiser i dag opp mange forbedere i Norge, vil
du være en av dem?

driver ut onde ånder i mitt navn så vokser den negative
ånde-verdens innflytelse. Dere må våkne opp og reise
dere for å bruke den autoritet jeg har gitt dere. Det
norske folk trenger å se under, tegn og mirakler. De er
beviser på at jeg lever i dag. Jesus gjorde det og dere kan
gjøre det og skal gjøre det. Mitt ord forteller, at de som
tror, skal gjøre de samme gjerninger som Jesus gjorde.»

«Dere som er mine barn, vil oppleve store og underfulle
ting, dører som har vært stengt for dere, er nå åpnet
av meg. Dere vil oppleve en større tørst etter mitt ord,
hvor dere går. Denne tørst etter meg og ordet har jeg
lagt ned i det norske folk. Dere som tror, er de som skal
mette de som tørster.»

«Dere som leser mitt ord har nok sett at Profeten Elias
levde under tider med mye åndskamper, som det også
er i dag. Han fikk i oppdrag å utfordre Bals profetene.
Dette skjedde på fjellet Karmel. Baals profetene ropte
og ropte på sin gud, men de fikk ikke svar. Elias
bad til meg den levende Gud og jeg svarte med ild
fra himmelen. Dette var en maktdemonstrasjon fra
«Jeg er livets brød for Norge. Jeg vil fylle Norge med himmelen. Jeg er den samme i dag. Jeg har all makt og
min herlighet, dersom dere slipper meg inn.»
denne makt har dere i mitt navn, Jesu navn.»
«Dere mine barn må ikke være redde for å utfordre «Nå spør jeg dere, vil dere være med å vende Norge
Satan og hans demoner. Når dere ikke helbreder syke, tilbake meg?»
15

Apostolisk profetisk konferanse
i Drammen

Profetisk konferanse
den 24-26 mai

den 24-26 mai

Norge har et profetisk/apostolisk kall for nasjonene
og vi har fått mange profetiske ord om vekkelse og
forandring for Norge. Allikevel ser vi svært få slike
tjenester etablert i landet og ikke minst har vi lite
apostolisk/profetisk forkynnelse i våre menigheter.
Vi tror at vi trenger apostler og profeter både på
markedsplassen og i menigheten for at vi skal ha
innflytelse i nasjonen. Ja, ikke bare i menigheten
og familien skal vi ha åndelig innflytelse, men også
ute på markedsplassen som domener som politikk,
utdanning, helse, lovgivende og utøvende rett,
kultur og media. Dette er områder vi som kristne
skulle kunne påvirke med kongerikets prinsipper
og den autoritet som vi har fått av Jesus. Da må vi
imidlertid reise oss og løfte opp våre sverd for en
reformasjon av landet. Det er gjennom oss troende
kongeriket skal manifesteres, for Guds rike er inne i
deg (Lk17:21)og Jesus har overgitt Guds rike til oss
(Lk22:29).

års jubileum for Brølende lam profetskole så
respondere mange tidligere seminardeltagere og
profetskoleelever, personer som vi kanskje har
mistet relasjonen med under årenes løp. Vi kommer
til å ha flere profetiske forbønns-team som er
tilgjengelige for de som ønsker personlig profetisk
betjening denne helgen.
First Ambassadeur hotell, Drammen
Vi har valgt First Ambassadeur hotell i Drammen
som konferansested for 15ende gangen. Vi har
gode erfaringer gjennom at vi tidligere har hatt
tolv nasjonale seminarer og to nyttårskonferanser
på hotellet. Det er gangavstand til Drammen
jernbanestasjon.
Fortsatt plass

Vi har fortsatt flere reserverte hotellrom ledige og
har plass til ytterligere rundt 60 delegater. Så meld
Sammen med Per Ivar Winnæss har vi derfor deg på snarest om du ønsker å ta del.
invitert apostlene Jane Hamon og Sharon Stone for
denne apostoliske/profetiske konferansen på First Medvirkende
Ambassadeur hotell i Drammen den 24-26. mai
2013. Vi tror dette vil være en svært viktig konferanse Dr. Sharon Stone er grunnlegger av Christian
Norge og er for deg som ønsker forandring i International Europe. Hun er brukt av Gud til å
landet, ja en reformasjon av markedsplassen og ny mobilisere det apostoliske og profetiske over hele
apostolisk kraft for menigheten.
verden. Hennes tjeneste hjelper mennesker til å
forstå deres kall og mening. Hun bærer en autoritet
Jubileumsåret
som forvandler områder og regioner. Sharon er
kjent for sine nøyaktige profetiske ord som forløser
Det er gledelig at i det året vi feirer 20 års profetisk individer, menigheter, bedrifter, byer og nasjoner
tjeneste, 15 år med Den profetiske Røst og 10 for guddommelige strategier.

Dr. Sharon Stone

Apostelen Jane Hamon
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Per Ivar Winnæss

Apostelen Jane Hamon er en dynamisk forkynner
som forløser gjennom profetisk åpenbaring det som
er erklært i det himmelske. Hun har en apostolisk
autoritet som styrker og bringer gjennombrudd
for individer, menigheter, bedrifter og regioner.
Hun forløser mennesker inn i deres bestemmelse
og hensikt. Jane forløser de hellige til å høre Guds
stemme og forløser strategier så man kan vinne
de åndelige kampene. Hun forløser en frisk og
dynamisk kraft for mirakler til menigheten.

Lørdag 25. mai 2013
07:00-09:30 Frokost
10:00 Bønn og lovsang
10:45 Møte: Sharon Stone
13:00 Lunsj
14:30 Møte: Per Ivar Winnæss
16:00 Apostolisk/profetisk utrustning
17:00 Middag
19:00 Møte: Jane Hamon
Søndag 26. mai 2013
07:00-09:30 Frokost
Per Ivar Winnæss er kjent gjennom sine TV 10:00 Bønn og lovsang
programmer Brølende lam og for sin profetiske 10:45 Møte: Sharon Stone
tjeneste. Han betjener med nøyaktige og detaljerte 13:00 Lunsj
profetier som både er skapende og helbredende. Per 14:30 Apostolisk/profetisk utrustning
Ivar er pastor i Menigheten 24/7 og grunnlegger av
Brølende lam profetskole, Profetisk TV og holder Priser
profetiske seminarer i hele Norge.
Helpensjon enkeltrom kr 2398 pr. person for
fredag-søndag.
Vi gir en liten oversikt over fordelingen av hvor Helpensjon i dobbeltrom pr. person kr 2198 for
delegatene kommer i fra pr. medio mars. Det er fredag-søndag.
oppmuntrende å få respons fra hele landet og I helpensjonen ligger foruten hotellovernatting,
samtlige 19 av landets fylker er representer for den frokost, lunsj og tre retters middag også kaffe/te,
nasjonale konferansen. Følgende regional fordeling frukt og pure water under hele helgen. De som
av de 209 påmeldte delegatene, pr 13 mars:
velger å overnatte hjemme betaler en dagspakke
på kr 465 pr dag. Her inngår lunsjen. Dette
25 Møre og Romsdal
10 Aust-Agder
innebærer kr 930 for hele helgen og er obligatorisk
18 Vest-Agder
9 Østfold
for konferansedeltagerne, som ikke bruker hotellets
8 Hedmark
18 Hordaland
helpensjonstilbud. Skal du i tillegg ha en tre-retters
17 Buskerud
7 Sogn og fjordane
middag koster den kr 350 pr. dag og vi er oppe
16 Rogaland
5 Oppland
i totalt kr 1630. Da er det ikke mye man betaler
15 Vestfold
5 Troms
for frokost og overnattingen. Vi anbefaler derfor
14 Telemark
4 Finnmark
helpensjon for konferansedeltagerne. Oppholdet
3 Nordland
12 Oslo
og dagspakke betales direkte til hotellet i løpet av
12 Akershus
1 NordTrøndelag
oppholdet. Det er vi som reserverer og bestiller
10 SørTrøndelag
hotellrom for deg.
I tillegg kommer konferanseavgiften på kr 1200 for
Program:
hele helgen, som innbetales innen 14 dager etter
påmelding til vår konto 9230.09.48830
Fredag 24. mai 2013
Innsjekking fra 16:00
Påmelding
18:00 Middag
Påmelding skjer til Per Ivar Winnæss, tlf: 32 75 79
19:30 Møte: Jane Hamon
85 eller e-post: info@brolendelam.no
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BL på kryss og tvers
Nye lokaler i Oslo

Oppbygging av nytt studio for kringkasting

Vi har i en tid følt at vi skulle flytte våre onsdagsmøter
og profetskolen fra våre lokaler i Øvre Eiker til Oslo.
Dette, fordi vi opplever at Herren har talt til oss at
vi trenger å sette foten ned på det mandat vi har
fått for det apostoliske og profetiske for nasjonen.
I en tid har vi holdt til i «ødemarken» men nå er
det viktig å sette våre føtter på hovedstaden, som en
profetisk handling og for åndelig innflytelse for vårt
nasjonale kall. Vi har gjort en leieavtale med Oslo
Vineyard i deres flotte lokaler like ved Grefsen, ved
Ring 3, Rolf Wickstrøms vei 15 B, 0484 Oslo.
Første møte blir tirsdag 28. mai kl 19:00. Inntil
videre har vi våre møter på onsdager kl 19:00, i våre
lokaler i Øvre Eiker.
Menighetens
søndagsmøter,
ukeskoler
og
helgeseminarer vil vi fortsette å holde i våre lokaler i
Øvre Eiker. Her vil vi også ha vårt TV studio.

Den 23. mai setter vi i gang med ombygning av
våre lokaler i Øvre Eiker for å skreddersy dem til for
TV og videopptak, for kringkasting. Vi vil samtidig
gjøre innkjøp at alt teknisk TV-utstyr som behøves
for å produsere teknisk gode TV- programmer. Jan
Einar Visnes er ansatt som TV og produksjonssjef.
Vi kom dessverre ikke igjennom med en avtale med
TV Visjon Norge for å sende våre programmer
der. Vi skulle betale hele kr 240.000 for sendetid
der og det synes vi var urimelig da de fleste som
sender sine TV programmer der i dag ikke betaler
for sendetid og de få som betaler ligger langt under
det vi ble tilbydd. Vi har derimot gjort en foreløpig
muntlig avtale med kanal 10 om sendetid der, fra
august i år. Dette til kostnader som er forsvarlig
for vår TV satsning. Vi investerer i disse dager TV
utsyr for omtrent kr 400.000 samt en ombygning
av vårt TV studio til omtrent kr 340.000. I tillegg
til produksjonskostnadene bærer vi nå en finansiell
byrde som vi håper vi kan dele med våre partnere.

Profetskole og nådegaveutrustning i Oslo
Vi kommer til å starte opp igjen profetskolemodulen
«Dere kan alle tale profetisk» for høstsemesteret 2013.
I denne modulen vil vi også legge inn undervisning
om nådegavene og nådegaveutrustning. Skolen
varer fra 20. august til 19. november, hver tirsdag
kl 14:00-19:00. Vi vil følge opp med en modul II
som har en praktiserende og utrustende fokus for
vårsemesteret 2014. Ta kontakt for mer informasjon
eller søk om plass for høstens modul.
PTV programmer på web og Youtube
Vi har lagt ut flere PTV programmer på web og
på Youtube. Vi har begynt å få bra respons på
disse programmene fra våre trofaste seere og for de
profetiske betjenende ord vi gir ut.

Nytt seminar i Trondheim

BL på kryss og tvers
Vårt mål er å inspirere troende og nå hedningene
med evangeliet, gjennom forkynnelse, helbredelse
og profetisk betjening. Vi reiser med et team på
omtrent 20 stykker fra Brølende lam profetskole.
Over 200 delegater til Apostolisk/profetisk
konferanse i Drammen
I skrivende stund har vi nå over 200 påmeldinger til
konferansen i mai, fra samtlige av Norges 19 fylker.
Vi har utvidet vår reservasjon av hotellrom med
konferansehotellet First Ambassadeur i Drammen
og har nå økt kapasiteten med ytterligere 80
delegater. Kjenner du noen som bør være med så
hjelp oss å spre informasjonen om konferansen til
dine venner. Vi avventer med å annonsere den i
media til april, da det ser ut til at vi ikke behøver å
gjøre dette ut i fra den store responsen vi har fått.
Vi kommer ikke til å ha noen åpne møter denne
helgen.
Her kan du se litt info om konferansen:
http://www.youtube.com/watch?v=NHvi7Qea4oM

Vi hadde et svært oppmuntrende og herlig seminar
i Trondheim i slutten januar, hvor over 30 forbønns
og lovsangs ledere, pastorer og åndelige ledere
deltok i ett lukket seminar for denne målgruppen.
Vi kommer til å følge dette seminaret opp den 1920 april, hvor seminaret er åpne for alle som ønsker
å melde seg på. Denne gangen arrangeres seminaret
på Moholt menighetshus. Ta kontakt for mer info
eller påmelding.

Nye Brølende lam CD-er

Profetisk evangeliseringstur til Finnmark fra
4-11 august

Cd-ene kommer ut denne våren, den 20. mai.

Brølende lam ved Per Ivar Winnæss har solgt nesten
11.000 CD-er. Det siste året har vi vært fri fra CDer på lageret og vi føler at tiden er inne for to nye
produksjoner. Den ene heter Kongen kommer, vol
II og er en profetisk betjenende musikk Cd, hvor
Per Ivar improviserer på keyboard og synther. Den
andre er en instrumental innspilling og heter: Min
stille plass.

Etter to seminarer i Tromsø føler vi at tiden er inne
for Finnmark. Vi tenker oss 5.-11 august i Kirkenes,
Tana Bru, Karasjok og andre nærliggende områder.

http://www.youtube.com/user/profetisktv
www.profetisktv.no
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”Den siste striden”
C.S. Lewis i lys av Bibelen

C.S. Lewis i lys av Bibelen
av Siri Heggestad Fedt

av Siri Heggestad Fedt

Kan det finnes spor av Bibelsk åpenbaring i en oppdiktet barnebokserie? Jeg er av den oppfatningen.
Jeg har skrevet masteroppgaven min om serien ”The
Chronicles of Narnia” av C.S. Lewis som parallellfortelling til Bibelen. Bibelsk symbolikk er på en
vakker og innsiktsfull måte flettet inn i hele denne
serien, noe som kan gi lesere i alle aldre ny forståelse
for Bibelske sannheter.
Den kristne trosforsvareren, forfatteren og litteraturprofessoren Clive Staples Lewis levde fra 1898 til
1963 (Coren, 2006). Jeg tror at C.S. Lewis hadde
en sterk profetisk gave. Narnia-serien begynte med
at Lewis som ung så et bilde av en faun i en snødekket skog. Senere begynte han å drømme om en
løve, og dermed kom Aslan inn i fortellingen (Lewis, 1975, s42). En rekke faktorer som preger vår
tid gjenspeiles i ”Den siste striden”, som er den siste
boken i Narnia-serien. Dette kan tyde på at Lewis
tegner et bilde av endetiden i den aktuelle barneboken. Jeg vil i det følgende se nærmere på dette.
Kamp på liv og død
I denne syvende boken i Narnia-serien skildres en
kamp på liv og død mellom gode dyr, skapninger og
mennesker på den ene siden, og de onde kalormenerne samt onde dyr og skapninger på den andre. I
en mellom-posisjon står dvergene. Den gode kong
Tirian av Narnia setter en gruppe dverger fri ifra
fangenskapet under kalormenske soldater, og gir
æren til Aslan (Lewis, 1980, s70). Men dvergene
har blitt lurt av den falske Aslan så lenge at de ikke
vil tro på den ekte. Heretter vil de klare seg på egenhånd (s72). Dvergene kjemper for seg selv, og skyter
piler for å drepe flest mulig på begge sider (s116).
Dvergene er forblindet, og er ute av stand til å se
sannheten og å skille mellom godt og ondt. Alt de
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vil, er å kjempe for seg og sine.
Listig spill
Også mange av de gode dyrene og skapningene i
Narnia blir lurt av en apekatts listige spill. I boken skildres den falske treenighet gjennom en
katt, en ape og en grusom fuglelignende skapning.
Apen Shift kan i boken ses som et bilde på dyret i
Åp19:20. Apen lyver, er manipulerende, og delvis
narrer og delvis truer et stakkars esel til å utgi seg
for å være noe han ikke er (s15). I Narnia er Aslan
den store og gode herskersønnen, en god, dog ikke
tam løve, og et sterkt bilde på Jesus – ”...Løven av
Juda stamme…” (Åp5:5). Eselet Puzzle må stupe uti
iskaldt vann for å fiske opp et løveskinn, som apen
får ham til å ikle seg (s12-14). Dermed tar Puzzle på
seg en kappe som ikke er hans, og kan ses som en
parallell til en falsk kristus (Matt24:24). Han utgir
seg for å være noe han ikke er, men ligner så mye på
en ekte løve at mange av dyrene og skapningene i
Narnia blir lurt. Etter apens instrukser tilber de eselet under navnet Tashlan, selv om Tash er navnet på
en avgud. De blir dermed lurt og skremt til å delta
i avgudsdyrkelse.
Den onde apen har en slu og utspekulert katt som
hjelpesmann. Ginger er smart, men løgnene hans
sprer kulde og frykt. Kong Tirian kaller kattens løgner for djevelske (s76). Og når løgnen tilsettes et
snev av sannhet, forsterkes løgnen (s98).
Falske profeter
Bibelen advarer oss mot falske profeter. I Matt7:15
kan vi lese som følger: ”Vokt dere for de falske profeter,
de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig
er rovlystne ulver”. I vår tid er det flere av disse, men-

nesker som trekker oppmerksomheten mot seg selv,
i stedet for å peke på Jesus. I ”Den siste striden”
fører det falske spillet til fangenskap og død. Narrespillet har slett ikke gode frukter. Godtroende narnianere blir et bytte for den fugleaktige skapningen
som kan symbolisere dragen i Åp16:13.
Det er likevel et tidsspenn ifra Puzzle tar på seg løveskinnet første gang, og til historien kulminerer
i den siste striden. I denne tiden går det snille og
stakkarslige eselet og den ondskapsfulle apen side
ved side. De går som venner, men Puzzle blir hele
tiden utsatt for mobbing, utnytting, manipulasjon,
kontroll og latterliggjøring ifra apen. Han blir utsatt for sterk undertrykkelse.

Herre i livet sitt. Etter hvert som hendelser i verden
eskalerer og farten øker – noe som også er tilfellet i ”Den siste striden” (s109-118) – vil flere og
flere rope ut til Gud om frelse og forløsning. Gud
har bruk for deg, nå, for å nå de ikke-troende i din
nærhet. Løgnen fordreier bildet som verdens mennesker har av Jesus og evangeliet. Det er opp til oss
å korrigere dette bildet, slik at folk kan åpne seg for
å møte Jesus fra Nasaret. Vi lever i en tid hvor vi alle
blir satt på valg – enten følger vi Jesus, ellers så gjør
vi det ikke.
Å skille det ekte fra det falske
Når vi bruker tid sammen med Gud i Bibellesning
og bønn, lærer vi å kjenne Den Hellige Ånd, og vi
merker en uro over det som ikke er fra Gud. Falske
blomster kan se svært ekte ut på avstand. Men når
man tar dem nærmere i øyesyn og kommer så nær
dem at de er til å ta og føle på, er det lett å avsløre
hvilke blomster som er ekte og hvilke som ikke er
det. Ekte blomster har en velduft, og gir en opplevelse av gjenkjennelse. Likedan er det med ekte
profetier. De oppleves som gode og sanne for det
åndelige sanseapparatet vårt. ”Smak og se at Herren
er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til Ham”
(Sal34:9).

Forblindet

Antikristens ånd er allerede i verden (1Joh4:3).
Gjennom løgn, bedrag og manipulasjon blir mennesker ført vill og ført i fangenskap. Jesus kom ”..for
å sette undertrykte i frihet…” (Luk4:18), som også
Aslan gjør det i det virkelige Narnia – paradiset, Aslans land, som de gode kommer til når striden er til
ende (s122). Jesus ”avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over
dem på korset” (Kol2:15). Og da Jesus stod opp igjen
fra de døde den tredje dagen, vant han over død og
djevel en gang for alle (Bl.a. Matt28:1-10). «Jesus
Kilder:
kom for at vi skulle ha liv i overflod» (Joh10:10).
De som følger Aslan, får oppleve et liv i bare godhet
i det virkelige Narnia. Men de stakkars forblindete
dvergene kommer ikke så langt. De sitter i ring, og
snur ryggen til det vakre paradiset. Det egentlige,
virkelige Narnia er tilgjengelig for dem, men de er
ikke i stand til verken se det eller gripe det (s137).
Løgnen har gjort dem ute av stand til å se sannheten
om dem selv og deres tilværelse.

Bibelen Guds Ord (2004). Nesbyen: Bibelforlaget
Lewis, C.S. : The Last Battle. London: 1980 HarperCollinsPublishers Ltd.
Først utgitt i Storbritannia av The Bodley Head 1956.
Lewis,C.S. edt. by Hooper, Walter : Of other worlds. Essays
and stories. Orlando:1975 Harcourt Brace &Company.
Coren, Michael: C.S. Lewis, mannen som skapte Narnia.
Skjetten: 2006 Hermon Forlag AS

Rop om hjelp
Verden er full av mennesker som trenger vår hjelp
til å se at de behøver Jesus Kristus som Frelser og
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En ny morgen er her

En ny morgen er her
av Eileen Fisher

av Eileen Fisher

bli iført visdom og åpenbaring som vil sørge for det
genuine lyset i denne mørke generasjon!

De kommende dager vil bringe med seg store
dimensjoner av mørket i verden; men vårt håp
ligger i åpenbaringen av Guds mektige nærvær. Noe
er i ferd med å komme og morgengryet for en ny
dag er overhengende. Pakts- og løftesbarnet er i ferd
med å bli født.

den himmelske veg for hans generasjon. Moses
ble advart av Gud når han var i ferd med å reise
tabernakelet; for «se til», sa han, «at du lager alle ting
i henhold til det mønsteret om ble vist deg på fjellet.»

Det virker som om Moses ble befalt, på de mest
upassende tider, å trekke seg til side og gå opp i
Jeg befinner meg i ett åndelig dilemma; jeg har sett fjellet til Gud for å motta innsikt, instruksjon og
stor nød i vår generasjon, samtidig er jeg tvunget av ny kraft. Det var på det fjellet at Moses fikk det
Den Hellige Ånd til å trekke meg til side og «vente himmelske mønster, byggeplanen, for Tabernakelet
på Gud». For litt siden ble jeg bedt om å holde og Guds orden, under tilbedelse. Slik er det også i
meg hjemme for en tid. Jeg tilbringer daglig timer dag.
i bønn, grunner på Guds Ord og venter på Ånden.
Det er noe her som er vitalt viktig som vi må få Lærte lekser
i denne tiden, fordi det er essensielt for at vi skal
kunne bevege oss fremover. Kanskje mange fler er Stor verdi ligger det i å lære fra gamle feil. I den
på dette stedet av å vente.
nåværende generasjon så er det mange store ledere
som har tatt seg selv i å gjøre ting for Gud, og uten
En åpen dør
å vite det har mistet sin evne til å høre Åndens
stemme. Det er så utrolig viktig at vi vokter oss fra
Som skrevet i Åp3:20, så står Herren ved døren og å gjøre så mye for Gud, når vår invitasjon er å gjøre
banker og for den som hører og åpner døren sitt ting sammen med ham.
hjerte, vil Herren komme inn og ha et måltid med
vedkommende. Dette er en individuell invitasjon Vårt høyeste kall er å ha samfunn med ham.
og krever en individuell respons. På den andre siden Intimitet med Herren er det høyeste kall – det er
av den «åpne døren» vil vi finne det levende Ords hva vi ble skapt til og det er også vår viktigste hensikt
åpenbaring som er viktig for denne tiden.
for å se gjenopprettelsen av alle ting. Å vandre med
Gud på «ved solnedgang,» er fremdeles vår viktigste
Fylden av den tjenestemodell som Gud har oppgave. Det er på et slikt sted av «enhet» at vi blir
ordinert for at vi skal kunne møte de store behov iført kraft til å påvirke vår kultur og manifestere
og utfordringer i det 21.århundre er ikke nå å se på Kongeriket.
jorden. Det er noe vi må innta som ligger bak sløret
til det usynlige riket. Det er den skjulte manna som Verden går inn i en tid av prøvelser. Verdens
er reservert og satt til side for denne generasjonen. systemer vil være kraftløse til å kunne respondere
Det vil utruste Kristi Brud til å være uten flekk eller på de behov som er i ferd med å reise seg på jorden.
rynke og iføre henne kraft for innhøstningen.
Selv de som mottar åpenbaring gjennom ånder av
spådom kjenner på de samme ting. Men kun når
Hebr8:4-5 forteller oss hvordan Moses oppdaget du er salvet med Den Hellige Ånd kan menigheten
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fylden av hans kall. Det var under disse vanskelige
tider at karakteren hans ble utviklet, og det
forberedte ham til å bli en konge. Avgjørelsene han
tok i ørkenen hjalp til og med å forme mønsteret i
Davids liv da han inntok tronen.

Dagen nærmer seg raskt da den profetiske tjeneste
i menigheten gjennom Ånden, og kraften som var i
Elia, vil hvile over et fellesskap av mennesker. Igjen
så vil Baals profeter bli konfrontert, akkurat som En lignende situasjon har vært for mange i
på Karmel fjellet vil Guds ild komme ned. Vi må menigheten. Det viser seg at vår fiende prøver seg,
strekke oss etter denne høyere standard.
til tross for de store løfter som er gitt oss av Den
Hellige Ånd. Men, det er under tider av skuffelse
Når det genuine blir presentert vil det sørge for og harde tider at guddommelig karakter blir formet
at det forfalskede vil åpenbare seg som enda mer i oss; vi blir renset og frigjort fra vår egen agenda
pervertert. Menigheten bør ikke frykte for å ta og planer for så å bli utrustet og salvet til en trofast
det profetiske evangeliet til markedsplassen der tjeneste. De rette avgjørelser som blir gjort under
vår fiende nå råder – og ofte med suksess. Denne disse tørre intervallene vil utgjøre en enorm forskjell
generasjon venter desperat på den ekte åndelige på hvordan vi går mot kommende tid av stor
representasjonen fra Lysets Rike.
framgang, som vi nå blir ført inn i.
I ett eksempel i GT, mottok 400 av Akabs profeter
åndelig åpenbaring som inneholdt et mål av sannhet,
men det kom opprinnelig fra en ånd av løgn fordi
Herren tillot dette. Han tillot dette på grunn av
Akabs urettferdige lederskap. En sann profet av
Gud, Mika, ble da innkalt og han var i stand til å
løfte seg over den forførende ånden og motta sann
åpenbaring fra Guds hjerte (1Kong 22:1-28).
Åndelig evne til å skjelne ånder og et godt fundament
i sannheten er hva som skal til for å identifisere
falske åpenbaring. Jeg ønsker å motivere deg til å
presse deg inn på å motta det genuine og rene for
denne tid. Sannhetens Ånd vil avsløre den falske
ånd av åpenbaring som kraftløs, akkurat som for
Paulus, Elia og andre lojale tjenere. I stedet for at
deres profetier bringer nummenhet til oss, så vil
de med en kappe av sann åpenbaring lage uorden i
fiendens leir. Lyset avslører mørket.

Mens vi gjennomgår en «dåp» av prøvelser, så
utfordrer det oss til å vente på Herren og hans
perfekte timing for å forløse alle hans løfter til oss.
Som David, roper vi ut til Herren, «hvor lenge må
vi holde ut disse vanskelige og prøvende tider?»
Tålmodig, sier Herren til oss «vær stille» og vent
på ferdigstillelsen av hans helliggjørelse av arbeidet
av bare nåde i oss, Han vil sørge for at fylden av
forløsningen av hans salvelse vil skje gjennom oss.
Men vi har en tendens til å måtte «gjøre noe» under
disse tider av venting. Så derfor har vi så lett for å
mistolke tjeneste-aktiviteter med « å gjøre Faderens
vilje», og vi bare sørger for enda mer forvirrende
følelser under progressen. I Matt 7 sier Jesus at det
er mange som er involvert i en tjeneste, men at deres
evige hensikt har kommet ut i det ytre mørket.

Davids eksempel

«Ikke alle som sier «Herre, Herre» til meg vil komme
inn i Guds Rike; men den som gjør Min Fars vilje
som er i Himmelen vil komme inn» (fritt oversatt fra
Matt7:21)

Selv om Davids kall var stort og ville bringe ham
mektig favør, var han nødt til å holde ut tiden av
adskillelse og harde tider før han ble forløst inn i

Når vi gjør Faderens vilje får vi aksess til Himmelens
Rike og finner favør og nåde under tider av store
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Min nåde er nok for deg
ved Olaug Vidnes

av Eileen Fisher

behov. I Skriften så er en av de hebraiske termene
oversatt med «salvelse» som er yeshuash, som gir
forløsning, velferd, framgang og seier. Det taler
om en forløsning fra nåværende prøvelser og
forsikringen om at Herren er klar over vår situasjon
og at han vil handle på våre vegne. Han forsikrer
oss med å si:
«Jeg vet hvilke planer jeg har for deg, planer om
framgang og ikke ulykke, for å gi deg framtid og håp.»
Jer29:11
Frelserens plan for oss er framgang og velferd, ikke
ulykke. Men allikevel så tillater Herren at vi får
ørken opphevelser - men det er for å etablere en
guddommelig karakter i oss og Han gjør det mulig
for oss å så sed av rettferdighet som vil høstes i
overflod i tiden som kommer. Vi må be med den
samme overbevisning som David, til tross for vår
nåværende omstendigheter, at vi tillitsfullt tror at
Herren trofast holder sine løfter. Ikke ett av hans
tidligere løfter i historien har sviktet.

4 Den som holder sin hånd borte fra bestikkelser
5 Den som hindrer sine ører å høre på det som
volder blod
6 Den som hindrer sine øyne i å se på det onde
En slik person lever i en posisjon av helliggjørelse og
renselse, som igjen tillater dem å bo i de himmelske
høyder; deres tilflukt vil være på en uovervinnelig
klippe. En slik person vil få sitt himmelske brød,
og det åndelige vann vil være sikret. En slik persons
øye vil se Kongen i all hans skjønnhet og vil se det
landet som ligger langt der framme (Jes33:14-17)
Herren åpenbarte seg først som det lidende lam,
men nå blir han åpenbart som den seirende Konge.
Nå vil himmelen avdekke Herrens store herlighet
og kongelige autoritet. Det er vårt enestående
privilegium å bli gitt den mulighet få salvede øyne
til å se, og motta åpenbaring om Kongen og hans
Kongelige design.

I følge bibelske lærere så betyr det hebraiske ordet
chazah «å se, å velge for seg selv.» Det gjentas 44
Etter å ha vandret med Herren i årevis uttrykte ganger, og i alle periodene i den hebraiske bibel.
Davids sitt hjertes lengsel. Han hadde konkludert Chazah betyr bokstavelig muligheten til å se «i
med at det kun var en ting, og en ting alene en profetisk visjon eller som en seer i en ekstatisk
han i sannhet begjærte – det eneste som kunne posisjon.» I en forklaring betyr ordet å se, som i
tilfredsstille hans liv: «å bo i Herrens hus alle mine en profetisk visjon, å se med intelligens og ved en
dager og se hans skjønnhet, og grunne på hans ord i opplevelse.
tempelet.» (Sal27:4)
Gjennom Bibelske løfter, blir det gitt muligheter
Davids pasjon var å løfte blikket å innta Herrens for å opplevde dette, når vi venter på ham.
skjønnhet og fryde seg i hans kjærlighet. I Jes33:14- Konklusjonen i Davids pasjon ble fanget i denne
15, spør Den Hellige Ånd gjennom profeten Jesajas ene tingen.
«hvem kan leve kontinuerlig i ilden?» Eller sagt med
andre ord: hvem kan leve i en atmosfære der Guds Må det også være vår sjels avgjørelse å se, og oppdage
mysteriene, og de skjulte mysterier i Herrens godhet
rettferdighet råder? Profeten har svaret:
og skjønnhet, og oppdage hans planer og hensikter
for denne unike tid som vi lever i, slik at vi kan
1 Den som vandrer rettferdig
bygge i henhold til Guds ordinerte modell.
2 Den som taler sant
3 Den som avstår fra urettferdig vinning

«Min nåde er nok for deg for min kraft fullendes i som skaper det det nevner. Det jeg trenger er villighet
skrøpelighet. Frykt ikke, for jeg har løst deg ut og kalt mitt folk, villighet til å fullføre mitt verk på jorden
i dag. Åpne opp! Åpne opp så høstens Herre kan få
deg ved navn, du er min!»
gjøre sitt inntog i ditt hjerte, og jeg vil bruke deg i min
«Markene er hvite til høst og jeg, høstens Herre, er tjeneste.»
nidkjær etter å få grøden i hus.
Mitt hjerte brenner av iver etter å vinne tilbake de som «Dere begrenser ofte meg, deres Far, men står det ikke
i mitt ord at hos meg finnes ingen begrensning. Alt
jeg har satt mitt stempel på.
Ja, mitt hjerte blør dag og natt over den sorg jeg ser på er mulig for meg, deres Far, men jeg har gjort meg
jorden i dag. Tro ikke at det er jeg, Herren, som vil at avhengig av dere mine barn. Så nå ber jeg, Kongenes
tingenes tilstand skal være slik dere ser det rundt dere. Konge, Herrenes Herre og folkets Far: Samarbeid med
Nei, sier jeg. Fienden arbeider på høygir for å røve og meg! Sett alt annet til side og innvi dere for meg og jeg
stjele det han makter, men sann mine ord, dere mine vil bruke den enkelte.»
barn, ikke en av dem som er mine kan han rive ut av
«Ja, vit at jeg har bruk for nettopp deg! Du er min
min hånd.»
øyensten som jeg våker over dag og natt. Skulle ikke
«Jeg trenger dere, mine barn! Mer enn noen sinne er jeg lengte etter inderlig fellesskap med deg som jeg har
jeg i desperat avhengighet av dere. Gå ut! Ja, gå ut, skapt i mitt bilde. Ja, lite ringere enn meg selv gjorde
sier jeg, for høstmarkene er hvite til høst. Høst inn, jeg deg. Så reis deg å gå for min kraft er i deg. Det
ja, høst inn for grøden er moden! Vent ikke lenger på er min kraft som skal fullføre verket gjennom deg. Se
utrustning, sier jeg, Herren, dere er utrustet. Jeg bor i ikke på deg selv, men se på meg, himmelens og jordens
Skaper som kaller deg til tjeneste, en tjeneste som ikke
dere og dere er mine.»
er fullført før mitt folk får se sin Mester og Herre med
«Jeg trenger dine hender og føtter, ja dine tanker som er sine øyne.»
preget av mitt Ord, av mitt levende, virkekraftige Ord
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Se Guds skjønnhet

Å se med åpenbaring

Globalt perspektiv
Vest-Afrika: Gud blant opprørerne
Ahmed og Mechela, to disippelgjørere, humpet bortover en vest-afrikansk ørkenvei i sin Land Cruiser
da lyset for sjekk motoren kom på
og bilen rullet til den stoppet. Da de
ikke hadde noe verktøy eller reservedeler som trengtes for reparasjon,
bestemte de seg for å gå tre kilometer til en nærliggende landsby hvor
en kristen kollega, Waseem, bodde.
Den kvelden inviterte Waseem de to
mennene å bli med ham til et ”oppdag Bibelen studium” i et nærliggende hjem. Ahmed og Mechela sa seg
fort villige, og forestilte seg en kort
spasertur til en fredelig rund hytte
med stråtak, eid av en rolig familie
i landsbyen. Men i stedet tok Waseem vennene sine med på en flere
timer lang, krevende tur til ei fjern
hytte. Sammenkrøpet inne var en
gruppe på rundt tretti mann, kledd
i ørkenkamuflasje og alle var tungt
bevæpnet.
Ahmed gjenkjente mennene som en
gruppe opprørere, som de fleste afrikanere kjenner som farlige overfallsmenn. Hadde han visst på forhånd

Spania: Gud blant partygjengere
Hvert år drar tusenvis av unge mennesker ut til den solfyllte kysten av
Ibiza til de populære klubbene, billig alkohol, sex, mer billig alkohol
og sol. Lucy Hardy fra Storbritannia
har også brukt sine siste par somre
ute på strøket i Ibiza, men hun er
ingen vanlig festløve. Hun arbeider

at disse mennene ville være her, ville
han aldri ha vært villig til å komme.
Men Waseem var bare et strålende
smil, og satte seg ned ved siden av
opprørslederen idet han åpnet sin
Bibel.
”Dere har hørt det er sagt” leste
opprørslederen, ”Øye for øye og
tann for tann. Men jeg sier dere: Sett
dere ikke imot dem som gjør ondt
mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.”
Da spurte lederen: ”Hva sa Isa her,
med deres egne ord?”
“Dere behøver ikke være redde, mine
venner.”
I løpet av den neste timen diskuterte
de tretti mennene Jesu ord og de
tenkte over de bud som var så radikalt i motsetning til deres egne tradisjoner. Ahmed og Mechela satt stille
i et hjørne og stirret med undring
idet mange av mennene, inkludert
lederen selv, gråt åpenlyst over sin
syndige tilstand.
Opprørslederen blunket gjennom
tårene på Ahmed, men begynte så å

med Third Space Ministries, en organisasjon som deler Guds kjærlighet på steder som nattklubber, treningsstudioer og kaffebarer.
En gang i året drar hun til Ibiza med
24/7 bønnedekning. Ibiza er partyhovedstaden i Europa. I sentrum
av San Antonio, det viktigste partystrøket, etablert kristne et sted for
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Globalt perspektiv

le. ”Dere trenger ikke å være redde,
mine venner,” sa han, og gestikulerte
mot de forferdete ansiktene til de
to menighetsplanterne. ”Du er på
det tryggeste stedet i regionen”. I
en alvorlig tone, fortsatte han: ”Vår
venn Waseem har lest Guds Ord for
oss, og det har forandret våre liv. Vi
pleide å stjele og drepe, men nå er vi
Guds barn!” Flere i gruppen hadde
allerede returnert til sine hjem for å
dele Guds Ord med sine familier.

Vest-Afrika: Sju tegn på nye kirker
i den muslimske verden

Ahmed og Mechela ble hos gruppen
i flere dager, før reservedeler til bilen
kom. Ved å tilbringe tid med disse
mennene, som de en gang hadde
fryktet, ble deres forståelse av Guds
Ord forvandlet. ”Disse mennene var
mine brødre,” forklarte Ahmed senere. ”Det jeg lærte var at folk ikke
trenger å kjempe mot slike menn for
å avvæpne dem, Guds Ord kan enkelt avvæpne dem og tvinge dem til
å adlyde.”

1. Gruppene blir holdt små. Gjennomsnittlig menighetsstørrelse er
31,2 kristne per menighet. I ekstremt høyrisiko områder er det ca
15 kristne per menighet. Kirkebygg
er uvanlig siden de bare øker risikoen for forfølgelse.

Kilde: Ahmed og Mechela, intervjuet
av Jerry Trousdale i hans bok ‘Miraculous Movements’

bønn og oppsøkende virksomhet.
De er på vakt hver kveld til de tidlige morgentimer. ”En gruppe går ut
på gatene og en gruppe holder til i
bønnerommet,” forklarer Lucy. ”Vi
går ut to og to nedover det viktigste
partystrøket og ber: Gud hvem skal
vi oppsøke spesielt?”

I mer enn sju år studerte Jerry Trousdale disippelgjører-bevegelser i den
muslimske verden, særlig i Vest-Afrika. I den perioden ble mer enn 6000
nye menigheter med muslimsk bakgrunn startet i 18 land, bestående av
70 forskjellige muslimske folkegrupper. Trousdale fant at en ”menighet”
blir organisert på en bestemt måte:

2. Hvert medlem forventes å delta i

Globalt:
Det globale religiøse landskapet
Pew-forumet for ”Religion og offentlig liv” publiserte en rapport
om størrelse og fordeling av verdens
store religiøse grupper i 2020. Det
omfattende demografiske studiet av
mer enn 230 land og territorier anslår at det er 5800 millioner religiøst
tilknyttede voksne og barn over hele
verden, som representerer 84 % av
verdens befolkning på 6,9 milliarder
i 2010.
Det demografiske studiet, basert på
analyse av mer enn 2500 folketellinger, undersøkelser og folkeregistrene, finner 2,2 milliarder kristne
(32% av verdens befolkning), 1,6
milliarder muslimer (23%), 1 milliarder hinduer (15%), nesten 500
millioner buddhister (7%) og 14
millioner jøder (0,2%) rundt om i

pågående ”oppdag Bibelen studier”
der folk sammen lærer å adlyde Gud
og hjelper hverandre å vokse i troskap til ham.
3. Ledelsen av menigheten er til en
viss grad kollektiv, men inkluderer
vanligvis en tilrettelegger som mottar løpende bibelsk opplæring og
veiledning. Dette gjøres to til fire
ganger i året, uten å trekke dem til
andre regioner. Tilretteleggerne forsørger seg selv økonomisk.
4. Mange menigheter setter av spesielle tider hver uke for bønn og faste.
5. Mellom 60 og 70 prosent av
menighetene rapporterer om dramatiske helbredelser eller befrielser
som vanligvis fører til at menigheten
plutselig får en akselererende vekst.

verden i 2010. I tillegg praktiserer
mer enn 400 millioner mennesker
(6%) ulike folke- eller tradisjonelle
religioner, og anslagsvis 58 millioner
mennesker (1%) tilhører andre religioner som Bahai-troen, sikhisme,
taoisme og Wicca for å nevne noen.
Omtrent en av seks personer rundt
om i verden (1,1 milliarder, eller
16 %) har ingen religiøs tilhørighet. Dette gjør ikke-tilknyttede den
tredje største religiøse gruppen i verden, bak kristne og
muslimer, og
omtrent
på størrelse
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6. Mer enn halvparten av menighetene med muslimsk bakgrunn er
plantet blant folk som anses helt
uengasjerte av evangeliet. Om lag
en fjerdedel av menighetene er i
muslimsk dominerte regioner hvor
forfølgelse er svært vanlig. I enkelte
områder endrer det store antallet
menigheter som er plantet det åndelige miljøet, som i sin tur gir kristne
mye større frihet.
7. Disipler reproduserer disipler, og
menigheter reproduserer menigheter
på måter som er bibelsk orientert og
kulturelt tilpasset. Det er ikke mange programmer, men ganske mye
ekte forvandling av enkeltpersoner,
familier og hele samfunn.
Kilde: Jerry Trousdale

med verdens katolske befolkning.
Vær oppmerksom på at denne studien er basert på selv-identifisering.
Hensikten er mer sosiologisk enn
teologisk, og ingen spesiell troslære
(for eksempel tilslutning til en bestemt trosbekjennelse) eller praksis
(som regelmessig frammøte i kirke)
brukes til å definere hvem som er en
kristen (eller muslim).

Lyset skal bli lysere
av Irene Svendsen

Jeg søkte Herren i Ordet og bønnen høsten og julen
2012 og ba om et ord eller en tiltale for det 2013.
Etter en tid i bønn, kom et ord sterkt inn i min ånd:
«Lyset i deg skal bli lysere det nye året!» Dette kom
inn i mitt hjerte som en pil, og fylte meg med glede.
I Bibelen står det at Gud er lys, han er kjærlighet,
under, Rådgiver, mektig Gud, evig Far og Fredsfyrste, og mye, mye mer. Jeg skal konsentrere meg om
lyset i denne artikkelen.

Før var Satan min herre, da var jeg i mørkets rike,
men nå i Herren, var jeg kommet inn i lysets rike.
Apg26:18 Lovet være Herren! Han skal dra mange
mennesker i Norge (og i verden) ut fra mørket og
inn i sitt rike av lys! Dette skal vi få være med på,
tror jeg. Gud vil at vi skal leve i helliggjørelse, i fortsatt omvendelse og følsomhet for Den Hellige Ånd.
Da kommer Guds ånd og ild over oss, og vekkelsen
kommer til å bryte løs i blant oss.

Jesus er verdens Lys. Gud er Lys

Vandre i lyset, slik han selv er i lyset

«Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets Lys” Joh8:12 «Gud er lys
og det er intet mørke i ham.» 1Joh1:5 Jesus sier her
at verden er i mørket, uten ham. Om vi ikke har
tatt i mot Jesus i våre hjerter, vandrer vi i et åndelig mørke. Mange mennesker er fortvilte og har
store problemer. Selv i Norge hvor vi har det så godt
materielt, er det en stor åndelig og sjelelig nød. Jeg
ser tomheten i mange unge og voksnes øyne, «dypt
mørke er over folkene.» Jes60:1

Når lyset kommer på, blir alt klart, rent og det overstråler alt som er skjult i mørket. Vi ser klart og får
oversikten. Mørket må vike for det guddommelige
lys! Mørke, «skotia» gr. betyr forvirring, uklarhet, det
som er skjult, ondt med mer. Mørkets rike er djevelens rike, og han kalles også for mørket fyrste og den
onde. Han, er tyven, som bare kommer for å stjele,
myrde og ødelegge. Det er han som herjer i verden.
Joh10:10 Hans navn er også Satan, motstanderen,
fienden. Men Jesus sa «djevelen har ingen del i meg.»
Så når vi tar imot Jesus, går mørkets ånder ut av
Jeg vandret selv i et mørke i mange år, forvirret, ånd, sjel og kropp. Om overgivelsen er fullstendig,
lengtende etter kjærlighet og mening med livet. Jeg så skjer også en fullstendig befrielse! Dette fikk jeg
var uten Gud og uten håp i verden, som mange an- oppleve, og det opplevde også Paulus. Han ble kasdre. Men da jeg ble frelst for 23 år siden, møtte tet av hesten sin, og Jesus møtte ham i et sterkt lys
Jesus meg med sitt herlige lys! Guds Ord er lys når fra himmelen, som førte til en total omvendelse,
de åpner seg for en søkende sjel. Jeg hørte evange- Apg26. Det er slike omvendelser Gud vil ha, og
liet forkynt og trodde på Jesus. Jeg var kommet til som kommer i den siste tid, hvor nøden blir så stor,
slutten på meg selv, og overga meg helt til Herren. og mennesker blir desperate.
Mørkets makter forsvant ut, og jeg ble helbredet
og befridd fra mange sykdommer og åndsmakter. «Men hvis vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da
Evangeliet er virkelig Guds kraft til frelse for alle har vi fellesskap med hverandre, og Jesu Kristi, hans
som tror! Gud sendte Jesus, lyset inn i meg, og jeg Sønns blod renser oss fra all synd.» 1Joh1:7 Dette beble en ny skapning, et Guds barn, et lysets barn.
tyr først og fremst at vi lever i renhet innfor Herren med våre liv, og innfor våre nærmeste og våre
Han som er lysenes far, Jak1:17 og skapte selve ly- medmennesker. At vi er ærlige og gjør opp ting med
set 1Mos1:3, gjorde meg ren og rettferdig i Kristus. hverandre, ber om tilgivelse, er gode mot hveranDette ble mitt nye liv og min nye posisjon i Kristus. dre. At vi ydmyker oss innfor ham og ber til ham, er
Da begynte selve livet, og vandringen med Jesus, villige til å se våre egne feil, og omvender oss, om så
min nye Herre. Uten lyset, er det intet liv. Min ånd hver dag. En daglig omvendelse gir et nært forhold
hadde vært død før, nå ble den levende med Kristus! til Gud.
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Lyset skal bli lysere
av Irene Svendsen

Jeg var sønderknust i mitt hjerte den dagen jeg ble
frelst. En gang senere da jeg søkte Gud, sa Ånden
til meg «vær fortsatt sønderknust i ditt hjerte innfor
meg.» Dette berørte meg dypt og siden har jeg tenkt
på dette og ønsker å leve daglig i dette. «Gud står den
stolte i mot, men den ydmyke gir han nåde!» Jak4:6 Jeg
vil ha mer av Guds nåde og favør og det vil sikkert
du også. Nåden er Guds kraft til å leve et hellig liv til
Guds behag på alle områder i livet. Jeg er villig til å la
Ånden korrigere meg, og om min mann eller en nær
venn sier i fra om noe som jeg bør endre på, så gjør
jeg det. Når vi lever slik, får vi et nært forhold til Gud,
og et ekte samfunn med hverandre. La oss strekke oss
etter dette ekte Kristus-livet i lyset! Et liv i hellighet, i
hans herlighet, i renhet og i Guds kraft og kjærlighet.
Det er fordi vi elsker Herren så høyt, at vi vil leve slik.
Jeg elsker Gud, vil lyde hans Ord og leve i hans herlighet. Da jeg ble frelst, talte Herren høyt til meg: «Følg
meg, og du skal få se min herlighet!» Guds herlighet, er
hans lys og hellighet. Vil du ha mer av dette livet?
Den rettferdiges sti er som det strålende lys som
skinner klarere og klarere til det er høylys dag
Dette herlige ordet står i Ordsp4:18 Det er meningen at vi skal vokse som kristne, ikke stagnere eller bli
lunkne. På svensk står det at vi skal vokse i klarhet til
dagen når sin høyde, (til Jesus kommer igjen.) Altså
er kristenlivet vårt en vekst hele tiden. Ved å leve nær
Herren, i ordet og bønnen, så vil han også tale til oss
og lede oss. For et spennende og herlig liv! Jeg har hørt
Guds røst tydelig flere ganger, opplevd å bli ledet av
Ånden i kristenlivet, og sett Jesus i et mektig syn den
dagen jeg ble frelst. Jeg har sett mennesker blitt frelst
og helbredet og vi har fått mange bønnesvar, min
mann og jeg. Jeg tror at vi i dette året, skal få se mer av
Guds herlighet, lys og kraft! Jesus var bærer av det lys
og den tyngde (gresk: doxa), som hviler over Faderen.
Denne herligheten er nå gitt til oss, Guds barn, ved
Den Hellige Ånd i oss. Vi er bærere av Guds lys og har
autoritet fra himmelen. La oss leve i renhet dette året,
slik at Guds lys kan skinne klarere og klarere i oss!
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Mitt hjerte banker
for dere
ved Olaug Vidnes

«Mitt hjerte banker for dere mine kjære
barn. Mitt hjerte banker spesielt for
dere mine kvinner i disse tider. Bruk
tiden rett, vis omtanke i hjemmet.
Hjemmet skal være en oase der familiemedlemmene skal puste i frisk luft
og drikke kildevann. Dersom hjemmet skal få være det jeg hadde tenk det
til må dere mine barn, dere kvinner,
bruke mest tid hjemme. Dette sier jeg
ikke for å terge dere, for å gjøre dere
til slaver for mannen, så langt derifra. Mitt ord sier at mannen skal tjene
kvinnen og kvinnen skal tjene mannen. Dere er likeverdige, men allikevel
vil jeg at rollene skal være forskjellige.
Dere er forskjellige og derfor er oppgavene forskjellige også. Prioriter hjemmet dere mine kvinner og velsignelsen
vil komme tilbake til dere. Det er ikke
sant som verdens barn sier at kvinnen
ikke kan realisere seg selv med mindre
hun kommer ut i arbeidslivet. Der er
heller tvert om. Ved å ta seg av hjemmet er hun med på å bygge samfunnet,
og samfunnets kvaliteter er avgjørende
for om noen som helst kan få bruke seg
selv på den rette måten, den måten som
jeg, Den Levende Gud hadde tenkt ut
til det beste for dere mine barn.»

Et år med ild
ved Eileen Fisher

Abrahams velsignelse
av Kjell Gunnar Lohne

som verden aldri har sett. Det vil bli en søyle som får
en åpen himmel, fordi du er på et sted med åpen himmel,” sa Herren. ”Jeg er i ferd med å åpne himmelen
enda mer over deg. Du vil komme til å bli kjent som de
Faderen sa: ”Jeg er Alfa og Omega. Alt det du trenger, som taler ut det som de har hørt, for din aktive lytting
vil du finne i meg fra begynnelsen av, i midten og til vil bli levendegjort ved min Ånd. Jeg skal handle, og
enden. Jeg er i ferd med å gjøre en ny berøring i livene jeg vil gi gaven til å lytte, og gaven til å tale.”
til mine hellige. Når jeg kommer vil jeg bringe med
meg et viskelær. Jeg vil viske ut smerte fra avvisning, ”Det vil være en bevegelse av erklæringer som denne
verden aldri har sett.
fra sorg, og fra anger og skuffelse.”
Grunnen til at verden aldri har sett dette, er fordi det
”I stedet vil jeg ta en penn, og jeg vil dyppe pennen i vil være massene som roper «Amen» til hva min Ånd
blodet til min Sønn og jeg vil skrive liv der det har vært vil føde frem. Det vil være min Ånd som slår dette fast.
død. Jeg vil skrive liv der det har vært mangler. Jeg vil Det vil være min Ånd som vil puste i det. Det vil være
skrive liv der det har vært fortvilelse. Jeg vil skrive lat- min Ånd som vil sette et utropstegn til ilden av hans
ter og jeg vil le med mine barn, og du vil le med meg. salvelse.”
Du vil le på grunn av mine løfter etter hvert som vi
utfører dem, og sammen ser dem bli oppfylt. Du vil ”Når dette skjer, vil du stå igjen i ærefrykt. Du vil
tale ut løftene gjennom min Ånd og min Ånd vil styrke forstå at alle dine kamper har ikke vært for ingenting.
Du kommer til å forstå at det kjødelige får ingen fordem.”
tjeneste. Du vil le og du vil le, og du vil le, og du vil
”Du vil se meg komme og skille Rødehavene i ditt liv. le. Du vil få kraft etter kraft, etter kraft, etter kraft.”
Du vil se meg komme for å reise en vegg av ild rundt
deg, for å beskytte deg, for å fri deg ut fra der hvor du ”Du vil løpe ved mitt Ord, og du vil vandre inn til de
høye steder i Ånden ved mitt Ord, og mitt Ord skal
har vært.”
komme over dere og kle dere med en overnaturlig håp
ettersom du blir en proklamerer av Ild,” sier Herren,
En bevegelse av erklæringer
din Gud.
”Jeg forbereder en søyle og den vil være unik, en slik

deg overflod på alt som godt er, både av ditt livs frukt
og av frukten av ditt fe og av frukten av din jord i det
land som Herren tilsvor dine fedre å ville gi deg.(du vil
være velsignet på alle områder). Herren skal lukke opp
for deg sitt rike forrådshus (et lager der alt er samlet,
det som Jesus har kjøpt til deg) himmelen, og gi ditt
land regn i rette tid og velsigne alt dine henders arbeid;
og du skal låne til mange folk, (du er en som gir lån til
mange) men selv skal du ikke trenge til å låne av noen.
(da kan du blir uavhengig av banken og andre utlåLes nøye disse ord, og se om det er et område Den nere). Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale; og
Hellige Ånd minner deg om å sette foten din på. du skal alltid være ovenpå og aldri være under, såfremt
Mediter på dette løfte igjen og igjen, helt til det blir du hører på Herren, din Guds bud, som jeg i dag byder
en overbevist sannhet for deg. Da tror du det med deg å ta vare på og holde. Og såfremt du ikke viker av
fra noe av de ord jeg legger frem for dere i dag, hverken
hjertet (sjelen) og bekjenner det med din munn.
5Mos28:1-14 «Dersom du nå hører på Herrens, din til høyre eller til venstre, så du følger andre guder og
Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, dyrker dem.»
som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg
høyt over alle folkene på jorden. Og alle disse velsignel- Dette er noen mektige ord, fra Gud vår Far. Tror du
ser skal komme over deg og nå deg, så sant du hører på dette gjelder deg og meg? Handler vi på dem? Lever
Herrens, din Guds røst: Velsignet, være du i byen, og vi på og av ordet?
velsignet være du på marken! Velsignet, være ditt livs
frukt (barn og barnebarn) og frukten av din jord og Rom10:9 «For dersom du med din munn bekjenner
frukten av ditt fe, det som faller av ditt storfe, og det at Jesus er Herre, og i ditt hjerte (sjel) tror at Gud oppsom fødes av ditt småfe! (den virksomheten du driver). vakte ham fra de døde, da skal du bli frelst.»
Velsignet, være din kurv og ditt deigtrau! (kjøleskap
innhold og dine redskaper). Velsignet, være du i din Ved å tro i hjerte og bekjenne med vår munn ble vi
inngang, og velsignet være du i din utgang! (når du frelst og slik kan vi tilegne oss alle løftene som ligger
går inn i nye situasjoner og når du forlater situasjo- i frelsespakken. Disse ord fra Det Gamle Testamennen). Herren skal la dine fiender, (den onde verden) tet, er like aktuelle i dag. Jeg opplever at Gud, Den
som reiser seg mot deg, ligge under for deg; på én vei Allmektige, vil vi skal grave opp de gamle brønner.
skal de dra ut mot deg, og på syv veier skal de flykte Det er en grunn til at våre kjære venner Jødene lykfor deg. Herren skal byde velsignelsen å være hos deg i kes og gjør seg bemerket på så mange områder. Det
dine lader (oppsparte verdier) og å følge deg i alt det du har nok en sammenheng med at de tror på, deres
tar deg fore, og han skal velsigne deg i det land Herren stamfar Abraham velsignelse. Vi som har tatt imot
din Gud gir deg.(ditt løftesland). Herren skal gjøre deg Jesus Kristus, som frelser og Herre, vi har også del
til et hellig folk for seg, (et folk som står til tjeneste for i Abrahams velsignelse. Vi lever i en ny og bedre
ham) som han har tilsvoret deg, (lovet deg). såfremt du pakt, men for at velsignelsen skal virke for oss, trentar vare på Herrens, din Guds bud og vandrer på hans ger vi å ta løftene inn i våre hjerter, tro, høre på Den
veier. Og alle folkene på jorden skal se at du er kalt Hellige Ånd som åpenbarer Skriftene for oss og la
med Herrens navn, (du blir lagt merke til) og de skal han lede oss.
reddes for deg.(de får ærefrykt for deg). Herren skal gi
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Det er noen ord i femte Mosebok som jeg ønsker
å trekke fram som noen velsignelser som vi kan
ta del i. Dersom vi tror på ordet, så kreves det en
handling, for at det skal komme oss til hjelp. Disse
løftene i disse versene er så mektige, omfattende og
innholdsrike. De dekker så mange områder i våre
liv at det kan virke for stor til å innta de, som om vi
skulle spise en elefant. Det kan derfor være viktig og
ta område etter område.

Følgende profetiske ord ble gitt av Eileen Fisher under sitt ukentlige møte i Profetskolen av Den Hellige Ånd i Colorado Springs, Colorado:

Seminaroversikt 2013
• Trondheim: 19-20 april Moholt menighetshus «Dere kan alle tale profetisk»
• Skandinavisk apostolisk/profetisk konferanse», First Amassadeur hotel,
Drammen, 24-26 mai 2013 med Apostelen Jane Hamon, profetinnen
Sharon Stone og Per Ivar Winnæss i den profetiske tjenesten Brølende lam
• Profetskoleuke 29. juli – 3. august på Brølende lam Utrustningssenter
24/7 i Øvre Eiker
• 4–11 august Brølende lam profetskole på profetisk evangeliseringstur til
Finnmark. blant annet møter i Hammerfest, Tana bru og Karasjok

Husk! Ny profetskolemodul i Oslo hver tirsdag kl 14:00-23:15 fra
den 20. august – 19. november
«Dere kan alle profetere» Dette blir en kombinasjon av Modul I på
profetskole og undervisning og forløsning av dine nådegaver.
Søk skolen i dag.
www.profetisktv.no

www.menigheten247.no

Tel + 47 32 75 79 85

www.utrustningssenteret247.no

Mob + 47 901 22 575

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

