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En gang jeg fløy inn over Norge, fikk jeg
et syn av en sølvsky som dekket landet
helt fra sør til nord. Så talte Gud til meg
om at dette var et bilde på vekkelsen han
ville sende i endetiden. Det skal bli nytt
liv i disse gamle beina – i de gamle kirkene, sa Herren. Han fortale at mange
menigheter hadde vært ulydige mot
hans ord om å gå ut og vitne om ham.
I stedet hadde de brukt sine ressurser på
byggeprosjekter. Gud viste meg at han
vil skape en ny ild i Norge og i resten av
Europa og at denne ilden til slutt vil spre
seg over hele verden.

Enhet og mangfold,
av Rick Joyner Side 18 – 19
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Den indiske evangelisten Alexander
Daniel har opplevd mye med Gud. Her
forteller han om et syn han har hatt:

Tro til å gå på vannet,
av Francis Frangipane Side 4 – 5
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av Jill Austin Side 36 – 38
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Til slutt en liten profeti:

Brølende lam på kryss og tvers,
av Per Ivar Winnæss Side 16 – 17

BR

Det er derfor viktig at vi bryter med alle
våre usagte pakter med djevelen. Mange
lever på et åndelig minimum, hvor man

For at man skal få være med på en ny
åndelig begynnelse trenger vi å hellige
oss Herren og bli fri fra frykt. Renselse
fra hovmod, uoppgjort synd, egoisme,
ukjærlighet, ja du vet best. La motstanden føre deg oppover, slik ørreten forstår seg på og benytter motstanden i de
strie strømmene i elven til å føre den
oppover. Den bruker mindre kraft på
motstrømmene enn i det stille vannet.
La stormene i ditt liv gjøre deg sterkere
i troen og sett din lit i Herren for nye
begynnelser for et nytt år.

Brølende lam team ønsker våre lesere en
riktig velsignet god jul og et framgangsrikt nytt år i Herren!

Leder Side 2

Visjoner som fullføres,
av Matt Sorger Side 35
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Vi står nå i et åndelig skifte, fra forøkelse
og fullførelse av visjoner og drømmer til
en ny begynnelse for neste år. 2008 er
året med nye begynnelser. Jeg opplever
at Herren vil føre oss mer inn i det mirakuløse og inn i åndelige manifestasjoner.
Dette er en overgang til noe helt nytt for
Kristi legeme. Herren ønsker at vi skal
gå en helt ny veg. Hvordan kan jeg vite
om jeg går Herrens veg? Jo, for du har
ikke gått vegen før, slik kan du vite at du
går Herrens veg.

ikke tar det så nøye med sitt gudsliv.
Man har slått seg til ro med et liv hvor
man sammenligner seg med de andre
og ikke vil skille seg ut. Og er det noen
som stikker fram sitt hode med en større
lengsel etter Gud eller som kan vise til
noe åndelige gaver eller manifestasjoner
så blir man fort hugget ned. Vi har den
usagte pakten med djevelen at plag ikke
meg så skal ikke jeg plage deg. Vi trenger å forstå at vi faktisk er kallet til krig,
til konflikt med den åndelige verden og
til å innta et nytt land. Herren har lovet
oss landet, men vi må selv kjempe kampene selv for å innta og ta landet til eie.

4 Englehistorier Side 32 – 34
Det profetiske reiser seg,
av Ryan Wyatt Side 12 – 14
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Først av alt vil jeg takke hver enkelt leser for dette året. Takk for at dere har
stått med oss som abonnent, BL partner
eller i bønn. Dette har bidratt til at vi
har kunnet trene og utruste flere hundre
mennesker i de nytestamentlige profetiske gaver dette året. Vi har også bedt
og profetert for ytterligere hundreder.
Vi har fått mange tilbakemeldinger om
helbredelser, skapende mirakler og om
livs forvandlinger gjennom profeti og
forbønn.

Gjør deg klar,
av Joni Ames Side 30 – 31

AS

Kjære leser!

Du kan nedkjempe enhver
Goliat i ditt liv,
av Dennis Jernigan Side 10 – 11
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av Francis Frangipane
”Jesus kaller oss til å gjøre det umulige
midt i stormen og han vil gi deg ordre om
å se det umulige rett inn i øyet og tro Gud
for hans kraft”
Ikke bare er Jesus vår Frelser, han er
også ”troens opphavsmann og fullender.”
Hebr12:2 Hold den tanken fast med
begge hender at han er ”troens opphavsmann.” Troen som Jesus Kristus gav
deg, arbeider i deg for at den skal bli
fullendt.
Det faktum at Jesus er ”troens opphavsmann” er viktig, enten vi søker å bevege
oss i bønn og utøve åndelig autoritet,
om vi fortsetter å fastholde et Guds løfte, eller om vi fortsetter å tjener Herren
med rene motiver i kjærlighet, så er det
troens kraft som bærer det hele.
Ideen om at Kristus søker å gjøre vår
tro fullendt, skaper en god læresetning,
men i det praktiske arbeidet i våre liv,
kjemper vi dypt imot den ideen. For vi
vet at tro, som skal bli sterk må testes.
Guds mål er mer enn bare å frelse oss.
Han vil også gjøre oss lik Kristus. Han
ønsker å fullende sitt verk i oss, ikke
bare beskytte oss. Gud tillater konflikter
og stormer for at troen skal prøves og
vokse. Jeg vet at vi ofte har bildet av Jesus som forsiktig holder oss, stryker oss
på ryggen og sier ”så, så, jeg er rett ved
din side”. Hør, det er ikke Jesu stemme;
det er ekkoet fra vår mor som snakker.
Takk Gud for mødrene, men Jesus søker
etter å få oss til slutte å være slike babyer.
Han vil at vi skal vokse inn i hans bilde.
Husk, jeg taler om den sanne Jesus nå,
den som sier ”Alle ting er mulig for den
som tror.” Om den Jesus du følger ikke
leder deg inn i det riket der det umulige
skaper forandring i din verden, da følger
du antagelig ikke den rette Jesus.
Du forstår, vi gjør folk en bjørnetjeneste
når vi forteller dem ”gi over ditt liv til
Herren og han vil holde deg unna pro-
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blemer.” Det er ikke sant! Det er mye
mer ærlig å si ”gi ditt liv til Kristus, og
han vil trene deg og bemyndige deg slik
at du overvinner trøbbel og motgang”
Ja, han vil ta vare på deg, men han vil
ikke gjøre det ved å sette deg inn i en
harmløs verden fri for problemer. I stedet vil Herren fullende det som skal utføres i deg ved å utvikle din karakter og
ved å gi deg tro – en tro som skaper den
åndelige beskyttelse i et forandret liv.
En storm, et spøkelse eller Jesus?
Bare bli vant til den tanken om at Jesus
søker å fullende din tro. Ta med i dine
planer det faktum at han antagelig vil
sette deg inn i en tilsynelatende umulig situasjon for å tvinge din tro opp til
overflaten. Før eller senere, vil Jesus be
deg om å se det umulige rett inn i øyet
og tro Gud for hans kraft.
Se for deg den handlingen da Jesus sender sine disipler i forveien ut i båten
som skal krysse Galilea sjøen; den natten krysset han den samme sjøen selv,
ved å gå på vannet. Han ventet med å
gå inntil stormen rullet over vannflatene
i sterke vindkast og ruvende bølger før
han gikk ut på vannet. Han kunne ventet til det var en rolig dag eller bare helt
enkelt ha flyttet seg i det overnaturlige
- uten å stoppe ved båten - over til den
andre siden. Men nei, han kom til disiplene fordi han ville vise dem noe. Han
kom for lære oss en lekse i tro.
Legg merke til at når Jesus lærte dem
å vokse i tro, så gjorde han det midt i
vanskelighetene. Han gav dem ingen
forberedende instruksjoner, ingen ”101
basisregler for å gå på vannet.” Han lot
dem ikke praktisere først i en liten vannpytt, eller ventet med å øve seg til å gå
på vannet til det ble vinter og sjøen var
dekket med is. Han ventet til det kom
en ekte faretruende storm, som virkelig

skremte de vante fiskerne, for å lære dem
å gå på vannet i tro. Og på toppen av det
hele: Han kom heller ikke i dagslys, men
han kom midt på natten. Så Jesus kom
til sine disipler midt ute på sjøen, midt i
stormen og midt på natten for lære dem
hvordan å gå på vannet. Han gjorde det
ikke lett, men dette er den virkelige Jesus
med de virkelige disiplene. Vi kan også
legge til at disiplene i tillegg var fysisk
utslitt og virkelig redde i stormen.
Skriften forteller at synet av figuren som
kom vandrende på sjøen, som kom ut av
den stormfulle vinden midt på natten,
sendte disiplene inn i en voldsom frykt,
det ble terror for dem. De ropte ut ”det
er et spøkelse!” (legg merke til dette,
enkelte ting som vi stempler som ”spøkelse” eller demonisk er i virkeligheten
Herren som kommer for å markere en
lekse i tro.)
Jesus nærmet seg båten, og ropte ut ”Fatt
mot, det er jeg; vær ikke redd!”
En storm er en invitasjon til å tro
Når Jesus sier midt i din storm, ”det er
jeg” så er det et kall til tro. Når han sier,
”Fatt mot,” så er det et kall til å ta affære;
sann tro vil alltid, på et eller annet tidspunkt, kreve mot.
Peter sier til ham ”Herre, om det er deg,
da be meg om å komme ut til deg på vannet.” Dette er virkelig fantastisk. Her
ser vi Peters forhold til Jesus. Helt siden
Peter ble kjent med Herren, hadde Kristus befalt ham og de andre disiplene å
gjøre umulige ting - helbrede de syke,
mette de 5000 og reise opp døde. Om
og om igjen hadde Peter sett Jesus gjøre
mirakler; og om og om igjen hadde Jesus bemyndiget Peter til å gjøre det han
så Jesus gjorde.
Den natten på den stormfulle sjøen, har
Peter mot til å si; ”om det virkelig er deg
Herre.” Han vil be meg gjøre det han

reddet ham, selvfølgelig, og da de gikk
opp i båten igjen stoppet vinden.
Vi ville kanskje forventet at Herren hadde sagt, ”Peter, du klarte det!” Mulig Peter ventet ros for hans korte ”gå på vannet karriere,” men nei, Jesus irettesetter
ham og sier, ”hvorfor tvilte du?”

gjør - noe umulig. Om det er den Jesus
jeg kjenner, om et øyeblikk, vil han be
meg om å gå på vannet også, akkurat
som han ropte ut til Peter ”kom!”
Kraften i å fullføre det umulige ligger
i Krist ord
Det Peter går på er i vikeligheten ikke
vannet. Idet han trår ut av båten, så
vandrer han på ordet ”kom.” Han vet at
kraften i å fullføre det umulige ligger i
Kristi ord, og det er det som er det overnaturlige som han vandrer i.
Du forstår, alt dette handler om å stole
på integriteten i Jesus Kristi befaling.
Tror du Peter følte kraften da han steg

ut på vannet? Jeg tror ikke at han følte
noe annet enn stormen. Ingen elektriske
følelser, ingen hallelujarop. Peter sitter
på kanten av båten og svinger sine ben
over ripa. Stirrende gjennom vind og
regn, ser han på Jesus. Så slipper han seg
ned, står oppreist på vannet og begynner å gå!
Plask! Ett steg. Plask! Så ett til og ett
til, helt til Peter går rett bort til Jesus.
Dette er ingen liten og enkel vandring.
Riktignok, alle kan ta det første skrittet
på vannet. Det er det andre og de neste
stegene som er vanskelige. Peter vandret
helt til bølgene fanget hans oppmerksomhet; da begynte han å synke. Jesus

Storheten som vokser gjennom stormene
Jesus ser begynnelsen på noe stort i Peter og han ønsker ikke at det skal forurenses av stolthet eller selvmedlidenhet.
De fleste av oss ønsker en medalje hver
gang vi gjør noe for Gud. Herren ønsker
verken at Peter eller vi skal bygge et monument på våre utførelser, spesielt når vi
bare så vidt har begynt. Om dette mirakelet til Peter ble gjort av noen i Statene,
eller i andre nasjoner, så ville vi i løpet av
to uker dratt på turne, laget T-skjorter
og feiret dagen vi gikk på vannet. Men
Jesus tillot aldri noe av dette for sine
disipler. Han ser storheten som vokser i
Peter og han vil ikke presse noen av sine
disipler gjennom noe annet enn den fulle overensstemmelse av hans bilde.
Husk; Guds mål er at vi skal bli Kristuslike. Jesus er i ferd med å kalle oss til å
gjøre det umulige. Dette betyr at vi vil
bli kalt til å gjøre ting vi aldri har gjort
før. Du vil se Jesus fram for deg, antageligvis i en eller annen storm, men det
vil bli begynnelsen til mirakelet som vil
forandre deg - og verden rundt deg.
La oss be: ”Herre, tilgi meg for at jeg søker å leve det trygge livet i stedet for det
overnaturlige liv. Jeg ønsker mer av deg.
Kall meg ut av båten, det familiære, den
behagelige verden. Mester, for at ikke de
rundt meg skal gå fortapt, forøk min tro
inntil jeg står sammen med deg på vannet av guddommelig potensialer. I Jesu
navn, Amen.”
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Din arbeidsmark nummer én
av Ivar Vik

ivar.vik@ebnett.no

Du vil kanskje bli overrasket over å høre det, men din viktigste arbeidsmark på det åndelige område er deg
selv! Hva? Er det kanskje ikke de ufrelste? Jeg skjønner spørsmålet, men saken er den at før Gud ser etter
tjenere ser han etter tilbedere. Du er et redskap som Gud skal bruke for å utbre sitt rike. Et redskap kan
være godt eller dårlig. En øks kan være sløv eller skarp. Å anvende øksa er Guds sak, å slipe øksa er din
sak. Din daglige time i tilbedelse er din måte å slipe øksa med ditt navn. Det er stor forskjell på en sløv og
en skarpslipt øks. Den skarpe kan felle flere trær enn den sløve. Saken er den er at du blir ikke varm med
mindre du holder deg nær til varmekilden.

Nederlag en del av utdannelsen
Ingen vil benekte at Moses var en Guds
mann, utvalgt til storverk for Herren.
Men han var 80 år da hans tjeneste begynte. Så lang utdannelse trengte han
før han var blitt skikket til å gå inn i den
gjerning Gud hadde for ham. Og merk
deg en ting til: Nederlagene var en del av
utdannelsen. Moses var nemlig en morder. Han slo i hjel egypteren som angrep
en hebreer. (2Mos2:12) Så Moses hadde
ikke noe å rose seg av. Det hadde heller
ikke David eller Paulus. De var mordere
de også. David sendte Urias i døden for
å få hans kone Batseba. (2Sam11:14ff )
Paulus voktet klærne til de som steinet
Stefanus. (Apg7:58) Det å gå i Guds
skole kan unektelig være smertefullt fra
tid til annen, men frukten er desto mer
herlig. Din daglige stund innfor Herren
skal altså bidra til å gjøre deg til en skarpslipt øks i Herrens hånd. Vi gjør altså
rett i å ha vårt fokus på hva som gjør deg
skarpslipt: Nærhet til Herren, fellesskap
med Guds folk. Ta til deg litteratur som
bygger din ånd. Tenk tilbake. Hvilke
opplevelser, hvilke situasjoner var det
som tente meg for Herren? Hvilke hendelser i mitt liv var det som satte meg i
full fyr for Jesus? Oppsøk slike situasjoner og la de fortsette å forme deg. Vær
klar over at denne prosessen ikke alltid

er å gå fra seier til seier. Det er ofte to
skritt frem og ett tilbake.
Lett å bli sløvet i ånden
Å bli sløvet i sin ånd er bare et altfor velkjent fenomen blant kristne. Å få møte
”den himmelske mann”, Broder Yun,
var for meg et møte med min egen sløvhet. De lidelser Broder Yun og mange av
hans medkristne har gjennomgått i Kina
sto i skarp kontrast til vårt vestlige vellevnet, uten motstand eller forfølgelse.
Det ble et møte med en helt annen kristen kultur og det gikk opp for meg hvor
sløvende hele den vestlige kultur er på
vår kristne ånd. ”Det skal sterk rygg til
for å bære gode dager” heter det i et ordtak. Vi kan godt omskrive det slik: ”Det
skal sterk tro til for å bære gode dager”.
Å avstå fra å søke Gud midt i vårt vellevnet er i seg selv sløvende på din ånd
og gjør at du ender opp som en dvask
og kraftløs kristen. For Satan er du ikke
lenger noen trussel. Derfor lar han deg
være i fred. Igjen roper Mesteren til oss
av all kraft: ”Våk og be om at dere ikke må
komme i fristelse!” (Matt26:41) Å la sin
ånd sløves er det enkleste i verden. Det
er nok å flyte med strømmen. Da vil du
likedannes med denne verden, men meningen var at du skulle likedannes med
Jesus!

Et effektivt redskap
Det kan virke selvmotsigende at vi skal
bruke så mye tid på vårt eget gudsliv når
det er så mange som går borte fra Gud.
Men om du står foran en forsamling og
ramser opp et budskap som du knapt
tror på selv; hvilket inntrykk vil det gjøre? Hvem vil bli forvandlet? Hvem vil
gråte over sin synd? Sannsynligvis aner
du svaret. Derfor er din person så altoverskyggende viktig når du skal formidle
budskapet fra himmelen. For det er et
budskap du kommuniserer med hele
din person. Når budskapet kommer fra
hjertet vil ditt kroppsspråk kommunisere det samme som din munn, og hele
din person vil rope ut ”Vend om og tro
på evangeliet!” (Mark1:14) Ta eksempel
av de store evangelistene som opererer
i dag. På ett møte vinner de flere enn
mange av oss andre på et helt liv. De er
kommet inn i en effektiv tjeneste der de
har vokst i sin ånd. Det har ikke skjedd
på en dag. De har vært gjennom mye
kamp og smerte, men de var lydige og
de fulgte etter der Herren gikk foran. De
er blitt effektive i sin tjeneste for Herren
fordi det har skjedd noe med dem. Å
gjøre et stort arbeid krever mye energi,
men den samme jobben kan gjøres med
mindre energi om du lærer deg å bruke
kraften effektivt. Dette vet næringslivet

alt om, men denne loven har en parallell
i menigheten også.
Et tilstoppet rør
Tenk deg et rør. Det går fra himmelen til
jorden. Dette røret er deg og gjennom
deg vil Gud at det levende vann skal
flyte ut til verden omkring deg. Men røret er tilstoppet av hovmod, uoppgjort
synd, egoisme, ukjærlighet, ja du vet
best. Resultatet er at det bare pipler litt
vann ut til de tørstende. Det må skje noe
med røret. Det må renses slik at vannet
kan strømme. Ja, ikke bare det. Det må
holdes åpent. Vedlikehold av ledningsnettet er nødvendig i det jordiske og likeså vel i det himmelske. Å renske opp

i det himmelske røret slik at det levende
vann kan strømme uhindret gjennom
deg vil skje når tingene kommer på rette
plass i ditt liv. ”Søk først Guds rike” sa
Jesus.(Matt6:33) Han visste hva han
snakket om. Når Jesus satte det å søke
hans rike først, hvordan kan vi da gjøre
noe annet?

seg over deg og sluke deg hel. Men du
har bygd ditt hus på fjell og står når stormene kommer. Det skjer noe med deg
når du hengir deg til Gud. Du blir ikke
selvopptatt, men tvert i mot opptatt av
Jesus. Din tjeneste blir Jesus-sentrert og
der Jesus er sentrum er forutsetningen
lagt for en sann kristen tjeneste.

Når seieren kommer
Også når du har nådd til et gjennombrudd i din tjeneste og du ser rike frukter gjelder det altså at du stadig har fokus
på ditt eget gudsliv. Fristelsen til å sette
seg selv i sentrum og bli hovmodig er
overhengende. Fienden vet å gjøre bruk
av suksess til eget formål og han vil kaste
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Brølende lam

TV programmer på

TV Visjon Norge

Brølende lam holder profetiske seminarer
i Drammen 2008

Brølende lam
distriktsseminarer

28. mars – 30. mars
6. – 8. juni
8. – 10. august
7. – 9. november

Ålesund: 30. november – 2. desember
Sortland: 18. – 20. januar
Ålesund: 11. – 13. april
Stavanger: 2. – 4. mai
Bergen: 23. – 25. mai
Jæren: 20. – 22. juni

Profetisk ny ttårshelg
30 desember 2007 - 1 januar 2008, Wassilioff hotell, Stavern

Hver søndag, nytt profetisk TV
program fra Brølende lam
Per Ivar Winnæss i studio med
gjester, musikk og innslag
Sendes på TV Visjon Norge
følgende tider:

nye tider: Søndag

kl 17:30
med repriser påfølgende uke:
Tirsdag kl 23:00
Lørdag kl 15:00
Søndag kl 07:00
Krassimir Kolev, ”Anonym” - Olje på lerret
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Isfjellet smelter og blomstene
kommer til syne
av Merethe Drønnen
For noen år tilbake fikk jeg en sterk og
klar visjon. Jeg så et stort isbelagt fjell
og grå himmel. Så begynte sola å skinne
på fjellet, og himmelen ble blå. Varmen
fra sola smeltet isen og snøen. Under og
gjennom isen og snøen spratt det opp
blomster som presset seg oppover og
strakk seg mot sola og varmen.
Isen ble etter hvert til rennende vann og
deretter omformet til et stort rennende
fossefall. Følelser av varme, glede og positivitet gjennomstrømmet bildet.
Under en bønnesamling for Sunnmøre
og Norge i mai i år, så jeg et isbelagt fjell
der toppen av fjellet var blitt bart for

snø og is. Resten av fjellet var isbelagt,
men isen var sprukket opp (som en slags
”slush”/knust is) og det så ut til å gjøre
seg klar for å bli fjernet snarlig.
I helga den 21.- 23. september i år var
jeg på profetisk seminar med Valentina
og Per Ivar Winnæss i Ålesund. Helt i
starten på seminaret, under lovprisningen, fikk jeg et bilde av en vakker rose
som åpnet seg i det den ble varmet opp
av sola, og strakk seg tillitsfullt opp etter
den. Den blomstret og utvidet seg. Kom
ut i all sin prakt.
Under fellesøvelsen hvor vi deltakere
skulle trenes i å profetere for en lang

rekke av mennesker, fikk jeg mange ulike bilder, deriblant flere enkeltroser som
åpnet seg i full blomst. Jeg så både lys
og sol som skinte på rosene, før de åpnet seg ut. Det som var merkbart, var at
rosene var ulike. Både i størrelse, utseende, form, uttrykk og scene jeg så bildet
i. Dette gjenspeiler sikkert individuelle
forskjeller i oss. Jeg kjente også duft av
roser da Per Ivar Winnæss profeterte om
en rose over en deltaker.
Samme helga som det var profetisk seminar i Ålesund, satt ”den himmelske
mannen” og en rekke pastorer i Oslo
under ”pinse for alle 07” og ba hele
lørdagsnatten til Gud, for Norge. Da

fikk de et bilde av et stort fjell belagt av
is, som sola begynte å skinne på. Isen
smeltet og blomstene kom til syne på
marken.
Et identisk bilde som Herren viste meg,
bortsett fra at jeg også fikk bildet av fossefallet.
Jeg tror at fjellet er Norge, blomstene er
oss, og den varmende sola er Jesus. Rennende vann vet vi vel også hva betyr
Resten av tolkningen overlater jeg til å
bli gitt leseren gjennom Den Hellige
Ånd.
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Du k an
av Dennis Jernigan

info@brolendelam.no

Dennis Jernigan har skrevet mer enn 2200 lovsanger, inkludert ”You Are My All in All” og ”Hands
Lifted High.” Dennis, hans kone Melinda og deres ni barn bor i Muskogee, Oklahoma.
Hvis du hadde fortalt meg for 25 år siden at jeg skulle bli fri fra min homoseksualitet og at Gud
ville bruke meg til å dele de mest skamfulle bitene til hans ære, hadde jeg trodd at du var gal for å
si det mildt. Men det er akkurat det Gud har gjort. Jeg vil gjerne dele noen sannheter han har lært
meg på min vei til frihet.
Hvordan drepe kjemper i livet ditt
Vi møter ikke nødvendigvis en stor livsfarlig kjempe kalt Goliat, som David
gjorde. Men vi kan føle oss overveldet
av store utfordringer som paralyserende
angst, avhengigheter eller stolthet som
står i veien for vår frihet. Hvordan dre-

per man kjemper i livet vårt en gang for
alle? Hvordan kommer fullstendig helbredelse?
Når man skal tilintetgjøre en åndelig
kjempe må man slå den ned med sannheten. Hodet dens må kuttes av. For å
fjerne ugress må roten graves opp. På

samme måte må vi ta sannheten fra det
Gud sier vi er og bruke det til å rive
ned løgnene vi har trodd på. Fristelse
er ikke det samme som identitet og våre
sår definerer oss heller ikke. Begge to er
faktisk muligheter til å vokse i intimitet
med Gud når vi kommer til ham for å få
styrke og helbredelse.
Jeg får ikke lov til å bestemme om Gud
elsker meg. Gud er kjærlighet, det er
hans natur. (1Joh4:8) Selv om dette ikke
alltid garanterer at jeg vil forstå hans
måter å gjøre ting på, betyr det likevel
at det er mitt valg om jeg vil godta eller
avvise hans kjærlighet. Konklusjon? Jeg
er den min Far sier at jeg er, uavhengig
av mine tidligere synder, pågående fristelser eller selv daglige nederlag.
Noen kjemper tilintetgjøres ikke over
natten
Siden vi ikke kan forandre fortiden må
vi gi opp og forsøke å gjøre det. Vi må
også erkjenne at noen kjemper ikke blir
fullstendig drept over natten. Å rive ned
et gammelt kondemnert hus som tok
lang tid å bygge opp kan kreve tålmodighet og overgivelse. På samme måte
kan nedriving av fiendes løgner om vår
identitet, som vi gjerne har trodd på
over mange år ta tid.
Men jeg fant ut at det å være ærlig overfor Gud, og andre, gjør at han i stor
kjærlighet skrur opp farten på helbre-
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nedkjempe enhver

Goliat i ditt liv
delsesprosessen. Sannhet kan ofte være
som en sprøyte med vitamin B12 i en
idrettsutøvers slappe kropp. Den oppfrisker sjelen til å løpe løpet uansett hvor
langt og uutholdelig det måtte være.
Ærlighet er det første skrittet mot sannhet, og sannhet fører oss til et dypere
forhold til Gud og andre mennesker.
Kjemper, slik som de forkrøplende bindingene av skam er, har som oppdrag
å ødelegge fellesskapet mellom oss og
Gud. Det begynner ofte med feil type
tanker som fører til feil type oppførsel
og som igjen fører til ødeleggende og
forkrøplende vaner. Men ”sannheten setter oss fri!” Jesus sa: ”at han er sannheten,”
”og hvis han får satt deg fri blir du virkelig
fri.” (Joh14:6; 8:36).
Ta en kjempe om gangen
Kjemper er det best å konfrontere en om
gangen. Jeg kunne ikke gå mot frykt,
forkastelse, motløshet og perversjon på
samme dag! Min første kamp, min første
overgivelse til å bli en som nedkjemper
en kjempe ble tilbrakt alene med Gud.

Hver gang jeg går til kamp mot kjemper
siden den dagen alene med Gud, går jeg
aldri alene. Som Kong David omgir jeg
meg med mektige menn og kvinner av
verdighet som sloss sammen med meg.
Jeg måtte til slutt komme til erkjennelse
av at jeg ikke kunne drepe mine ”Goliat”
hvis jeg fokuserte på meg selv. Livets mål
er ikke å motta heder og ære, rikdom eller endeløs tilfredsstillelse, men heller å
ære Gud, gi ham glede eller hjelpe andre
til å bli kjent med ham. Enkelt og greit:
Det handler ikke om meg. Han er Gud,
jeg er det ikke! Helbredelse og seier
kommer når jeg fokuserer på sannheten
av hans storhet. Sterke bånd som virker
som fjell er i virkeligheten små maurtuer, mens Guds kjærlighet, kraft og nærvær er som storheten over Mt. Everest!
Vi må bare titte på våre problemer men
studere hans storhet. Jeg for min del må
lære meg å akseptere min menneskelige
svakhet og omfavne hans frelsende nåde
hver eneste dag, hvert øyeblikk.

Motløshet, Frykt og Avhengighet etterlater deg kald og alene, uten noe håp?
Reis deg å ta din plass som en som tar
livet av disse kjempene en gang for alle,
med en velplassert stein kalt din identitet i Kristus! Det evige perspektivs våpen
vil hjelpe deg å se det storartede livet
som Gud har tiltenkt for deg hele tiden.
Et dypt fellesskap med Gud vil fylle deg
med hans kraft slik at du kan vandre i
dybder av relasjonsmessig frihet som du
aldri ville trodd var mulig. Kjemp mot
fienden med tilbedelse og lovsang til vår
mektige Far og se Gud gi fred og seier
til ditt livs største kamper. Tro på drømmen for fremtiden som er plantet dypt
i deg og gå i din sanne identitet som en
sønn eller datter av den høyeste Gud. Bli
den som tar livet av kjempene i ditt liv.
Du er utvalgt til å være en seierherre og
følge den ene som overvant synd, død,
skam, frykt, forkastelse og ondskap en
gang for alle, Jesus Kristus.

Din identitet i Kristus
Er du lei av at kjemper ved navn Skam,

Ta en titt på nettstedet:

www.brolendelam.no
en
en profetisk,
profetisk, kreativ
kreativ nettressurs
nettressurs for
for vekkelse
vekkelse og
og reformasjon
reformasjon
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Det profetiske reiser seg

av Ryan Wyatt
”Profetiske løfter har blitt forløst over hundrevis av år over en generasjon av seierherrer. Hvem vil stå opp som åndelige krigere
for å spre Guds Kongerike over jorden og
høste horder av sjeler i denne endetiden?”
Jeg skriver for å dele det jeg tror er et ord
for alle troende individuelt for akkurat
denne tiden, men også for menigheten
på verdensbasis. Jeg tror at vi akkurat nå
står på kanten av det største i Kongeriket som menigheten aldri før har sett.
Jeg tror ikke at vi beveger oss inn i en ny
bevegelse eller vekkelse. For å si det sånn
så er jeg ikke opptatt av vekkelse i det
hele tatt. Vekkelse er bra, men de kommer og går. Vi kan se tilbake i historien
og se hvordan Gud på en suveren måte
besøkte områder på jorden og store fantastiske ting skjedde. I dag er mange av
de floppene fra vekkelsen mer død enn

info@brolendelam.no

de var før vekkelsen kom. Jeg er ikke interessert i en ”kortvarig” vekkelse, men i
stedet er jeg interessert i en revolusjon som
ender i en blivende holdning til Guds herlighet på jord som kalles ”Kongeriket!”
Vi beveger oss ikke inn i en ny bevegelse
La meg forklare. Jesus kom ikke for å
etablere en ny verdensreligion eller starte
en bevegelse som skulle feie over jorden.
Jesus kom til jord for å gjenopprette himmelens Kongerike på jord. Jesus kom for å
på nytt koble jorden med himmelen og
etablere et varig nærvær og en atmosfære
av himmelens regjering på jord.
Det triste er at ikke lenge etter at Jesus
stod opp fra de døde, tok mennesket
de himmelens ting og låste dem inne
i en boks og bare forløste de ting som

passet deres religion - kristendommen.
Jesus kom for å demonstrere Guds rike
på jord, men mennesket snudde om og
pakket det sammen til en søt liten religion som mangler himmelens kraft for
virkelig å kunne forvandle vår verden.
Helt siden den mørke tidsalder, har
Gud gitt Sannheten til menigheten for
at vi skulle komme tilbake til det stedet
der vi fullverdig kan regjere og styre i
verden i stedet for å bli dominert av de
enkle ting vi må ha seier over.
Vi har hatt hele tiår på 1900 tallet som
var hengitt til gjenopprettelsen av Ef4:11,
de femfoldige tjenestegavene til apostlene, profetene, evangelistene, hyrdene
og lærerne. Alt dette er gitt oss for at de
hellige kan bli utrustet og på nytt koblet
opp til hodet, Jesus Kristus. Når menigheten på nytt kobles opp til hode for
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menigheten, vil det bli en forløsning av
himmelen på jord som ingen kan stoppe.
Jeg tror vi nå går inn i en tid der vi ikke
bare ser himmelen røre jorden i periodevise
vekkelser som kommer og går, men i stedet
så er det en tid der det blant de hellige manifesterer seg noe som vil forbli i oss og som
utrykker Kongerikets herlighet og kraft.
Det konstante, blivende og en tilstedeværende uttrykksform fra himmelen på
jord er den eneste tingen som virkelig
vil etablere seg og vise Guds regjerende
kraft i våre liv og regioner.
Det jeg snakker om er å gå fra ørkenvandringen der Israelittene opplevde
besøk fra Gud, til faktisk å tre inn i løftelandet og etablere herligheten som vil
hvile over jord og vise himmelens Kongerike.
Tidens fylde og profetiske tegn
Jeg tror at vi er i enden av tidens fylde.
Siden Jesus vandret på jord, har Gud lagret sannheter i Kristi Legeme og profetisk løfter har blitt forløst over hundreder
av år over en generasjon av overvinnere
lik Josva. Vi skal stå opp som åndelige
krigere for å vise Guds Kongerike rundt
om på jorden, og høste en horde av sjeler i endetiden. Nå er tiden inne for at
de profetiske løftene skal gis over jorden
og bli etablert.
Det moderne Jerusalem er et profetisk
tegn for oss. I år markerte jødene førtiårsdagen for Jerusalems uavhengighet.
Det er ikke Israel som er Guds timeklokke men heller Jerusalem. Førtiårsmarkeringen er veldig spesiell i Bibelske
termer. I førti år vandret Israelittene i
ørkenen. Der ble det gjentatte ganger
fortalt og de ble minnet om profetiene

og løftene fra Gud om å entre inn i et
land som var deres eget og som de kunne bosette seg og etablere seg i. De ble
fortalt at dette landet skulle flyte over
av melk og honning og av fruktbarhet
i overflod. De ble fortalt at dette landet
var fullt av fiender, men at om de ville
forbli ydmyke og overgi seg til Gud,
ville han gå foran dem som deres Konge
og ødelegge enhver fiende som rørte deres hode. Løftelandet var der Israel var
bestemt for å skulle regjere og styre og
etablere seg selv som Guds nasjon. De
skulle være et eksempel på Guds herlighet for alle nasjoner. Etter 40 år stormet
de inn og inntok landet.
Det profetiske skal innta og Kongeriket skal etableres
Profetisk talt, representerer løftelandet
å krysse det å høre profetiske ord og
faktisk leve ut disse i tid og sted her på
jord. Å gå inn i løftelandet betyr å gå fra
herlighetens manifestasjoner til faktisk
å etablere Guds festningsverk der hans
herlighet kan hvile. Det betyr å styre og
regjere i en konstant krig, ikke bare for å
vinne krigen, men faktisk for å ta mark
fra fienden, forbli i seieren og etablere
Kongerikets festningsverk på det stedet.
Jeg tror at denne profetiske tiden for Jerusalems førti år av uavhengighet ikke bare
er et tegn for menigheten, men at det er
terskelen vi trår over som virkelig vil forandre menighetens ansikt for alltid.
Å krysse den åndelige elven
”De åndelige krigerne kommer. Vi er generasjonen som vil bli frimodige som løver og
innta denne verden for Gud!”
I ørkenen levde og opererte Israel på
forskjellige måter. Det var en vandrende

livsstil som Gud hadde satt dem inn i
for en tid og de ble vant til den form
for levesett. Israel var for en tid på vei
for å bli gjenopprettet og etablert, men
enda er de ikke der. Israel responderte på
en veldig negativ måte. De utviklet en
”offermentalitet” og konstant murret de
over situasjonen sin. De hadde sunket
inn i en varig mentalitet, prøvde å holde
seg i live, i stedet for en ”seiersmentalitet” av å regjere og styre.
Det virket som de trodde at når de entret løftelandet, så ville kampene avta og
alle kriger og konflikter ville forsvinne.
Problemet var at Israel ikke hadde en
eneste ide om hvem de var. De hadde
ikke tanke for at de var våpenet i Guds
hånd som skulle etablere Guds styre på
jord. Jeg tror at dagens menighet er akkurat der, de også. Mange troende lever i
dag med en offermentalitet. De blir født
på ny og lever resten av sine liv bare å
prøve og være snille og gjøre gode ting.
De ser fram til den dagen da de krysser
den åndelige elven, kalt Jordan, og skal
leve lykkelig alle sine dager i himmelen.
Hele menighetens mentalitet er i ferd
med å endre seg drastisk. Når vi nå krysser denne terskelen på Guds timeklokke
så vil menigheten begynne å forstå at vi
ikke bare har blitt satt på denne jord for
å bli frelst og bare ”holde ut” og prøve
å være i live og så en dag dø og gå inn i
herligheten.
Ånden og salvelsen til Seiersherren, Jesus Kristus, kommer inn i Kristi Legeme. Menigheten vil forstå at himmelen
er ikke først når vi dør, det begynner i
dette livet, akkurat nå, på denne jord.
Og ikke bare vil vi forstå dette men også
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Brølende
lam - partner!

av Ryan Wyatt
skjønne at det er menighetens ansvar å
være porten til der himmelen berører
jorden. Vi skal være instrumentene som
ikke bare bringer himmelen til jord men
også etablere og utvikle Kongerike på jord.
De åndelige krigerne kommer nå over
menigheten. Mange tror at når du presser deg inn på løftelandet vil all krigføring forsvinne. Det er ikke sant! Det
er når vi presser oss inn i løftelandet og
Guds herlighet kommer at krigføringen
kommer opp på et helt nytt nivå. Krigføringen i løftelandet er konstant og vi
er generasjonen som kan utføre den! Vi
er den generasjonen som vil bli frimodige som løver og innta denne verden
for Gud! Men, det vil kreve et dramatisk
skifte i våre vinsekker i livet og i tjenesten.
Vinsekkene
Jeg tror at horder med vinsekker til tjenestemodellene og strukturene må fornyes. Sannheten er at om menigheten
fortsetter på den måten den har gjort til
nå, vil menigheten ”aldri” klare å fullføre
sitt oppdrag for Gud. Jeg elsker pastorer
og respekterer dem i deres gaver, men de
kan ikke forvente å bære hatten av den
femfoldige tjeneste slik som tilstanden
er nå. Jeg skal ta et sterkt eksempel og
jeg tror at mange av dere vil være enige:
”Menigheten som styres av pastorer vil aldri fullføre det høye og verdige mandatet
til menigheten.”
Den femfoldige tjenesten er gaver gitt
direkte fra Jesus Kristus til menigheten.
Da Jesus vandret på jord, var alle disse
gavene i ham. Han var apostelen, profeten, evangelisten, pastoren og læreren.
Etter at han hadde oppstått fra de døde,
tok Jesus kappen som var over sitt liv og
delte den i 5 deler og gav den til forskjellige mennesker i sitt Legeme. Det
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er ikke en person alene som kan fylle alle
disse tjenestegavene. Den femfoldige tjenesten i følge Ef4:11, er ment å utvikle
de hellige for oppgaven i deres tjeneste.
Den femfoldige er kalt til å trene, reise
opp og forløse de hellige til å utføre arbeidet med å etablere og utvikle Guds
Kongerike på jord som Kristi Legeme.
En kan ikke forvente at en tjenestegave
skal gjøre alt dette. Menighetene har
blitt fremmede for hverandre og blitt
styrt av pastorer. Forvandlingen av vinsekkene kommer først når Gud forløser
alle de femfoldige funksjonene i team
som blir reist opp som en arme av krigere til å føre fram Kongeriket.
Forvent at denne sannheten og forvandlingen sørger for mye kaos og
splittelse i menigheten, men husk at
Gud alltid etablerer sitt styre hvor hensikten er å bringe orden midt i kaoset.
Regionale avdelinger blir etablert
”Gud reiser opp baser for å tjene og sørge
for at atmosfæren av Guds herlighet blir
varig.”
Jeg tror at en av de viktigste strategier og
fokus for denne tid er å etablere sterke
apostoliske regionale baser i enhver region på hele denne jord. Faktisk, tror jeg
at det er den eneste måten vi kan etablere og utvikle Guds Kongerike, ved å
se det profetiske spres ut i de regionale
basene der de hellige ikke bare er trent
for å gjøre ting, men faktisk utfører disse
tingene.
Når jeg snakker om apostoliske regionale baser, prater jeg ikke om konferanse
sentre. De kan ikke alene bygge Guds
rike. Konferanser er gode verktøyer for å
samle en region, men de vil aldri gå dypt
nok til å reise opp og trene en arme.
Jeg tror at Gud fjerner grensene mellom
store og mindre menigheter. Det Greske

Vær med å så inn i vår visjon om et profetisk kreativt ressurssenter for
vekkelse og reformasjon. Vi ønsker å bygge opp et senter hvor vi kontinuerlig utruster disipler, betjener mennesker med alle nådegaver og
er i bønn og tilbedelse 24 timer, 7 dager i uka – derfor 24/7
ordet for menighet betyr i all enkelhet
”de som er kalt ut”. Jeg elsker den lokale menigheten og tror at menigheten
er Guds legeme på denne jord og Guds
agenter som vil multiplisere Kongeriket.
Men jeg tror at den lokale menighet
trenger å gjenoppdage Ef4:11, mandatet
til å utvikle de Hellige for arbeidet i tjenesten. Funksjonelt vil disse basene tjene som en hjemmemenighet for mange,
men de vil bli bygget på fundamentet
for å være i Ef4:11, og utvikle baser.
Gud reiser opp disse basene for å tjene
en varig atmosfære av Guds herlighet.
Disse basene vil tjene som et sted der det
profetiske kan bli spredd ut over jord.
I Joh1:14, er Ordet eller det profetiske,
blitt kjøtt/blitt jordisk, og hviler blant
oss og vi får hans herlighet. Jesus var et
levende, pustende verk av Gud. Overalt hvor han gikk, var himmelens Kongerike med ham. Disse basene vil tjene
som ”små rom” eller små ”Edens hager”
der det profetiske spres utover jorden
og forvaltet av de hellige fra Gud og så
manifestert gjennom deres hverdags liv
med herlighet og kraft!
Det er virkelig tid for Guds Hellige å reise
seg opp, vokse i modenhet og overta hele
regioner for Guds Herlighet!

I over tre år har vi produsert TV programmer med undervisning om
det profetiske, utviklet en webressurs for det profetiske og kreative,
samt videreutviklet bladet Den profetiske røst.
Vi holder også profetiske seminarer og har profetskole om den nytestamentlige profetiske gaven. Vi ser oppmuntrende resultater ved at
troende kommer ut i gavene og i tjeneste for Herren.

Vi trenger 100 partnere. Bli en av de 52 faste månedlige BL partner vi mangler!

Gud velsigne deg!
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av Per Ivar Winnæss

Brølende lam på kryss og tvers

info@brolendelam.no

Brølende lam i Ålesund

Brølende lam profetisk omsorgsuke 2008 - Rogaland

I skrivende stund reiser vi til Ålesund for andre gang på tre måneder for å ha et nytt
profetisk seminar. Vi reiser med et blandet team fra profetskolen modul I og 24/7
på seksten stykker for å utruste og forløse de nytestamentlige profetiske gaver i syttifire deltagere.

På Brølende lam sin første reise i Vest
Agder og Rogaland, august 2006
hadde Per Ivar Winnæss en mild indre
visjon, på veg fra Karmøy til Jæren:

Det er inspirerende å kunne merke en slik entusiasme og forventing i deltagerne.
Mange kommer fra øyene og fjordene rundt Ålesundsdistriktet, mens noen kommer fra byen. Halvparten var med på det første seminaret mens de andre er helt nye
deltagere denne gangen.

Jeg så i mitt indre at Herren åpnet
himmelen og at det kom som bølger av
hellige som sveipte over landet. Bølge
på bølge av hellige skylte over Jæren og
nordover til Haugesund og sydøst helt
til Listaregionen. Det ble som en åndelig
invasjon for å ta tilbake det landet som
fienden urettmessig har okkupert. De
hellige var som uovervinnelige kjemper
som store bølger sveipte over fiendens
forsvarsmurer og fiendens fester ble
rasert og falt som dominobrikker
gjennom vårt land. Norge skal tilbake
til Gud.

Vi kan se at det virkelig er en stor hunger i deltagerne etter selv å komme ut i gavene
og ikke bare være tilskuere til at noen få sterke tjenester virker i gavene. Per Arne
Veiberg har gjort en grundig oppfølging etter det første seminaret og har samlinger
hvor de samtaler, har bønn og oppøver bruken av de nytestamentlige gaver. ”Det
er virkelig et stort behov for at hele legemet kommer i funksjon. Det kan vi merke
gjennom den store pågangen til seminarene og den gode oppslutningen vi har på
våre samlinger mellom seminarene,” sier Per Arne Veiberg. Han har allerede planlagt neste seminar i Ålesund 11. – 13. april neste år.

Nytt semester på profetskolen

Holy Ghost Extreme
flyttes til onsdag

Det er ikke mange uker igjen av dette
semesteret på profetskolen. Vi har 33
elever på modul I og 14 elever på 24/7
som ser ut til å sluttføre modulene.
Mange av disse ønsker å gå videre på
modul 24/7 våren 2008. Denne modulen er snart fulltegnet for 2008, mens vi
har en del ledige plasser for nye elever
på modul I.

Siden i sommer har Brølende lam arrangert åpne profetiske møter annenhver
torsdag. Vi har hatt stor pågang hvor
de frammøtte kommer fra store deler av
Østlandet.

Det er oppmuntrende å se den åndelige
veksten i elevene og hvilke innvirkning
profetskolen har hatt på dem. Vi oppmuntrer deg som har tenkt på å søke
profetskolen til å søke omgående, da
vi ikke tar inn mer enn maksimalt 35
elever på modul I.
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Vi har sett mange bli oppmuntret gjennom profetisk forbønn og flere har kunnet vitne om helbredelser og åndelig
fornyelse. Vi har hatt en jevnlig strøm
av helt nye mennesker for Brølende lam
på hvert eneste møte.
For å kunne møte alle behov og også for
å kunne gi praktisk erfaring for profet
skoleelevene på modul 24/7 har vi besluttet å flytte disse møtene til onsdager
kl 19:00. Vi kommer da til å ha åpne
profetiske forbønnsmøter hver uke fra
onsdag 9. januar 2008.

D-dag i det åndelige
Jeg fikk den tanke at liksom man under
den andre verdenskrig hadde en D-dag
i Normandie, hvor de allierte landsatte
sine styrker for å befri det okkuperte
Europa så har Herren valgt ut dette
området for å landsette sine åndelige
styrker for å ta tilbake det landet som
fienden urettmessig har okkupert.
Fienden forventer en åndelig invasjon
et helt annet sted i landet, mens Herren
har forberedt den åndelige invasjonen i
lang tid i dette området.

Det islagte vannet
Jeg fikk også et annet bilde i mitt indre.
Jeg så et vann som var frosset igjen
av is. På vannet så jeg en kjempestor
klubbe som var nesten like stor som hele
vannet. Det ble hamret og hamret på
vannet, men isen brast ikke. Så fikk jeg
se hvordan vi i ånden fikk i oppdrag å

slå ned flere påler på strategiske punkter
i det islagte vannet. Det så ikke ut som
om dette skulle ha noe styrke og effekt,
for hver for seg så disse nedslåtte pålene
uanselige og svake ut. Da vi var ferdige
med å slå ned pålene i isen på hvert sitt
strategiske område, så skulle det bare et
lite håndtrykk til så brast hele isen på
vannet.

Vi er en bitteliten del
Etter ett år med profetiske seminarer i
blant annet denne regionen begynner
jeg å forstå mer hva Herren ønsket å si
gjennom disse to milde indre visjonene.
Vi tror at hver by er viktig for Herren og
at det skal mange visjoner og tjenester
for å nedkjempe fienden i vårt land. Vi
innser at vi bare er en bitte liten del av alt
det Herren ønsker å gjøre i vår nasjon for
denne tiden. Allikevel ønsker vi å være
tro mot det Herren betror oss å gjøre.
Det Herren taler vil vi gjøre maksimalt
etter den nåde som Herren gir oss. Vi
tror Herren vil gjøre noe mer i Rogaland
gjennom Brølende lam. Vi ønsker å sette
profetiske spor i vår nasjon for 2008. Vi
må da først nedkjempe den religiøse ånd
som det islagte vannet representerer og
kanskje den representerer den motstand
vi har hatt på Jæren og i Stavanger.

Kastet hit og dit
Det spesielle med våre seminarer på
Jæren og i Stavanger er at vi blir nektet
å leie lokaler mer enn en, toppen to
ganger, før dørene stenges for godt. Vi
begynte på Undheim, så Nærbø, videre
Vigrestad og sist Brusand. Uten at vi
selv planlegger at vi skal flytte rundt i
distriktet blir vi tvunget å finne et nytt
sted for hvert seminar, da vi ikke får lov

til å leie lokalet for neste gang. Dette
gjør at vi har vært på mange steder på
Jæren. Det samme har også skjedd i
Stavanger. Jeg tror dette har noe med de
pålene vi slår ned i isen som jeg fikk se
i mitt indre.

En profetisk omsorgsuke
Vi har en visjon om å ha en profetisk
evangelistisk omsorgsuke i Rogaland
neste år. Kveldene har vi åpne møter
hvor hver enkelt besøkende kan bli
møtt gjennom profetiske forbønnsteam.
På dagene har vi profetisk evangelisering
i distriktet, samt bønn og undervisning
av påmeldte teamdeltagere.
Vi ønsker da å samle så mange
som mulig av de som har deltatt på
profetiske seminarer rundt omkring i
landet og også elevene som har fullført
profetskolen. Så vil vi bygge opp små
team på tre og tre. Hvor vi har forskjellig
fokus ut i fra gaver og retning. Slik kan
vi på kveldene demonstrere at Herren
reiser opp ett legeme som sammen
dekker de behov som de som kommer
på møtene har. Målet er å samle seksti/
sytti teammedlemmer som representerer
grasrota i Norge.

Kristi legeme i funksjon
Fra å ha sett noen få sterke tjenester
betjene i møtene, reiser plutselig en
seksti/sytti team medlemmer seg opp,
både lokale fra Rogaland og fra rundt
omkring i landet, for å betjene og
vise omsorg for de frammøtte. Vi har
da forskjellige profetiske team hvor
noen fungerer i å forløse glede, andre
helbredelse, noen i befrielse, andre igjen
bringer Guds farshjerte, mens noen er

spesialiserte profetiske forbønnsteam.
Det skulle ikke være noen som behøver
å forlate møtet uten å bli møtt av Herren
gjennom et legeme som er trenet til å
betjene og innviet til å tjene de andre.
Det å møte Herren gjennom grasrota
og kanskje noen de kjenner lokalt, vil
åpne de frammøttes øyne på at kan
naboen min betjene i Herren med de
nytestamentlige profetiske gaver så kan
kanskje jeg også gjøre det. Dette blir
en profetisk demonstrasjon av hva som
ligger på Guds hjerte.
Vi planlegger å ha denne profetiske
omsorgsuka i slutten av august eller
i begynnelsen av september. Det vil
kreve en del ressurser i markedsføring
og forberedelse. Dette vil være et
profetisk offer for Brølende lam for en
ny begynnelse for 2008. Detaljer, tid og
sted kommer vi tilbake til senere.
Vi håper at du som har vært på ett eller
flere av våre seminarer, eller kanskje du
har fullført profetskolen vil mønstre
deg på denne profetiske omsorgsuka fra
torsdag til søndag.
Vil du være med å så inn en profetisk
gave i denne visjonen er du velkommen
til det!
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av Rick Joyner

Enhet o g m a n g fo l d

info@morningstarministries.org

Enhet og mangfold er to ting som Herren spesielt elsker. Herren elsker mangfold så mye at han til og med
skaper hvert snøflak forskjellige. Ikke to trær er like og alle bladene er også forskjellige på denne planeten.
Han skapte alle mennesker forskjellige.
Herrens kreativitet og kjærlighet for mangfoldet er å se gjennom hans skaperverk. Enhet i mangfoldet er
et grunnleggende prinsipp i Guds rike. Det er derfor forståelig at disse vil bli blandet inn i fundamentale
prinsipper over hvordan Herren regjerer sitt kongerike.
Herren elsker også enhet. Om du visste
du bare hadde noe få timer igjen å leve
ville dine bønner antakeligvis være fokusert på din hjertesak. Herren tilbrakte
sin siste natt på jorden til å be og det
som dominerte den bønnen var enhet
blant hans folk.
Ordene enhet (unity) og mangfold (diversity) blir til sammen ordet universitet
“univeristy” på engelsk. Sann enhet er
enhet i mangfoldet og ikke enhet i ens
egne ønsker. Å søke dette og videreføre
det er grunnleggende i Guds kongerike.
Autoritet utført fra kun et rike kan få
konsekvenser for mange andre. Akkurat som enhver trengsel har hatt sitt
utspring, har de som har opplevd den
utviklet relasjoner til alle andre som har
lidd sine trengsler og de har bevart en
visjon i sitt hjerte om å bli en nasjon. Vi
må gjøre det samme.
Å bære i sine hjerter
Ypperstepresten Aron bar steinene for
alle prøvelsene i sitt hjerte. Om vi vil
vandre i Guds høye kall, må også vi ha
Guds folk i våre hjerter, ikke bare våre
egne prøvelser, menighet eller bevegelsen. Dette betyr ikke at vi ikke har en
stor og spesifikk visjon får våre egne prøvelser, men vi må også huske på de andre
i våre hjerter mens vi samtidig konsentrerer oss om våre egne aksjoner.
For at de tolv apostlene skulle fungere
sammen, trengte de å ha stor ydmykhet
og ta hensyn til hverandre. Dette krever
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et fundament av sann åndelig autoritet.
Som vi blir fortalt i Jak4:6 “Gud står de
stolte i mot, men de ydmyke gir han stor
nåde” En av de største grunnleggende
karakterer for en som er sann ydmyk,
er at de er lærevillige, akkurat som et
barn. De med sann ydmykhet forstår at
de kun ser stykkevis og forstår stykkevis,
slik at de alltid er åpne for den neste del
som måtte komme fra andre.
For et kongerikes fundament, ville det
være vanskelig å forestille seg en mer forskjellig gruppe enn de tolv apostlene som
ble valgt ut og kalt til å arbeide sammen.
Uten å forstå Herrens hengivenhet til
mangfoldet i alt han gjør, vil vi ikke forstå den grunnleggende karakteristikk i
hans natur eller hans kongerike.
Herrens team
I Herrens team hadde han forskjellige
apostler og forskjellige gaver. Peter var en
ekstraordinær evangelist. Johannes var
mer profetisk. Jakob var pastoren. Andre
vokste fram som store lærere og misjonærer. Sammen var deres individuelle styrke
til hjelp for andres svakhet og motsatt.
Det første århundres lederskap i menigheten var også et mannskap som hadde
den dynamiske forandringen som trengtes i lederskapet. Peter begynte på pinsedag, men etter at det evangeliserende var
ordentlig etablert så gikk det dynamiske
lederskap videre til Jakob, pastoren, som
helt tydelig hadde den styrken som var

nødvendig for å etablere alle de nye omveltningene.
Senere, etter at menigheten hadde begynt å spre seg utover fra sin base i Jerusalem, så viste det seg at Paulus var den
dynamiske leder i Kristi legeme på den
tiden. Hans lære, spesielt i den nye pakten “nåde versus lov” etc. trengtes sårt på
den tiden og at det var rette fokus som
skulle være over ham.
Deretter, så vokste profeten Johannes til
en dynamisk leder, hvilket budskap av
åpenbaring skulle hjelpe til å forberede
de troende for tider som skulle komme.
Å fly i formasjon
For mange år siden, da jeg spurte Herren om hvordan en skulle ta vare på en
bevegelse som ikke stoppet å bevege seg
før den hadde vokst til sitt fulle i Kristus,
gav han meg et enkelt men overraskende
svar. For å gjøre det, sa Herren, må vi
bruke visdommen til gåsa. Jeg studerte
så gåsa for å forstå hva det betydde og
jeg forstod det raskt.
Gjess flyr i formasjon på den måten at
de alle flyr etter hverandre, som reduserer kraftanstrengelsen å fly med 20 til 35
prosent. På grunn av dette, kan de fly
mye lengre enn om de ikke fløy i formasjon.
På samme måte, er det med en formasjon som Herren har kalt oss til å være
i - den lokale menigheten. Kristne som
vokser på forskjellige måter vil få det
mye vanskeligere når de prøver å gjøre

det alene, enn å være rett koblet til hans
legeme. Faktisk så er det veldig klart i
Det nye testamentet, at full modenhet
ikke er mulig uten et vitalt liv i den lokale menighet. Dette inkluderer det å
kjenne vår tjeneste og åndelige gaver, og
få de inn i en funksjonell harmoni med
andre tjeneste og gaver i den lokale menigheten - å fly i formasjon
Et sant lokalt menighetsliv kan være vanskelig og det er hardt å komme overens
med hverandre, men det er forutsetningen for sann kristen modenhet. Faktumet er at det er mye enklere enn å prøve
å gjøre det alene. Jeg har hørt noen få
kristne mennesker si at de elsker Herren
men bare ikke liker hans folk. Skriften
er tydelig på at det ikke er mulig, vi kan
lese det i 1Joh4:20-21 “Om noen sier at
han elsker Gud men hater sin bror, så er
han en løgner, for dem som ikke elsker sin
bror som de har sett, kan ikke elske Herren
som han ikke har sett.” Og dette budet
har vi fra ham, at den som elsker Gud
skal elske sin bror også.
En sannhet mange ikke ønsker å høre
er at desto sterkere relasjonene er i den
lokale menighet, jo raskere og lettere
vokser den i Kristus. Kjærlighet er essensen i modenheten i Kristus, og om vi
ikke kan elske dem som vi skal tilbringe
evigheten med er vi på feil vei. Så det å
fly i formasjon er avgjørende ellers vil vi
henge langt etter i sann Kristen modenhet.
Lederskap endres og beskjæres
Vi må også forstå at i en slik formasjon
så må noen være i ledelse. Den gåsa som
er i føringen har ikke mulighet til å ligge
foran de andre hele tiden. Derfor, for at
ikke hele formasjonen skal falle ned fordi lederen er trøtt må vi lære oss å endre
lederskapet regelmessig. Det er faktisk

det den første menighet gjorde, overførte den fremste posisjonen fra Peter til
Jakob, fra Paulus til Johannes, deretter
til forskjellige som var kalt til å være den
første menighets fedre.
Dette skulle virkelig blitt gjort med
alle posisjoner, ikke bare lederposisjoner. Om dine barns tjeneste, lovsang,
hjemmegrupper,
evangelisering,
undervisning og
enhver annen tjeneste i menigheten
begynner å lande
eller slutte å skape
utvikling, vil du
ønske å gi den lederen en pause eller å la ham eller
henne legge seg
bak noen andre for
en tid.
Selvfølgelig, mange
vil tenke på at en
degradering skulle
indikere en feil
med deres åndelige tjeneste. Dette trenger å bli gjort på en sunn og ordentlig
måte. Det er viktig for lederens helse akkurat som det er for menighetens. Hver
gang vi har implementert dette har det
ikke bare påvirket den spesifikke tjenesten til å akselerere i sin utvikling igjen,
men det har også påvirket lederen til å
motta hvile og begynne å avansere i sin
egen personlige vekst. Etter en hvile vil
han/hun være klar for lederskapet igjen.
Vi trenger også å forstå at fordi en menighet eller en tjeneste som er den del
av menighetens plattform, så betyr det
ikke nødvendigvis at et lederskap som
har forandret seg skal gjennom det samme igjen. Det er tider for å hvile akkurat
som skystøtten til Israel noen gang tillot

dem å hvile. Videre er det også tider for
beskjæring så menigheten og tjenestene
holdes tilbake så de kan bære mer frukt
i fremtiden.
Alle disse ting trenger å bli veid, men om
det er et sant lederskap i menigheten og
i tjenestene, vil det skiftende lederskapet
fra tid til tid være en positiv opplevelse

for alle. Som en i vårt team, en tidligere
NBA spiller sa det, “når en spiller får en
varm hånd, vil alle store lag raskt reagere
på det og gi dem ballen”
Selv om en overleverer lederposisjonen
til andre permanent, så betyr ikke det at
de ikke fortsetter å være ledere. Faktisk
så kan de bli enda mer fruktbare i sin
tjeneste om de ikke er i en lederposisjon.
Herren selv var Mesteren i den store ydmykhet da han gav lederskapet videre
til andre. Han fortalte til og med sine
apostler at det var nødvendig for ham
å forlate dem slik at Den Hellige Ånd
kunne komme.
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Globalt perspektiv
Kilde for Globalt perspektiv: www.joelnews.org

Nyomvendte får pastoren sin løslatt
En forslått pastor i India venter på sin dom i politiets varetekt. Pastor Palakar fra
Chhattisgarh ble overfalt og anklaget for å ha omvendt en nabolandsby. I løpet av
dette forhøret ble fengselet overfylt av hele landsbyen som krevde pastor Palakar løslatt. Forhørerne stilte spørsmålstegn ved motivet bak deres krav. ”Da vi var i vanskeligheter var det ingen foruten denne pastoren som hjalp oss,” sa en av dem. ”Ingen
brydde seg om oss, men denne mannen kom med glede, fred og kjærlighet til familiene våre. Vi vil at du løslater ham eller arresterer oss alle fordi vi følger Jesus Kristus.” De løslot pastoren og menigheten vokser stadig i deres daglige overgivelse som
Kristus etterfølgere. Denne rapporten ble gitt oss fra Dr Paul (Bobby) Gupta av det
Hindustanske Bibelinstituttet, som sier at guddommelige møter oppstår stadig vekk
når folk står for sannheten. HBI’s mål er å se en dynamisk forvandlende menighet bli
plantet for hver 1000 inder i enhver folkegruppe. I disse siste 12 månedene er det blitt
plantet 396 menigheter hvor det ikke fantes noen menighet før. I 1985 hadde India
rundt 114.000 menigheter. For tiden samles det 500.000 tilbedelsesfellesskap i hjem,
tilbedelsessentre, forkynnelsessteder, nye menighetsplantersteder og menighetsbygg.
Kilde: Martha Wade, ANS

India: Bønn og en mors utholdenhet
Pradem var ikke bare foraktet på sitt bosted på grunn av sin lave kaste,
men det han hadde igjen av verdighet ble ødelagt av hans mentale lidelse. Pradems mor forsøkte å ta seg av ham, men han pleide ofte å overnatte
ved veien eller i rismarkene. Han vandret også rundt i landsbyen og gjorde merkelige ting. Legene moren tok ham med til kunne ikke hjelpe ham.
Da moren hans hørte at ”Gospel for Asia” - misjonæren Avekar besøkte landsbyen hennes, tenkte hun at dette var deres siste håp. Hun tok Pradem med seg
til et møte Avekar ledet. Da de troende tilba, begynte Pradem å hoppe og oppføre seg vilt, men forstyrrelsen stoppet ikke møtet. De troende samlet seg imidlertid rundt Pradem og begynte å be Herren helbrede ham. Gud svarte og Pradems
forstand ble gjenopprettet. Endelig har moren funnet et svar for sin sønn, og de
har begge funnet håp for evigheten da de begynte å delta på møtene regelmessig.
Avekar ber om bønn for sin tjeneste når han nå skal besøke de seks misjonsstasjonene han har plantet. Be at flere mennesker som Pradem vil oppleve forandringen
som finner sted gjennom bønn og tro på Jesus Kristus.
Kilde: Gospel for Asia
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Guds kraft i FN,
New York
Vekkelsespredikant Matt Sorger forteller at Den Hellige Ånd falt på hundretalls diplomater som deltok på et spesielt
møte i et konferanserom ved De Forente
Nasjoner (FN) i New York sist måned.
Konferansen ble holdt av Margo Kemp
som er leder av det kulturelle kristne
samfunnsrådet ved FN. Sorger sa at han
følte seg berørt av Ånden og talte ut diverse kunnskapsord om helbredelse, og
ba om at Den Hellige Ånd skulle berøre
FN delegatene.” Sorger sa også at det var
mange delegater som tok imot Jesus for
første gang og falt under Guds kraft rett
foran andre diplomater og embedsmenn.
Pastor Sunday Adelaja med base i Ukraina, talte ved FN den 23. august der han
la frem hvordan menighetene kan bli en
del av løsningen for de globale problemene som blant annet fattigdom, helse
og konflikt. Adelaja talte to ganger og
fortalte delegater at kristne har et potensial til å forvandle samfunn. Medlemmer
av menigheten hans på 25.000 i Kiev,
Ukraina, eller mest kjent som God’s Embassy var involvert i den oransje revolusjonen, en serie av protester i 2004 som
resulterte i valget av den vestlig-orienterte Viktor Yushchenko som president.
Adelaja sier at han ønsker å oppmuntre
menigheter til å spille en synligere rolle
der man adresserer globale utfordringer.
Kilde: Matt Sorger Ministries, Charisma,
IPC

Et lydig hjertes mirakel
Denne hendelsen vitner om et mirakel som skjedde dagen da motorvei I35-W broen kollapset i Minnesota, USA. Den viser at vår lydighet til Gud også kan redde liv.
Onsdag den 1. august så alt ut til å gå
som normalt i St. Paul/Minneapolis
området. Men kl 18:05, midt i rushtrafikken, kollapset den travle broen som
knytter I-35 med Minneapolis og falt
ned i Mississipielven.
Matthew (etternavn tilbakeholdt) går
tilbake til øyeblikket før broen kollapset og forklarer det som skjedde. ”Jeg
var på vei hjem for å ta en dusj før jeg
skulle plukke opp en venn på andre
siden av broen, jeg var på vei inn mot
byen (Minneapolis) og det var lang kø.”

”Jeg bad og snakket med Herren og så
fikk jeg et syn. I synet skalv broen, den
begynte å sprekke og kollapset fullstendig. Jeg så to biler som dro over kanten
og ned i elven. Etter synet sa jeg, ”Hva
er dette Herre? Du må fortelle meg.”
Gud sa da; ”STOPP!” Jeg var 30 meter fra broen. Han sa; ”Du må stoppe
akkurat her.” Jeg sa; ”Herre, det er biler bak meg.” Det var rundt 100 biler
i kø bak Matthew og mange hadde
begynt å tute på han. Men Gud sa;
”Det er helt i orden, du må stoppe.”
Så jeg stoppet. Og så sa Herren, ”Se.”
”Folk kjørte rundt meg, rundt seks syv
meter fra broen. Da sprakk den, kollapset og falt sammen. Jeg så to biler gå
over broen, og det føltes som … wow!

I begynnelsen satt jeg i bilen og takket
Herren fordi det kunne ha vært meg
som var på broen. Så kom det folk opp
til meg og sa; ”Tusen takk.” Jeg gikk ut
og så ut fra siden på broen, det var svært
traumatisk å se hva som hadde skjedd.
Politiet sa at jeg måtte gå inn i bilen
igjen og kjøre tilbake.”
Matthew sa at hendelsen gjorde han
mer klar over at Gud vekker opp sitt
folk og kaller oss til virkelig å høre
på ham, og være lydige når han taler.
Kilde: Aimee Herd, BCN Exclusive
Fotogalleri fra broulykken:
http://www.boston.com/news/nation/gallery/020807_bridge  

Husmenighetsbevegelse når muslimer i Bangladesh
Grasrota ved husmenighetsbevegelsen
i Bangladesh er på vei inn i titusener,
forteller den tyske misjonsstrategisten Wolfgang Simson. I 1996 var jeg i
Bangladesh, det tredje største muslimske landet i verden med kun 600 000
kjente og organiserte kristne på den
tiden. Bare noen få muslimer kom til
tro og de fant det svært vanskelig å bli
integrert inn i de tradisjonelle kirkene.
Jeg talte til de fleste kristne lederne som
var tilknyttet den Evangeliske Alliansen
der om å starte undergrunnsnettverk
av husmenigheter der man tillot muslimske familier og være i disippelskap
og multipliseres. Mange ledere ristet
på hodet: ”Umulig, aldri hørt om det,

upraktisk, vanskelig, dødelig, tåpelig,
kanskje i Kina eller India, men ikke
her,” var noen av reaksjonene jeg fikk.
Trengt inn i et hjørne i flysetet mitt på
veien hjem følte jeg meg som en ordentlig taper. Var det vits å snakke om disse
tingene i det hele tatt? Burde vi ikke la
andre i fred til å gjøre sine egne ting?”
”Et par dager etterpå i Zurich møtte vi
en mann som vi kaller Broder Abdul fra
Bangladesh. Han fortalte oss en historie
som fikk oss til å gråte, og kanskje du
også. Det samme året jeg var i landet
hans begynte han som 19 åring å gjøre
akkurat det jeg hadde snakket om. Han
hadde ikke hørt det fra meg, men fra

Gud. Han startet en bevegelse som lot
muslimene gå gjennom en disippelprosess ved hjelp av undergrunnshusmenighetene som ble kalt ”jamaats.” Den har
nå i 2007, bare på et par år, blitt den største enkeltbevegelsen i verden som arbeider for å bringe muslimer til Jesus! Folk
sjekket statistikken om og om igjen, og
det er nå et faktum at mer enn 500 000
muslimer har blitt Jesusdisipler gjennom
husmenighetene, og er nå snart i større
antall enn alt annet organisert kristent arbeid i Bangladesh til sammen .”
Kilde: Wolfgang Simson
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Globalt perspektiv
Kilde for Globalt perspektiv: www.joelnews.org

Hvor mange europeere følger Jesus?
Misjonsstatistikken for Europa ser ikke
bra ut for tiden. Ifølge de siste målingene
gjort av forsker Ruth Robinson fra GEM
(Greater Europe Mission) fulgte bare 1,1
% europeere Jesus – det er en av nittini!
I følge en annen studie av emRG (European Missions Research Group) publisert for ett og et halvt år siden, en organisasjon GEM samarbeider med, uttalte
at 4,2 % av europeerne følger Jesus og er
misjonsfokuserte. En omfattende bønneguide utarbeidet av Patrick Johnstone
og Jason Mandryk kalt Operation World
(Operasjon Verden) nevner 3,5 %. Da
kan man spørre seg hvem som har rett?
”De har alle rett,” sier emRG’s forskningskonsulent Andreas Wolf fra Tyskland. ”Variasjonene kan forklares ved
ulikhetene i definisjoner og forskningsmetoder, sannheten er mest sannsynlig
et sted midt imellom.”
Den Europeiske trosrapporten 2007
Robinsons beregninger ser ut til å være
konservative. Hun korrigerte sitt første
resultat på 1,4 % til 1,1 % i august 2007,
basert på det den britiske forskeren Peter
Brierly som sier at tallet på ”gjennomsnittskristne” gikk ned fra 6 % til 2 %.
I sin ”Europeiske trosrapport 2007” forsøker Robinson og beregne hvor mange
troende i land over hele Europa ”som har
valgt et personlig lydighetsforhold til Jesus, som den eneste veien til Gud og til
evig liv i Himmelen.” Funnene hennes
på 1,1 % inkluderer de ”klassiske evangelikanerne,” men tar også med evangelikanerne fra de ortodokse, protestantiske og katolske kirkene. Ifølge hennes
studier betyr dette at av de 755 millio-
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ner innbyggerne som bor i Europa er det
kun 8,3 millioner (1,11 %) som følger
Kristus på en gjenkjennende, klassisk
evangelisk måte, som setter fokuset på
personlig overgivelse og tar del i gudstjenester. Fra dette perspektivet er de fleste
kristne nasjonene i nordvest (protestantiske) Europa; Storbritannia, Skandinavia, Tyskland, Nederland og Sveits.
Den Europeiske Åndelige Beregningen 2005
Ifølge emRG’s tidligere studie; ”Den
Europeiske Åndelige Beregningen
2005,” følger 4,2 % europeere Jesus og
er bekymret for den åndelige tilstanden
til menneskene rundt dem. Scott Friderich, som utførte studien for emRG,
sier: ”Europa er både det mest kristne og
det minst kristne stedet i verden i dag.
72,7 % europeere vil kalle seg kristne.
Betyr dette at mer enn 2/3 europeere
følger Jesus Kristus og er bekymret for
mennesker rundt dem? Svaret er klart
nei. Kun 4,2 % gjør det og det er i
gjennomsnitt kun en evangelieorientert
menighet for hver 27.749 innbyggere i
Europa.” Selv med denne høye uttellingen er Europa likevel et av kontinentene
med størst åndelige behov i verden i dag.
Hvordan vil fremtiden utvikle seg?
”Hvis denne utviklingen fortsetter vil
europeisk kristendom bli utdødd,”
kommenterer den tyske misjonsstrategisten Wolfgang Simson. I dag er den
generelt for gammel, lite fleksibel, dynket i selvabsorberende tradisjon og rimelig død. Mange sier at noe bør skje, men
de vil ikke forandre noe. ”Holder kirken
i Europa på å dø av lite fleksibilitet?” sier

han i utgivelsen sin Fridayfax 2.0. ”Den
tradisjonelle kirken i Europa er i krise,”
bekrefter Ruth Robinson, forsker i
GEM. ”Både medlemskap og oppmøte i
de tradisjonelle kirkene er synkende. Katedraler står tomme, eller er i ferd med å
bli gjort om til restauranter, nattklubber
og blomsterbutikker.” En del pinsevenner, evangeliske og karismatiske grupper ser imidlertid fortsatt vekst, dette
inkluderer mange nyetablerte kirker,
husmenigheter, ungdomsmenigheter og
andre nye former for møtesammenkomster der man tilber og feirer livet med
Kristus. Innimellom disse utallige gruppeformene møter man kristne som har
blitt desillusjonert av kirken, ”ut av kirken kristne.” I det postmoderne Europa
er det på samme tid en åndelig interesse og oppvåkning som sees gjennom
New Age, nyhedendom og andre trosretninger som er uttrykk for utilfredsstilte og sultne hjerter. Dette gir kristne en stor mulighet for å dele sin tro.
Andreas Wolf: ”Påvirkning/forvandling viktigere enn tall”
”Robinsons beregninger på 1,1 % er den
mest konservative jeg har hørt på mange
år,” sier emRG konsulenten Andreas
Wolf fra Tyskland. ”Scott Friderichs
ESE ville på en måte markere den andre
siden av skalaen med 4,2 %. Så er det
Operasjon Verden’s figur på 3,5 % som
er et sted i midten av disse to hvor 2,4
% evangeliske og 1,9 % karismatikere
overlapper hverandre uten at man kjenner til i hvilken grad. Min antakelse er
at det mer optimistiske tallet er nærmere
sannheten. Jeg vil like å tro at det er flere
overgitte kristne i de historiske protes-

Martyrbok fra Kina
I 1563 ga den engelske forfatteren John
Fox ut et velkjent historisk verk ved navn
”Martyrboken,” en detaljert beskrivelse
av forfølgelsen av de første kristne og
senere de protestantiske reformatorene.
Fox nevner over 200 martyrer ved navn,
hva de gjorde og beskriver levende hvordan de led for Kristus. Med 2300 sider
ble det den største boken noensinne
produsert i England på den tid. Ti år etter hadde nesten hver katedral i England
boken. I senere års forkortede utgivelser
inneholder boken også nyere forfølgelser.

tantiske, katolske og ortodokse kirkene
enn de evangeliske ser, også ”ut av kirken kristne” som ofte fungerer utenfor
radaren til tradisjonell forskning. Jeg
ville ikke være overrasket om den Himmelske boken talte rundt 10 % istedenfor 4 % eller 1 %. Jeg mener også at det
ikke dreier seg om kvantiteten av troende, men mer på kvaliteten som blir målt
ved den påvirkning og forvandling den
troende har i sitt nabolag og samfunn.”
Her er en rekke rapporter som går mer
inngående på dette:
http://www.emrgnet.eu/wordpress/data/
europe-level/ebr-2007
Hvordan å telle kristne: hvordan, hva,
hvorfor og hvor?
http://emrgnet.eu/wordpress/method/innovation/articles/abacus
Europeisk konsultasjon ”Evangelisering i
en åndelig tid”
http://marcsmessages.typepad.com/mm3/
files/ENAbrochure07.pdf  

Som en av de tidlige kirkefedrene Tertullian uttalte, ”martyrenes blod er menighetens frø.” Historier om mennesker
som ofrende ga sine liv for Kristus og
evangeliet gir enda sterke og inspirerende budskap til menigheten. Slik er det
også med Paul Hattaways nye utgivelse
”Kinas martyrer,” som forteller historien
om alle som har lidt martyrdøden i Kina
i troen på Jesus Kristus. Fra den kristne
tibetaneren som ble bundet og sydd fast
i et yak-skinn og forlatt i solen for å bli
klemt i hjel mens skinnet strammet seg,
til de kristne uygurene i Nordvest Kina
som ble fortalt av den muslimske emiren; ”Det er min plikt ifølge loven
vår å drepe dere fordi forkynnelsen deres har
ødelagt troen
vår.” Boken
innehold e r

det vakreste og det mest heslige av menneskenaturen.
”Kinas Martyrer” er en stor og detaljert
bok. Den beskriver grundig og suverent detaljene og livshistoriene til Kinas
martyrer fra den første nedskrivelsen av
misjonærer som kom i år 635. Hver av
de 656 sidene er fylt med inspirerende
vitnesbyrd om hvordan Guds folk valgte
de evige belønningene i Guds rike foran
verdens. De som har lest forhåndsutgaven av boken sier at de ble rørt til tårer og
svært oppmuntret på sin egen vandring
med Jesus Kristus. ”Kinas Martyrer” tar
sin informasjon fra år med inngående
granskning og undersøkelser og inneholder omkring 550 bilder. Forfatterens
ønske er at boken vil ære Gud, inspirere
dem som leser den og utfordre troende
til en dypere og mer radikal vandring
med Jesus.
Kinas martyrbok, bestill på internett:
h t t p : / / w w w. a s i a h a r v e s t . o r g / p a g e s / b o o k s E n g l i s h L a n g u a g e . h t m l   
Fox martyrbok (gratis versjon på nett)
http://www.ccel.org/f/foxe/martyrs/home.
html

Takk til våre partnere
Ledig
annonse

plass

her

isp-online

Vi takker hver enkelt av dere som
tror på vår visjon om å bringe det
profetiske tilbake til våre nordiske
nasjoner. Vi er så oppmuntret at
dere har respondert ved å så inn
økonomi i vår visjon om å forløse
og utruste de hellige til tjenestes
gjerning.

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

Bien Transport

lag først en liten kake til meg av
det, og kom så til meg med den!
Etterpå kan du lage noe til deg
selv og din sønn. For så sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal
ikke bli tom, og oljekaret skal ikke

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

være tørt, fram til den dagen
Herren sender regn på jorden.
Så gikk hun bort og gjorde etter
Elias ord. Både hun og han og
hennes husfolk spiste dag etter
dag. Men melkrukken ble ikke
tom, og oljekaret ble heller ikke
tørt, etter det Herrens ord som
Han hadde talt ved Elia.
1 Kong. 17 : 13-16
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Brølende lam profetskole 2008

Brølende Lam seminar

Målet for profetskolen er:
• legge et Bibelsk grunnlag om nådegavene, spesielt profetiens gave og den profetiske tjenesten,
slik at eleven med frimodighet kan flyte i dem
• oppmuntre og forløse gjennom bønn og profeti, det som Herren har for eleven
• bygge profetiske team hvor elevene kan praktisere

av Berit B. Strømme
Helgen den 21. - 23. september hadde
Brølende lam for første gang seminar på
Sunnmøre. Rundt førti deltagere kom
spente og forventningsfulle til seminaret
”Dere kan alle profetere.” En kunne se
av ansiktsuttrykkene og høre av kommentarene: ”Er dette virkelig for alle?”
Per Arne Veiberg i Kristen tjeneste som
hadde invitert Brølende Lam til å komme til Ålesund, ønsket velkommen og
orienterte om bakgrunnen og hensikten
med dette seminaret. Den var helt på
linje med Per Ivars visjon om at nådegavene igjen må begynne å flyte i menighetene ved at fotfolket blir utrustet.

Tirsdag den 22. januar 2008
starter vi opp igjen, med en ny
modul, som varer fram til 20. mai
2008. Modulens fokus blir undervisning og aktivisering av det profetiske og noe undervisning i bønn.
Når starter skolen og hvor:
BL profetskole, hver tirsdag kl.
17:00-22:00 i Brølende lam sine lokaler i Øvre Eiker.
17:00 Bønn/forbønn/lovprisning
17:30 Undervisning/praktisering
19:30 Åpent møte og profetisk
praktisering
21:30 Kveldsmat/fellesskap

Vi ønsker også at elevene skal aktivisere gavene på Brølende lam
møter. Videre blir det teamreiser til
forskjellige menigheter i Skandinavia.
Dette er et tilbud for de som ønsker
å delta i profetiske team og utvikle
videre sine gaver og tjeneste i Herren.
Temaer som dekkes gjennom kurset:
• profetisk forberedelse
• profetiens mange ansikter
• profetisk kallelse
• hvordan bedømme profetier
• utvikle din profetiske gave
• utvikle deg til å høre Guds stemme
• drømmer og visjoner
• hvordan skjelne ånder
• hvordan tyde drømmer og visjoner

• profetiske bilder og uttrykk
• fallgruver for profetene/ falske
profetier
• suksessfaktorer
Søknad sendes, innen 5. januar
2008 og skal inneholde litt om deg
selv og dine mål med å gå på skolen:
Brølende lam, Flessebergveien 1,
3300 Hokksund eller på mail info@
brolendelam.no. Husk at vi tar
opp bare et begrenset antall elever
pga plass, så vær snar med å søke.
Pris for kurs, inklusive kveldsmat er
kr 2.600,00
Kursmateriell kommer i tillegg.

HUSK at vi også starter opp med modul 24/7 onsdag den 9. januar 2008.

Søknadsfrist er 10. desember 2007 og du må ha gjennomført modul I, II eller vært deltager på minst 5 Brølende lam seminarer i Drammen.
For mer informasjon, ta kontakt med Per Ivar Winnæss på tlf. 32 75 79 85 eller ta en titt på vår webside: www.brolendelam.no
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Lovsangen ble ledet av Per Arne og Svein
Blomvik. Trekkspill og gitar var med på å
løfte lovsangen, og vi opplevde det godt
å få lovsynge og tilbe den levende Gud.
Per Ivar orienterte også om hensikten
med Brølende Lam seminar både sentralt i Drammen og ute i distriktene.
Det gikk på å reprodusere det som Gud
gir oss. Når Guds ord sier at dere kan
alle profetere, så mente Herren det han
sa. Apostlene er eksempler på at Guds
ord er sannhet og holder det som det
lover. Slik disiplene ble trenet av Jesus, så trenger vi også noen som trener
oss så vi blir utrustet til tjenestes gjerning. Han redegjorde om navnet Brølende Lam og visjonen rundt dette.
Videre at vi er offerlam innfor Gud,
men ute i verden er vi brølende lam.
Deltagerne fikk tro på at de kunne
tale profetisk
Per Ivar`s undervisning var inspirerende

i Ålesund

og grundig bygget på Bibelens lære om
nådegaver og om den nytestamentlige
profetiske gaven at vi alle kan tale profetisk.
Vi kunne merke hvordan hele forsamlingen etter hvert fikk tro på at de kunne
bevege seg i nådegavene selv. I løpet av
lørdagen hadde vi mange praktiske oppgaver i grupper og vi kunne se hvordan mange kom ut i å tale profetisk.
Seminaret samlet mange troende fra
flere menigheter i distriktet og flere ledere var deltagere. Det var lagt opp til
måltider og flere kaffepauser med hyggelige samtaler innimellom som også
er viktig for fellesskapet og at man kan
knytte nettverk med andre troende.
Personlige profetier til hver enkelt
deltager
Per Ivar, Valentina og meg selv, som
er en profetskoleelev bad også personlig for hver enkelt av deltagerne ved
at vi betjente dem profetisk sammen i
team. Vi begynte å profetere inn i den
enkeltes liv. Dette var trosbyggende for
deltagerne da de fikk høre Guds hjerte
for seg selv personlig og for deres venner. Troen på de nytestamentlige profetiske gavene steg og forventningen
på at man selv kunne utvikle og vokse
i gavene steg enda noen hakk hos deltagerne. Det var tydelig at profetiene
var rett på sak for mottakeren. Alle fikk
profetien med seg hjem på en kassett så
den kunne spilles av så innholdet ”satt.”
Når man har fått en profeti er det viktig at en ber den ut og også proklamerer den ut i den åndelige dimensjonen.
Kunnskapsord om helbredelse ble også

uttalt, og helbredelsene ble manifestert.
Dette virkelig fungerer
Lørdagen ble den viktigste dagen da det
var satt av mye tid til øvelse og bruk
for deltagerne. Etter en flott og inspirerende undervisning fra Per Ivar, så skulle
lærdommen praktiseres på hverandre.
Skrekkblandet fryd og forventning, gikk
over til opplevelsen av at dette virker.
Jeg kan jo profetere slik som Ordet sier
at jeg kan. Det var bare blide og opprømte ansikter rundt bordene under
måltidene, og praten gikk livlig om
den nye opplevelsen av at Gud også vil
bruke den enkelte menighetsmedlem.
Gav mersmak
Dagene gikk bare så altfor fort og de siste
måtte vente til søndag kveld for å få sin
profeti, men de ventet tålmodig til det
ble deres tur. Dette seminaret gav mersmak for Sunnmøringene der, ja, også
noen Romsdalinger og Trøndere hadde
funnet veien til Ålesund denne helga.
Og et nytt seminar i månedsskiftet november/desember i år ble bestemt der
og da. Nesten alle deltakerne meldte seg
på neste seminar, og i skrivende stund
har rundt 75 meldt seg på seminaret. Vi
ser en hunger etter å komme ut i funksjon i gavene på Sunnmøre og ønsket er
at enda flere får del i denne viktige undervisningen og blir utrustet til tjeneste
gjennom profetiens mektige nådegave.
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Å tyde drømmer
av Doug Addison
Jeg blir ofte spurt av kristne om det er
greit å tolke drømmer. Mange tror at
drømmetydning er en praksis fra New
Age. Gud sier i Bibelen at drømmer er en
av måtene han taler til oss på. (Job33:15
og 4Mos12:6) For å forstå en drøm på
Guds måte må vi bruke Bibelen som
basis for symboler, og Den Hellige Ånd
som vår kilde til åpenbaring.
Josef gjør det klart i 1Mos40:8 at tydningen av en drøm kommer fra Gud.
Det er interessant å se at ingen kunne
tolke folkenes drømmer utenom Josef
som forstod denne sannheten. Slik var
det også med Daniel. (1Mos41:8 og
Dan2).
Bibelske prinsipper
Folk flest er enige i at Gud kan tale til
oss gjennom drømmer, men vi ser likevel ikke at Jesus tydet drømmer. Så er
det greit for kristne å tyde drømmer,
også med hensikten å evangelisere? Mitt
svar er at vi ser ikke Jesus dele ut traktater eller gi invitasjoner til å komme opp
til alteret, gjør vi? Uansett så må bruken
av traktater og invitasjoner til å komme
til alteret være greit fordi de ikke bryter med prinsippene fra Bibelen. Ved å
undersøke temaet drømmetydning mer
inngående kan man se at det ikke bryter
med Bibelske prinsipper.
Bilder og lignelser
Jesus lærte folket gjennom å tale i bilder og lignelser. Bildeillustrasjoner er
historier med en dypere mening. Han
formante sine disipler at de måtte være
i stand til å tyde lignelser og bilder og
forstå denne typen symbolsk tenkning,
for at de kunne få åpenbart mysteriene
i Guds rike (Matt13:10-15). Drømmer
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er symbolske og er grunnleggende nattlige bildeillustrasjoner. Vi ser også i Det
nye testamentet at Paulus snakker om
tydningen av tunger (1Kor12:10). Prinsippene for det å tyde er i tråd med Bibelens budskap, så det å tyde drømmer
der man bruker Guds Ånd som en kilde
er en trygg praksis.
Tyde ved Den Hellige Ånd
Ifølge 1Kor2:14 kan en drøm (eller en
hvilken som helst åpenbaring) kun tydes
rett av noen som har Guds Ånd. Kong
Nebukadnesars og Farao hadde begge
drømmer og ingen kunne tyde dem,
utenom Josef og Daniel som opererte
med Guds Ånd. Dette gjelder også i
dag.
Folk overalt har drømmer og mange
av disse drømmene er guddommelig
gitt. Ofte kan folk ende opp med å bli
triste og missmodige fordi det ikke er
noen som kan tyde drømmene de har
hatt (1Mos40:6-8). Bibelen indikerer at
drømmer, visjoner og profetier er en del
av Guds strategier for å nå folk i endetiden. (Apg2:17-18)
Jeg har ledet og hatt profetiske og drømmetydning seminarer i mange år. Vi ser
at folk overalt drømmer og er veldig
interessert i å vite hva drømmene deres
betyr. Når de deler en drøm forsvinner
veggen av motstand i dem og de blir veldig åpne for å snakke mer om Gud.
Etter å ha tydet tusenvis av drømmer for
folk, har jeg lagt merke til at det er noen
få drømmetema som går igjen. Drømmer som å fly, tenner som faller ut, det
å være for sen, å falle, å gå til badet, å
springe, bare for å nevne noen. Dette

viser meg hvor mange mennesker som i
dag er åndelig. Når vi forstår meningene
med drømmene kan vi hjelpe dem med
å finne Guds plan med deres liv.
Redaksjonen tilføyer
Alle mennesker drømmer om vi husker
dem eller ikke, men ikke alle drømmer
er åndelige. Sjeliske drømmer kommer
ut i fra hva vi fokuserer på i løpet av
dagen, eller ting som har skjedd i fortiden. Her finnes elementer som frykt,
sinne, hat, skuffelser bekymringer, våre
håp og behov eller ting som har positiv
betydning for oss. Sjeliske drømmer er
som et instrument som bearbeider alle
våre opplevelser så vi på en måte kan få
en uttømming i vår sjel og hvor drømmene er et instument til å bearbeide alle
disse opplevelsene og følelsene vi har.
Disse drømmene skal vi ikke ta opp på
et åndelig plan men la ligge som sjeliske
drømmer i vår underbevisshet.
Åndelige drømmer er et biprodukt av
et liv med Den Hellige Ånd, hvor Herren taler til oss. Disse drømmene er
mer klare og er for det meste symbolske, men de kan også være bokstavelige.
Det er derfor viktig at vi kommer opp i
ånden og får mer forståelse av hvordan
vi kan tyde disse drømmene. Gaven i å
skjelne ånder må vi også utvikle slik at
vi kan høste fordelen av at Gud taler til
oss også om natten i nattlige visjoner.
Vi skal komme mer tilbake til dette
tema senere og vil anbefale våre lesere til
å delta på et av våre seminarer hvor vi
også berører temaet å tyde bilder, lignelser og drømmer.

Brølende lams
Distrikts seminarer

2007 / 2008

Å l e s u n d : 30. november – 2. desember
S o r t l a n d : 18. – 20. januar
Å l e s u n d : 11. – 13. april
S t a v a n g e r : 2. – 4. mai
B e r g e n : 23. – 25. mai
J æ r e n : 20. – 22. juni
For mer info og påmelding ring 32 75 79 85
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av Joni Ames

Gjør deg klar

Vi må forberede oss for det som ligger framfor oss. Vi behøver å være de som kjenner vår Gud
intimt og som er sterke i ham, slik at vi vil forbli sterke og gjøre store ting!
”For folk skal reise seg mot folk, og rike
mot rike, og det skal bli jordskjelv mange
steder, og det skal bli hunger. Dette er begynnelsen på fødselsriene.” Mark13:8
”Det skal både bli store jordskjelv og hungersnød og pest mange steder. Og det skal
skje fryktelige ting og komme veldige tegn
fra himmelen.” Luk21:11
Bibelen forteller oss at tegnene på ”tidsalderens ende” vil inkludere jordskjelv,
ild, flom, krig, trengsler, prøvelser, forferdelige syn og store tegn på himmelen.
Men disse tingene vil bare være ”begynnelsen på fødselsriene.”
Dag etter dag prater jeg med og gir rådgivning til venner og ukjente, som har
en tøff tid på grunn av det som allerede
har begynt å skje. Så om dette kun bare
er ”begynnelsen på fødselsriene”, hva skal
vi da gjøre når vi er midt i fødselsriene,
og vi nærmer oss mot ”enden?”
Bibelen spør oss: ”Om du har løpt
sammen med fotsoldatene, og de har trettet
deg ut, hvordan kan du da løpe om kapp
med hester?” Jer12:5 Dette verset gjorde
sterkt inntrykk på meg og får meg til å
trenge meg mer innpå Herren!
Gjør deg klar!
Hestene er på vei og om vi skal være ”lyset som skinner i mørket” (Jes60:1-2), da
trenger vi å gjøre oss rede ved å: ”styrk
de slappe hender og gi kraft til de matte
knær,” (Jes35:3) så vi kan si til de som
har et engstelig hjerte: ”Vær sterke, frykt
ikke! Se, din Gud kommer med hevn, med
Guds gjengjeldelse, han kommer og frelser
dere.” Jes35:4
Hebr12:12-14 sier det til oss på denne
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måten: ”Derfor styrk de slappe hender og
gi kraft til de matte knær, og gjør stiene
rette for føttene deres, slik at det halte ikke
skal gå ut av ledd, men heller bli legt. Jag
etter fred med alle mennesker, og etter hellighet; uten den skal ingen se Herren.”
Og i Jos1:9: ”Har jeg ikke befalt deg? Vær
sterk og modig! Vær ikke redd og bli ikke
forferdet, for Herren din Gud skal være
med deg overalt hvor du går.”
Vær forberedt!
Herren talte til mange før vi gikk inn i
dette årtusenet om å forberede oss for
dagene som ligger foran. Herren vet hva
som ligger foran, selv om det er orkaner,
jordskjelv terrorhandlinger og andre
ulykker, så tillater han at det kommer.
Og gjennom det som nå skjer så taler
han til mange i denne tiden om å forberede seg for det som ligger framfor oss.
Forberede våre hjerter!
Forberedelse er viktig for Herren. Først
og fremst, trenger vi å forberede oss selv
og våre hjerter for ham. David gjorde i
stand et sted for Guds ark, og i disse dager, så er vi den ”arken”. ”David bygde
hus for seg selv i Davids by; og han forberedte et sted for Guds ark, og reiste opp et
telt for den.” 1Krøn15:1
Det er nødvendig at vi ransaker våre
egne hjerter og kvitter oss med de mange ”idoler” vi må ha, ”likevel er det funnet noe godt hos deg, for du har revet ned
alle Asjera pælene i landet, og du har vendt
ditt hjerte til å søke Gud.” 2Krøn19:3
Kong Rehoboam forberedte ikke sitt
hjerte, og det er det 2Krøn12:14 sier

ble resultatet, ”og han gjorde det som var
vondt, fordi han ikke forberedte sitt hjerte
og søkte Gud.”
Når vi ydmyker oss selv og forbereder
våre hjerter for Herren, responderer på
det han sier på en positiv måte: ”Herre,
du har hørt hjertets lengsel til de ydmyke;
Du vil forberede deres hjerte; du vil gjøre
så ditt øre hører.” Sal10:17
”For Esra hadde forberedt sitt hjerte for å
søke Guds Lov, og for å gjøre etter det, og
for å lære bort og istandsette det i Israel.”
Esra7:10
”Jotham ble mektig, fordi han forberedte sin vei innfor Herren sin Gud.”
2Krøn27:6
Det vil bli mange ”plutselige” som gjør
at vi må forberede oss for å vokse videre.
Og, som Hiskia, vil vi være glade for at
vi gjorde det, ”Da gledet Hiskia og alt
folket seg fordi Herren hadde beredt dem,
siden alt skjedde så plutselig.”
Bered vei for Herren!
Mange er i disse dager ute i ørkenen.
Vi trenger å gjøre som døperen Johannes gjorde. Bered en vei for Herren
midt ørkenen i dag. Du vil kanskje aldri
bli kjent. Du vil kanskje til og med bli
missforstått og hånet. Gud kjenner ditt
hjerte og mens du forbereder ditt og folkets hjerter; vil du gjøre stor framgang!
Som Johannes er også du ”en røst som roper i ødemarken: bered en vei for Herren;
gjør veien i ødemarken rett for vår Gud.”
Jes40:3
Lik de kloke jomfruene, ønsker Herren at vi skal forberede oss ved at vi
”får vår egen olje” fra Den Hellige Ånd.

Matt25:1-5 minner oss om dette ”Da
skal Kongeriket i Himmelen være som de
ti jomfruene som tok sine lamper og gikk
ut for å møte Brudgommen. Nå var fem
av dem kloke og fem av dem ikke kloke.
De ukloke tok sine lamper men tok ikke
noe olje med seg, men de vise helte olje på
lampen.”
Forberedelse for krig
Hvilken general er det som ikke ville
forberede sin arme for krigen som ligger
foran? På samme måte ønsker Herren at
vi skal forberede oss i det åndelige for
det som kommer i det åndelig og i det
naturlige, av begivenheter. Og så sier
Herren til oss: ”Proklamer dette blant
nasjonene: ”Bered dere på krig! Våkn opp,
mektige menn, la alle krigerne komme
nær, la de reise seg opp.” Joel3:9
”Han lærer mine hender å føre krig, slik
at min arm kan bøye en bue av bronse”
Sal18:24 og Sam22:35
”Ussia beredte for dem for hele hæren;
skjold, spyd, hjelmer, buer og slynge til å

kaste stein.” 2Krøn24:16
Og nåde dem som våger å vekke Guds krigere: ”Derfor sa lederne til kongen: ” Vi
er deg, la denne manne dø, for på denne
måten tar han motet fra de stridsmennenes som er igjen i denne staden, og fra hele
folket, når han taler slike ord til dem. For
denne mannen søker ikke fred for dette folket, men bare vond ulykke.” Jer38:4
Gud klargjør seieren for oss!
Og midt i alt dette, så ønsker Herren å
minne oss om at han forbereder en seier
for oss: ”Du dekker bord for meg, like for
øynene på mine fiender; Du salver mitt
hode med olje; mitt beger renner over.”
Sal23:5
Selv når fienden tror han har ført oss til
nederlag, lik Haman, så vil han bare påføre seg egne nederlag: ”Så hang de Haman på galgen han selv hadde forberedt
for Mordekai.” Ester7:10
”De har lagt et garn for mine skritt. Min
sjel er nedbøyd. De har gravd en fallgrav
for meg. De har selv falt i den.” Sal57:7
Vi må ikke glemme at vår relasjon med
Herren er av ytterste viktighet. For som
Daniel sier i 11:32 ”De som gjør ondt
mot paktens folk han skal selv ødelegge;
men folket som kjenner sin Gud skal være
sterke, og utføre sin gjerning.” Må vi være
blant de som kjenner vår Gud intimt og
som er sterke i Herren, slik at vi vil forbli sterke og gjøre stor framgang!
Gud forbereder oss for evigheten!
Uansett hva som enn skjer på denne
jorden i dag, så er evigheten mye mer
viktig og varer mye lenger! Uansett hva
vi gjør så må vi holde våre øyne fokusert
på det fakta at den tiden vi er her, kun
er en treningsleir og en forberedelse for
hva som ligger foran oss. Jesus forbereder oss for det, og forbereder en plass for

oss etter våre dager her nede.
Joh14:2, sier Jesus ”I min Fars hus er det
mange rom, om det ikke var så - hadde jeg
ikke sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand
et sted for dere.” og i Joh14:3 ”Og når jeg
har gått for å forberede en plass for dere,
vil jeg komme igjen for å hente dere; slik at
der hvor jeg er, der vil også dere være.”
For når vi er trofaste, sier Matt25:34
”Da vil Kongen si til dem på sin høyre
hånd; ”Kom, dere som er velsignet av min
Far, arvinger av Kongeriket som er forberedt for dere fra da jordens grunnvoll ble
lagt.” På samme tid i Matt25:41 ”Så vil
han si til dem på sin venstre hånd; ”Gå
bort fra meg dere som er forbannet, inn i
den evige ild som er forberedt for djevelen
og hans engler.”
I Ester4, kan vi lese at hun forberedte
seg selv til å møte kongen over lengre
tid, både fysisk og åndelig, med skjønnhetspleie for å få kongens favør og hun
fastet og ba for å få Guds favør.
Bønn!
Herre vi takker deg som det står i
1Kor2:9 ”Det øye ikke har sett og øret ikke
har hørt, og som ikke har oppkommet i noe
menneskes hjerte, det som Gud i kjærlighet
har forberedt for de som elsker ham.”
Hjelp oss til å huske å ha vår egen olje og
bare søke din favør og godkjennelse. Vi elsker deg, Herre, og vi ber deg om å hjelpe
oss til å være forberedt i sannhet for det du
har for oss i denne tid, og at vi også bereder
en vei for deg. Hjelp oss til å fokusere på
deg, høre deg klart og være lydige til din
rettledning. Vi takker deg for at vi får være
dine lam og at vi kjenner din stemme Vi
ber om at du vil styre enhver tanke, ord og
handling når vi holder oss nær til deg. Vi
ønsker å høre ditt hjerteslag, din stemme,
ja selv din pust. I Jesu navn. Amen!
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Du er elsket, av Rich Gamble

Den 20. februar 1970 var en veldig spesiell dag for meg. Min forlovede og jeg
skulle gifte oss neste dag. I forberedelse
for bryllupsreisen var min Volkswagen
på verkstedet for noen småjusteringer.
Dette innbar at jeg måtte kjøre min fars
motorsykkel til jobben. Motorsykler
hadde alltid vært en del av livet mitt, så
jeg var takknemlig da min far tilbød meg
å bruke hans den dagen. Det var en helt
ny Honda, bare to måneder gammel.
San Diego har et ganske skiftende vær,
vintermorgener kan være ganske kalde.
Jeg kledde meg lagvis den morgenen.
I 1970 var det ingen lover for påbudt
hjelm, men Ramona var en lang tur. I
siste minutt tok jeg med meg hjelmen
og tenkte at den i det minste kunne
holde ørene mine varme.
Arbeidsdagen gikk som vanlig. Sjefen
min visste at jeg skulle gifte meg og ertet
meg hele dagen, men han var hyggelig
rundt halv tretiden da han sa: ”Rich,
hvorfor er du er her enda? Har du ikke
noe du skulle ha gjort?”
En viktig avgjørelse
Ettermiddagen hadde blitt til en av de
vakre, varme og solfylte dager som vi
innfødte californiere liker å skryte av
til våre snøbundne venner i øst. Jeg
bestemte meg for å glemme jakken og
hjelmen på veien hjem og bandt dem til
sykkelen. Så var jeg av gårde. Jeg hadde
bare reist noen få mil før jeg forstod at
hjelmen og jakken måtte sikres bedre, så
jeg fant et sted hvor jeg kunne stoppe for
å feste dem bedre. Da jeg stoppet kjente
jeg en kulde som gikk rett igjennom
meg. Siden solen stod lavere på himmelen nå visste jeg at dalene på hovedveien
ville kjølne fort. Jeg tok derfor på meg
jakken og hjelmen. Jeg tenkte mye over
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den avgjørelsen senere. Jeg var så tilbake
på veien igjen i full fart.
Jeg kommer til å dø
Denne hovedveien var på den tiden en
uhyggelig liten svingete tofelts vei mellom Lakeside og Ramona, og hadde hatt
sin del av dødsulykker. Det tenkte jeg
ikke på. Jeg var 20 år, uovervinnelig og
forelsket. Når du kjører forbi Poway
og er på vei mot sør gjør veien en liten
heving og synker så ned i en dal med
mange svinger. Jeg så en bil parkert på
siden av veien et stykke foran meg, og
siden jeg ikke så noen mennesker der

gikk jeg ut ifra at den var forlatt. Det
var den ikke!
Et hode hoppet opp fra setet og tok så
en u-sving rett foran meg. Enhver som
har vært i en ulykke vil fortelle deg at
det er en følelse som stiger opp i deg…
Tiden stopper opp. Alt skjer i sakte film.
Jeg visste instinktivt i det øyeblikket…
jeg kom til å dø…

4

En åndelig opplevelse
Da jeg våknet, eller jeg burde kanskje
si, da jeg trodde jeg våknet, var jeg på
et svært mørkt sted. Et sted uten noen
rundt meg. Det var en sump, veldig gotisk, veldig spøkelsesaktig. Likevel følte
jeg meg ikke noe særlig redd, fordi det
var en lyd, en lyd som hørtes ut som en
stor klokke. Lyden fortsatte, som om en
bjelle hadde blitt dratt i, konstant og
samme klare tone, men langt unna.
Jeg klarte tilslutt å finne ut hvor lyden
kom fra, og begynte å gå mot den retningen. Jeg hadde ikke gått lenge før jeg
forstod at jeg måtte krysse sumpen. Den

luktet forferdelig men virket ikke så dyp.
Jeg tok et steg, og ett til.
Det tredje steget var som å gå rett ned i
kvikksand, bare enda verre, jeg begynte
å synke dypere og dypere. Jeg var kommet helt nedi med munnen og nesen
og ropte ut: ”Gud, vær så snill og hjelp
meg!”

Englehistorier
Et uforglemmelig besøk i sykehussengen
Plutselig våknet jeg i en sykehusseng på
intensive. Det var en sykepleier ved siden av meg, hun strøk meg forsiktig på
armen og sa: ”Det går bra, Richard, du
er elsket. Du kan ikke dra helt enda.”
Jeg kommer aldri til å glemme henne.
Måten hun strøk meg på og stemmen
hennes var så beroligende. Jeg kunne
ikke se fjeset hennes fordi lyset var bak
henne, men hun så ut som om hun
strålte da hun tok pulsen. Jeg våknet
ikke på en stund.
Det høyre beinet mitt hadde blitt knust.
Ulykken hadde avskåret alle blodårene
i leggen min, og som jeg forstod senere
var de redde for at jeg hadde mistet for
mye blod. Kragebeinet mitt var brukket
og jeg hadde en alvorlig hjernerystelse.
Dette gjorde at legene lot meg være i
kunstig koma i litt under en uke.
Da jeg var i stand til å snakke om det
som var skjedd spurte jeg legen min om
han kunne gi beskjed til sykepleieren
som var på vakt den kvelden jeg kom
inn. Sykepleieren som snakket beroligende til meg og strøk meg over armen.
Han spurte om jeg visste hva hun het,
jeg sa nei, jeg var for neddopet til å vite
noen ting på det tidspunktet. ”Husker
du hvordan hun så ut?” Jeg beskrev
henne så godt jeg kunne. Hun var tynn,
blondt hår og medium høyde. ”Bare si
tusen takk for at hun strøk meg over armen og for det hun sa til meg den natten.” Han sa han skulle ordne det.
En dag eller to gikk før jeg snakket til
ham igjen. Jeg spurte om han hadde
funnet ut hvem sykepleieren var den
kvelden. Han fikk et merkelig utrykk i
ansiktet, smilte og sa at den natten var
det ingen sykepleier som passet til den
beskrivelsen som var på vakt. Han sa

også at hvis jeg hadde våknet mens jeg
var på intensive ville det blitt registrert
på skjemaet ved sengen min.
Ingen registrering, ingen sykepleier.
Jeg går ut ifra at en kyniker ville ha sagt
at det jeg opplevde ikke var annet enn
en medisinpåvirket hallusinasjon, men
det kommer jeg aldri til å tro på.
Jeg håper at ved Guds nåde vil jeg en
dag kunne bøye meg foran Herren og
hans engel å si… tusen takk.

Min stridsengel,

av Peggy Jovonne Reynolds
Jeg pleide å bo i et meget farlig nabolag i en gammel lagerbygning. De som
styrte stedet var tøffe (de trodde i hvert
fall det) og styrte stedet som bøller. Jeg
kjente meg ganske nær Gud og hadde
mye guts i meg og samlet sammen alle
de andre kvinnene som leide leiligheter
i bygningen, for å protestere på hvordan
utleiedelen ble styrt.
Konflikter
Mennene begynte å plage og ødelegge
noen av beboernes gjenstander. De brøt
seg inn i en av de unge kvinnenes leilighet, la alle klærne hennes på toppen av
den nye sengen hennes og brant klærne
hennes og slukket det før det hele kom
ut av kontroll. De gikk til en annen leilighet og ødela mye av det elektroniske
utstyret og stjal noe av det. De ble ledet
av demoner hvis du spør meg.
Min venn var bekymret for meg, så han
og min sønn installerte en sikkerhetsdør
i leiligheten vår. Det var ikke for tidlig.
Neste dag jeg kom hjem fra jobb hadde
de brutt opp utgangsdøren til leiligheten, men kom ikke inn gjennom sikkerhetsdøren.
Jeg samlet kvinnene og vi gikk så rettens

vei og saksøkte eieren samt bestyrerne.
Vi holdt også tilbake innbetalingen av
husleien vår. Vi var villige til å kjempe
oss igjennom dette.
De begynte å kutte av folks telefonledninger, skru av vannet og varmen, og
gjorde alle mulige onde ting mot oss.
Vi kom sammen i leiligheten min og
jeg ledet dem i bønn. Jeg lot dem også
oppbevare sine verdigjenstander i min
leilighet.
Trusler og Guds hjelp
En kveld var det en regnstorm, og jeg
måtte ut for å kjøpe melk til barna mine
for neste morgen. Da jeg kom tilbake til
leilighetskomplekset merket jeg at alle
lysene var av i oppgangen. Jeg gikk opp
trappene til leiligheten min. Den største
av bestyrerne møtte meg i oppgangen
og blokkerte veien. Han forsøkte å se
så skremmende ut som mulig, og sa til
meg: ”Jeg skal voldta deg og etterlate deg
for å dø, for du er en problemmaker!”
Denne mannen var rundt to meter høy
og kjempesvær. Du skulle tro jeg var livredd, men det var jeg ikke, og jeg kunne
ikke forstå hvorfor. Den Hellige Ånd
kom over meg og talte gjennom meg
og sa i en stor høylydt tone: ”Jeg frykter
ingen foruten Den Høyeste Gud, og du
kan ikke skade meg, for jeg fordømmer
din demon og befaler den å gå tilbake
til helvete!”
Da jeg talte disse ordene ble jeg løftet
opp fra bakken og møtte ham øye til
øye. Øynene hans ble store av vantro og
han løp av gårde skrikende. Mens jeg ble
senket ned til bakken igjen så jeg bort
mot utgangen ved veggen, der var det
store englevinger rundt en skygge, og
mens jeg ble senket ned igjen brettet de
seg inn og forsvant.
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Visjoner som fullføres
gen. Bilen stoppet en tomme fra toppen
av veggen. Jered våknet og strevde med
å rygge bilen vekk fra veggen og skrapte
bilen nedover i hvert fall to meter.
Jeg omfavnet Jered og fortalte det som
hadde skjedd tidligere da jeg ba Guds
engler om å beskytte ham. Vi gråt begge
og takket Gud for at han hadde gitt Jered skytsengelen hans.
Rundt to uker før Jereds ulykke hadde
broen som nå har sementvegg tregjerde
som ikke ville ha kunnet stoppe bilen fra
å falle over broen.
Så når du føler den tyngden over hjertet
ditt, kom deg på knærne og begynn å
be. Det var bare på grunn av Guds nåde
at vår sønn enda er iblant oss.

En engel som beskytter
En av de unge kvinnene trakk meg senere til siden og sa: ”Vet du at du har
en engel som sitter på balkongen din og
snurrer på et flammende sverd? Jeg kom
hjem sent en kveld og så en svær engel
som stod ved balkong døren din. Jeg så
det bare et øyeblikk, da jeg gnidde meg
i øynene og så kikket opp var det bare
sverdet jeg så før det også forsvant. Jeg
trodde jeg så ting før du fortalte oss historien din.”
Dette var en bekreftelse og jeg har aldri
tvilt på min Herre og Frelser siden. Han
har sendt meg sin engel flere ganger senere.
Bønnebyrde
Min ektemann og vår eldste sønn arbeider på samme sted i Colusa, California.
Vi bor i Colusa og sønnen vår bor 30
mil unna. De arbeider tidlig om morgenen.
En morgen etter at ektemannen min
hadde dratt til jobb fikk jeg ikke sove.
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Jeg kikket på klokken og den viste 4:45.
Sønnen min Jered var i tankene mine
og det lå tungt over hjertet mitt. Jeg
trodde bare at jeg var overbeskyttende
og forsøkte å lukke øynene mine og sove
igjen.
Byrden ble så tung at jeg ikke klarte å
ligge lenger. Jeg ringte ektemannen min
og spurte om Jered hadde komme på
jobb enda. Han sa nei. Da var klokken
5:20 og han skulle begynne 5:30.
Bad om englebeskyttelse
Jeg begynte å be og spurte Gud om han
kunne sende englene sine rundt Jered
og få han trygt til jobben. Jeg bad enda
da jeg hørte en bil utenfor 20 minutter
etterpå. Da jeg åpnet døren var den eldste sønnen min på vei mot døren. Bilen
hans sto enda på, bildøren var åpen og
Jered hadde hendene over ansiktet. Han
gråt og sa: ”Mor, jeg døde nesten.”
Jered hadde sovnet bak rattet da han
krysset en to mil lang bro. Da veien
svingte seg gikk bilen hans over i den
andre bilretningen og rett i sementveg-

Englevinger, av James

Jeg lå på en tralle i en sykehuskorridor
mens jeg ventet på å få nakken min
røntgenfotografert. Jeg hadde nettopp
blitt skjært ut av en bil og ble festet til et
ryggbrett før jeg ble sendt til sykehuset.
Mens jeg stirret opp i taket dukket det
plutselig opp en lang, lys skapning med
vinger som lignet på slike engler som
blir fremstilt på bilde. Den stod ved
hodet mitt vendt mot meg. Etter flere
sekunder strakk den ut vingene sine
mens den lente seg over meg. Da tuppen av vingene rørte ved tærne mine ble
jeg fylt og omhyllet av en ubeskrivelig
kjærlighet. Jeg kjente bare at hva det enn
var som var galt med meg så var det nå
helbredet, så forsvant skapningen. Ingen
var i korridoren da dette skjedde. Det
var to år siden og jeg følte etter det en
større nærhet og forbindelse med livet,
og også en mye dypere medfølelse med
dem som har det vondt.

av Matt Sorger
”Mange vil i dette året som kommer oppleve å komme til stedet der visjoner og
drømmer fullføres og komme inn i troens
hvile i Herren, Jesus Kristus. Guds løfter
vil manifesteres i livene deres.”
I løpet av de siste fire årene har jeg reist
på heltid rundt i Statene og ellers over
hele verden. Jeg har fått være vitne til
Den Hellige Ånds kraft som berører
og forandrer manges liv. Mens jeg har
kjempet for å kunne operere i det overnaturlige i min tjeneste, har Gud kommet med en herlig kraft og helbredet de
syke. De som er bundet har blitt forløst.
Mennesker har fått gjennombrudd og
blitt satt i frihet på et nytt nivå i deres
personlige vandring med Herren.
Helbredelse, sammen med mange andre
ting er en del av vår guddommelige arv
som Guds barn. Salvelsen er en fullstendig pakke. Det greske ordet sozo som betyr reddet - menes å redde, lege, holde i
sikkerhet, beskytte, redde fra fare og forløse. Det greske ordet soteria som betyr
frelse, betyr også forløsning, fremgang,
glede og et generelt velvære.
Det begynner nå!
Kristus døde og stod opp igjen for å gi
oss den fulle arv av evig liv, ikke bare noe

info@brolendelam.no

som venter oss når vi dør og kommer til
Himmelen, men nå. Det begynner nå!
Jeg tror at hver og en av oss har en unik
åndelig arv. En arv som Gud har forberedt for deg i din vandring. Denne arven
kan inkludere både ditt åndelige og naturlige kall i Kristus, alt fra løfter over
din familie til velsignelser og vekst i ditt
arbeid.
Menigheten går nå inn i en ny profetisk
tid av overnaturlig favør. ”Mens det nå
foregår en sikting og renselse i Kristi legeme, så forløser Gud på samme tid velsignelsene som er i hans hånd over de som
vandrer nær til ham.”
”Dette er året da vi går ut av vår ørkenvandring, krysser overgangen og inntar
den fulle arven han har for oss.” Mange
vil komme inn på et område der de fyllbyrder, fullfører og hviler dette året, når
Guds løfter manifesteres i deres liv.
Dette kan vi se i Isak sitt liv i 1Mos 26,
da Isak kjempet for hans rettmessige arv
ved å grave brønner og bygge altere. Det
var kamper og slag om landet som også
Filisterene ønsket å innta. Mens Isak
holdt fast på det han hadde fått, lagde
Gud rom for ham og sørget for at han
ble fruktbar i landet som var hans arv, til
tross for opposisjonen. Gud forløste en

så stor favør over Isak at sønnen til hans
fiende ønsket å bli venn med ham.
Guds favør gir deg rom
Det er dette Guds favør vil gjøre. Den vil
sørge for at til og med dine fiender ønsker å ha fred med deg! Mens Isak entret
den tid av hvile og fullbyrdelse, gravde
han en brønn og kalte den Shebah,
som betyr ”ed” eller ”syv”. Byen igjen
kalte han Beersheba, som betyr ”Edens
brønn” eller ” den syvende brønn”.
Syv er en profetisk talemåte om fullførelse og fullbyrdelse. Det kan sees gjennom
hele Bibelen - som da Gud fullførte sitt
arbeid og hvilte på den syvende dag. Syv
markerer en tid av hvile og fullbyrdelse.
Vi vil se et nytt nivå av Guds favør over
menigheten som gjør det mulig for oss
å krysse over og inn i fullbyrdelsen av
arven som Gud har klargjort for oss å
vandre i. ”Hold fast på det som Gud sier
er ditt, inkludert guddommelig helse, forløsning, frelse for hele ditt hus, og enhver
god gjerning han har for deg.”
Gjør deg kalt til å bli fruktbar i det landet du arver!

Nå kan du ringe oss for forbønn og veiledning!

RING 32 75 79 85
eller send e-post via
vår webside www.
brolendelam.no

Gud mobiliserer
av Jill Austin
”Gud mobiliserer globale bønnekrigerer
som vil invadere mørkets rike. Er du tilgjengelig? Vi lever i en ”Kairos tid” i vår
historie akkurat nå, og det krever at vi
kjenner timen og tiden vi lever i dag.”
Hvem er kjempene i våre liv?
Vi trenger virkelig å gå innfor Gud og
si ”Herre, hvem er kjempene i mitt liv?”
Før du har autoriteten til å bringe frihet
til andre, må du ta et oppgjør med synden i ditt eget liv! Kan du konfrontere
mørket om det er korrupsjon i egne rekker? Du kan ikke det.
Jeg tror vi begrenser Den Hellige Ånd
hver gang vi ikke er vare for våre egne
følelser - hva vi hører eller ser, og hva
vi lukter, smaker eller rører. Våre følelser er åpne porter for Gud - eller for vår
fiende. Vet du for eksempel at du kan
lukte demonisk aktivitet rundt mennesker, akkurat som du kan lukte parfyme
duften fra Herren som kommer i helligdommen?
Når jeg er i tjeneste, ser jeg på menneskene. Jeg leter etter veivisere. En gang
jeg tjenestegjorde rundt et alter opplevde jeg at en mann dyttet de andre
menneskene til side og sa, ”jeg ønsker
forbønn nå”.
Han la sin hånd i min, jeg så på ham og
før jeg engang hadde tenkt over det, fortalte jeg ham at han hadde festningsverker av umoralske perversiteten. Jeg sa til
ham, ”dine hender er urene”, jeg kunne
føle skitten og den umoralske perversiteten rundt hele ham. Han ble sprut rød,
begynte å hulke ukontrollert og Herren
rørte ham på en nydelig måte der han
omvendte seg og fikk en forløsning.
Legg også merke til at noen ganger
når Herren ønsker å formidle et ord av
kunnskap og helbredelse, kan det tenkes
at han gir forbederen den eksakte smerte
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og symptom Herren ønsker å helbrede
personen fra. Du kan kanskje være i forbønn og kjenne på smerten av elveblest,
og du vet at du ikke har det, men dette
kan være en klar veiledning fra Herren i
din bønn.
Strategisk forbønn
Hvordan bekjempe fienden i ditt liv.
Bønnekrigere må be uten opphold. Jesus vil at vi skal gå inn i krigsrommet,
hente ut våpnene for den nye kampen
som vil reise mot oss hver dag. Vi kan
trøste oss med det fakta at Jesus lever og
går alltid i forbønn for oss. Bønn, faste
og tilbedelse øker vår hunger og lengsel
etter Gud. Som Oswald Chambers sa,
”bønner utruster oss ikke for et større
arbeid; bønner er det store arbeid.”
I den historiske time vi lever i, vil vår
bevegelse i ånden være essensiell for vår
overlevelse. Det å høre Guds stemme i
vårt hverdagsliv er ikke lenger et valg
men en nødvendighet. Det er absolutt
nødvendig at vi alle lever i det overnaturlige og tilbringer tid med Herren i
stillhet. Han kaller oss alle inn i en dypere intimitet og bønn i denne tid vi nå
lever i.
Herren mobiliserer globale bønnekrigere som vil innvadere mørkets rike
som truer ved grensene til våre nasjoner.
Disse forbedere vil stille seg i gapet for
å bringe friske strategier og planer fra
Herren. Jeg kjenner det som om Herren
nå reiser opp en rest av tapre bønnekrigere på tvers av alle trosbevegelser, over
hele jorden. Radikale brennende bønner
stiger opp og de sier, ”Herre, vi ønsker
ikke bare å be små bønner, vi ønsker å gå
inn i himmelen og se hva som skjer slik
at vi kan påvirke vår jord.”
En radikal apostolisk forbeder under
den andre verdenskrig, var en mann som

til bønn

gikk inn i det himmelske med en gruppe
forbedere. De kunne se strategiene til fienden og strategiene til Gud. De kunne
starte den åndelige meglingen og forandre kursen på krigen. Herren sier at han
ser etter mennesker som er villige til å
bevege seg inn på regjerings og statsnivå.
Be Herren vise hva som ligger over land
og territorier.
Han ber oss også om å vise oss hva som
skjer i våre egne hjem! Det er absolutt
nødvendig at vi begynner å få friske
strategier slik at vi kan bevege oss inn
i Guds råd og høre hans stemme som
bringer oss friske mandater. Han ber oss
om å rope ut, ”Jesus, hjelp oss til å være
et folk som kjenner tider og stunder,
som bringer ny åpenbaring og metoder
som kan begynne å bryte land med vekkelse og en stor sjelehøst.”
Kraften i profetisk forbønn
Vi lever i en ”Kairos tid” i historien
akkurat nå, og det krever at vi kjenner
den tid vi lever i, i dag (da menes ikke
det som tv, aviser og magasiner forteller oss!) Kan vi gå innfor den rådgivende
Gud og få friske strategier og krigsplaner
for tiden vi lever i?
Jeg ønsker å dele et viktig vitnesbyrd
med deg. Under Gulfkrigen, så jeg de
samme krigene ta form over tv-skjermen
min. Jeg begynte å bli veldig frustrert og
sa: ”Herre, jeg ønsker ikke bare informasjon fra TV. Jeg ønsker å se din TV
(tell-a-vision). Jeg ønsker å se det som
virkelig skjer i himlene over Midtøsten.
Herre, hva er det som ligger på ditt hjerte? Det må finnes mer informasjon. Jeg
føler det som om vi får informasjonen
bit for bit, men Herre, hva er det du gjør
i det åndelige riket?”

Krassimir Kolev, ”Bønn” - Olje på larret

Tilbud
av Jill Austin
Den søndag morgenen fortalte min pastor oss at vi skulle stå og be for Israel.
Plutselig hørte jeg den hørbare stemmen til Herren si, ”Mikael!” Jeg spurte,
”Mikael, hvem?” Han sa, ”Mikael, erkeengelen.” Plutselig hadde jeg en åpen visjon av Mikael som kjempet over Israel.
Jeg spurte Herre hva han gjorde. Med
ett, så jeg Persias prins og Mikael i en
voldsom krig. Herren fortsatte, ”Persias
prins prøver å komme min timetabell i
forkjøpet, så derfor er det jeg sender Mikael. Krigen vil ta en slutt om tre dager.”
Herren sa videre, ”Mikael er erkeengelen
over Israel.” Da pastoren fløy tilbake til
Israel under Purim, sluttet krigen dagen
etter, som var den tredje dagen.
Vi må være villige til å ha våre antenner oppe 24 timer i døgnet, syv dager i
uken. Kom innfor Herren og still ham
strategiske spørsmål om ditt liv, familie,
arbeid, skole, byen og verdens anliggender. Herren reiser opp profeter i denne
time - menn og kvinner som vil inn til
Herrens råd. Forbønn, faste og tilbedelse akselererer kallet Gud har for oss alle.
Er du villig til å gå dypere inn i Guds
krigsrom?
Utrustet for krig
Jeg vil gi deg et utdrag fra boken min
”Master Potter” og avsnittet ”utrustet
for krig”, som handler om en ung kvinne kalt Elskede. Hun er i en tung åndelig krigføring og er fullt utrustet av Gud.
Dette er hvordan Den Hellige Ånd, som
er kalt ”Amazing Grace” i boken, utruster henne for krig:
”Elskede, kjemp for livet! Jeg er her for
hjelpe deg. Du kjemper ikke mot kjøtt
og blod, Elskede, men mot demoniske
prinsipper og krefter.” Ordene fra Amazing Grace formidlet tro og håp. Hun
ropte ut, ”jeg ønsker ikke å dø! Jeg øn-
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sker å leve for Master Potter og min
familie!” Han snudde seg mot mørkets
krefter og proklamerte. ”Hun har motsatt seg deg. Du må forlate henne nå!”
Fienden trakk seg med ett tilbake for et
øyeblikk og Amazing Grace førte henne
tilbake på veien.
”Elskede, du er i en tung åndelig krigføring og fienden prøver å drepe deg,
men du må alltid huske at Master Potter
elsker deg, selv i din svakhet”. ”Men jeg
fortsetter jo bare å rote til hans planer
for mitt liv,” sa Elskede.
”Master Potter har en bestemmelse for
ditt liv og dine barn. Du er den eneste
som kan komme i veien for Master Potters plan; fienden kan ikke stjele det fra
deg, med mindre du slutter å kjempe.
Du må sette på deg hele Guds rustning
for å stå imot fiendens brennende piler.”
Mens han snakket, samlet det seg tjenende engler rundt henne for å utruste
henne til krig. Det la seg et gullbelegg
tett rundt hennes utrustning. Det hadde
et delikat utseende og det la seg en mektig kraft over henne da brystplaten ble
fastspent. Så la de en salvet sølvkrone
på hennes skadede hodet og den beskyttet hennes tanker mot fiendens løgner.
Sannhetens belte av gull ble lagt rundt
livet hennes og lærsandaler på hennes
føtter. De overrakte henne et nydelig lysets skjold med ordet ”tro” gravert inn.
Nå, utrustet som en krigende brud,
holdt Amazing Grace fram et sverd for
henne med ordene ”Guds Ord” gravert på det gylne skaftet. Han fortalte:
”Mens du taler Guds Ord, vil sverdet bli
aktivisert. Du er utrustet og farlig. Du
er min Elskede, ikke lenger et offer, men
en overvinner!”

– Kjøp bøker for over
kr 400 og få med Fakkelen og sverdet for 0
(veil pris 198,00)

Nyttårsfest
med

Brølende lam

Dere kan alle profetere

Sett av nyttårshelgen for et herlig og sterkt fellesskap, hvor vi forløser profetiske retningslinjer og
visjoner for et nytt spennende år. Vi setter av mye tid til bønn og forbønn.

4 Visjoner

Kampen om ditt sinn

Søndag den 30. desember 2007 til tirsdag den 1. januar 2008
Sted: Hotell Wassilioff, Stavern
Deltageravgift kr 800. Helpensjon med festmiddag 1.700 dobbeltrom pr. person
og 1.900 for enkeltrom for hele helgen. Påmeldingsfrist 1. desember
Jeg synes det alltid er spennende å avslutte et år og gå inn i et helt
nytt år. Jeg har alltid forventninger til det nye og er spent på hva
Gud har for meg for det nye året. Jeg tror Herren har sine tanker
for både år, tider og stunder og jeg tror det derfor er viktig å finne
Guds tanker for det nye året for meg personlig, for tjenesten jeg
står i, så vel som for året generelt.

Profetiske bønn

Profetisk
evangelisering

Du finner mange andre
oppbyggelige bøker
på vår webside
www.brolendelam.no

Nyttårshelgen fortoner seg alt for ofte for meg personlig som et
tomrom, fra familieselskaper i jul og romjul til at man sitter alene
nyttårshelgen, om man ikke selv inviterer noen venner hjem til
selskap. Det virker som om alle er opptatt med sitt og overgangen til et nytt år blir ikke det jeg ønsker meg med et sterkt fellesskap med andre troende, innvielse og felles bønn for et nytt år.
I fjord hadde vi et meget vellykket arrangement i Drammen.
Dette nyttår, overgangen til 2008, opplever vi at vi skal invitere
til en annerledes nyttårshelg på hotell Wassilioff i Stavern. Vi vil
først og fremst legge vekt på et varmt og innbydende fellesskap,
hvor vi får tid til hverandre. Vi vil også få mye tid til bønn og
lovsang disse dagene. Ikke minst skal vi profetere hva Herren har
for hver enkelt for år 2008 og for året generelt. Det skal også bli
godt å slippe all forberedelse til måltider men kunne nyte fellesskapet rundt bordene til både frokost, lunsj og middag, med
herlige venner som lengter etter mer av Gud for et nytt år.

Vi gleder oss til denne nyttårshelgen og inviterer deg til å ta del
i vårt fellesskap. Dette blir en ny erfaring og opplevelse for oss
og vi har stor forventing til hva Herren vil gjøre under disse dagene.
Programoversikt:
Søndag den 30. desember 2007
14:00 - 16:00 Velkommen og registrering
18:00 Middag
20:00 Bønn, lovsang og festmøte
Mandag den 31. desember 2007
09:00 Frokost
11:00 Guds strategier for 2008
13:00 Lunsj
14:30 Fellesskap med vitnesbyrd og profetier
17:00 Aktiviteter
19:00 Festmiddag
21:00 Bønn, lovsang og festmøte
23:30 Profetisk overgang til 2008
Tirsdag den 1. januar 2008
09:00 Frokost
11:00 Profetisk møte med bønn og lovsang
13:00 Lunsj
14:30 Forløsning av nådegaver for 2008
16:00 Avslutning

Ring Per Ivar på 32 75 79 85 for påmelding eller mer info
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To
m
s
J
u
l
av Ola Døhl
ola@nit.no

Tom var femten år, og han gledet seg veldig til
jul. Nå var det slik at han tidligere på året hadde
mistet mammaen sin i kreft, og det hadde vært
en vanskelig tid for Tom og pappa, - men både
han og Johannes, som faren hans het, hadde på
en eller annen måte kommet seg i gjennom dette
i sammen, - og Tom hadde en følelse av at denne
jula skulle alt gjøres bra igjen, på en eller annen
måte.
Og til jul ønsket han seg ikke noe annet enn
en sykkel. Selv om han nå var femten år hadde
Tom aldri hatt noen sykkel tidligere, så overalt
på denne jord ønsket han seg inderlig en sykkel.
Hele året hadde han arbeidet hardt og hjulpet far
sin med alt det som var forventet av ham, - så
han var rimelig sikker på at når han kom ned i
stua på julemorgen ville han finne en speilblank,
skinnende ny sykkel, som ventet på ham.
Så på julemorgen så løp han ned i stua med hjerte i halsen av bare spenning og
forventning. Han gikk rett bort til juletreet, og
kikket under på alle pakkene som lå der. Han
kunne konstatere at flere av de flotte og innpakkede presangene hadde merkelapper med hans
navn påskrevet, men til Toms dype skuffelse var
det ingenting der som i det hele tatt lignet så
mye, som på en sykkel.
Da julekvelden kom så spurte Toms far; ”Skal du
ikke åpne en av presangene?” Men Tom ristet på
hodet. Han hadde bare ønsket seg en eneste ting,
og siden det ikke var å finne under juletreet, så
ville han ikke engang gjøre seg bryet å åpne noen
av presangene, - han ville ikke vite noe om det.
Skuffelsen var til å ta og føle på.
”Da kan det bare være det samme med alle de
andre presangene under juletreet,” mumlet han
til seg selv, skuffet og småsur.
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Rundt selve julemåltidet, senere på dagen, var
det en litt mutt og nedtrykt stemning.
Men da de omsider hadde spist julemiddagen,
i lag, uten så mye som å utveksle ett eneste ord,
så gjorde pappaen til Tom enda et iherdig forsøk
på å invitere han til å åpne noen av presangene,
- men Tom, - han beit tennene sammen i sinne
og ble mer og mer forbitret for hvert eneste minutt som gikk, helt til han begynte å skrike og
kjefte av full hals på far sin. Deretter forlot han
stua i fullt raseri og skuffelse, han slengte døra
igjen etter seg, og så gikk han og tenkte på hvor
urettferdig alt sammen hadde vært, og hvordan
dette hadde vært den verste julaften han noensinne hadde hatt.
Hans far ropte etter han, men Tom ville ikke
høre. Han gikk rett opp på rommet sitt, pakket
kofferten, tok alle sine oppsparte penger, og forlot farsheimen på selveste julaften.
Først reiste han til Oslo, - og til å begynne med
fikk han en forholdsvis tøff og vanskelig tid, han gikk raskt tom for penger og dessuten var
han husløs.
Men etter hvert fant han seg en jobb og ting begynte å gå noe bedre. Da han hadde blitt tjue,
hadde han skaffet seg en liten leilighet som han
leide, - han hadde fått seg mange nye venner,
og levde på mange måter et nokså behagelig og
komfortabelt liv. Men han hadde fremdeles ikke
fått seg noen sykkel.
Da Tom hadde blitt tretti år, så hadde han giftet
seg med ei nydelig jente fra Sogn og fjordane,
han drev en egen voksende forretningsvirksomhet, og gjorde det ganske bra. Han hadde ingen
sykkel, men hadde en flott, speilblank og skinKrassimir Kolev, ”Gut” - Olje på larret
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nende Opel Vectra, så dette med sykkel var ikke
det han gikk mest av alt mer og tenkte på.
En juleaften mange år senere, da Tom allerede
hadde blitt førti år, og hadde egne unger, så stoppet han innom Narvesen en dag for å kjøpe dagsavisa. Og i lørdagstillegget inne i avisa så kunne
han ikke unngå å se en artikkel om mennesker
som engang hadde forlatt sitt hjem og aldri vendt
tilbake. Og etter hvert som han fortsatte å lese så
ble han plutselig oppmerksom på at hans egen
far faktisk var en av bidragsyterne. Tom hadde i
løpet av alle disse årene så å si ikke gitt sin far en
eneste tanke, men nå var det jul og Tom fikk en
underlig følelse inne i seg, - ”kanskje er det på tide
at jeg burde slå en strek over fortiden og la alt det
som var, være glemt.” Og dermed bestemte han
seg for å pakke kofferten i lag med familien sin,
sammen med kona og barna, og sette seg i bilen
med kurs for farsheimen. Og slik ble det.
Når han kjørte inn på gårdsplassen og kom hjem
igjen for første gang på 25 år, og far hans åpnet
døren, så trillet tårene nedover kinnene til den
gamle mannen, og så gav han Tom en klem som
han aldri ville kunne glemme. ”Jeg visste at du ville
komme tilbake igjen,” fortsatte han å si igjen og
igjen. ”Jeg visste at du ville komme tilbake igjen!”
Deretter vinket han Tom og hans familie ivrig
inn i dagligstua. Hvor han kunne se et vakkert
pyntet juletre, på akkurat samme plassen som det
alltid hadde pleid å stå. Og under juletreet lå det
fullt av presanger. ”Nå kan du få åpne presangene dine?” sa han. For i alle disse årene hadde
han nemlig tatt vare på alle de uåpnede julepresangene, og bevart dem akkurat som dem var.
Helt stille begynte Tom å åpne den første pakken. Det var en stor sjokoladeeske med det gamle

42

favoritt merket til Tom, og alle sjokoladene gamle og morkne. De kunne ikke annet enn å smile
og le litt.
Den neste gaven Tom åpnet var en frontlykt til
en sykkel, - så åpnet han en pakke til med et baklys til en sykkel, og deretter fikk han lappesaker
og en sykkelhjelm og en regntett vindanorakk
som han kunne bruke når han skulle ut å sykle.
Den aller siste pakken inneholdt en bitte liten
modellsykkel, med et lite gavekort festet til setet
hvor det stod, ”Når dette kortet leveres hos den
lokale sykkelforhandleren, så kan den som innleverer det, fritt velge en helt ny sykkel iblant alle
nye syklene i butikken.”
Toms øyne var så tårefulle at han nesten ikke
kunne lese.
Kjære lesere. Dette er hva julen i dypeste forstand
handler om. Den handler om å vende snuta hjem
til Gud vår Far i himmelen, - slik at det kan bli
”jul i himmelby,” som vi synger i julesalmen. Den
handler om en hjemkomst for alle de som har forlatt Gudsheimen, i løpet av sitt liv, og kanskje ikke
ofret Gud Fader så mang en tanke i løpet av livet.
La meg si det slik. Han som gav deg livet, og som
formet deg i mors mave, - han har en stor uåpnet
gave til deg, - som venter på hver og en av dere
denne jula; - En frelsesgave så stor og mektig, og
full av liv og glede, som du aldri kunne drømme
om. Kanskje er dette jula, hvor du skal vende
snuta hjem til Gud Fader, slik Tom gjorde det
til farsheimen sin. Måtte vi i alle fall forsikre oss
om at vi ikke også dette året, avviser hans gode
gave til oss, bare fordi den ikke så ut som det vi
kanskje ønsket oss ved første øyekast. - Ellers vil
vi kanskje miste enda flere år med Farskjærlighet…

Juletilbud!

av Ola Døhl

Brølende lam CD
Profetisk lovsang/tilbedelse og til refleksjon!

Vi har fått mange bemerkelsesverdige tilbakemeldinger om dåp i Den
Hellige Ånd, helbredelser og åndelige opplevelser gjennom å lytte
til disse Brølende lam CD-ene

Kjøp alle sju for bare kr 700!
Du sparer hele kr 623 på
utsalgspris!
Sende oss en e-post til info@brolendelam.no eller

ring vårt kontor på 32 75 79 85.

Poesi
Høsten
Høsten
en mørk og våt tid
for noen
en verdifull tid
for noen
en tid til stillhet og ettertanke
for noen
for andre
en travel tid
innhøstningens tid
ting man har stelt og vannet
beskåret eller sådd
skal høstes inn
sannhetens tid
hva ble resultatet
Hva har vi sådd
du og jeg
for vi har alle sådd
planter, ord eller gjerning
vi sår hver dag
hva sår vi
smil
sinne
latter
skjellsord
oppmuntring
forakt
trøst
Vi høster det vi sår
heter det
av og til virker det ikke slik
smilet vi gir
gir en geip til svar
oppmuntringen vi kommer med
gir skulende blikk
men hvem vet hva som skjer i det
indre
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kanskje permafrosten
i hjertets indre
er i ferd med å tines
og du fikk være med på
å starte det hele

Få eller mange
store eller små
ordene er viktige
de blir igjen når vi har gått

La oss håpe på en god høst
i det ytre
i det indre

Inger Marie Nordin

Inger Marie Nordin

Et nytt år

Ord om ord

Et år er gått
Vi har ledd, vi har grått
Vi har jublet, vi har gryntet
Vi har med litt ”krydder” ordene våre
pyntet!

Gode ord du har fått kan bæres som
de vakreste perler
De kan få deg til å rette ryggen
gi deg en spenst i stegene
og et glimt i øyet
Et annet ord kan være et du ikke liker
et korn av sannhet, det irriterer
Men lik sandkornet i østersen
dekkes ordet av lag på lag med
perlemor
og blir den skjønneste perle til sist
Ord kan varme og ord kan få deg til
å fryse
De kan bygge opp eller rive ned
Noen ganger er de tomme
og helt uten mening
Noen ganger er ett ord nok
de trenger ikke å komme i flokk
Men noen ganger trenger du flere
noen ord til forklaring, hvorfor alle
andre ler

Et ord eller to har svidd
Og en far eller mor har lidd
Festlige og krasse ord
Er blitt rettet mot en søster eller bror
Sinte ord eller en øm latter
Er blitt rettet mot en sønn eller en
datter
Og til en venn har du gitt
Noe vakkert, noe dritt
En fremmed som vi møtte
Fikk et smil eller en skyllebøtte
Ordene våre skaper, ordene våre tar
liv
De har makten til å drepe, til å starte
med ny giv
Et lite ord til riktig tid
Kan løse alt, stoppe all strid
Mens et lite ord på et helt galt sted
Kan drepe all glede, stoppe all fred
Så la oss i året som kommer

Tenke før vi taler, både vinter og
sommer
La tungen være det lille lem
Som skaper liv og fred i hvert hjem
På hver skole, på jobben, i arbeid, på
fest
Om du er lærling, ingeniør eller prest
La ordet ditt føde
La det få gløde
Men noen ganger: ikke si et eneste
ord
Fordi det ikke hjelper det spor
Og noen ganger for ikke å skade deg
selv
Må du rope ut i sinne, alene en sen
sommerkveld

at reven var blitt snytt for en fangst

Etterlysning

Spor i sanden
En deilig vandring en stille
sommerkveld
Bølgene vasker bort sporene
etter hvert som du går
Det er som om du aldri har vært der

Har noen sett tiden?
Jeg hadde et hav av tid ved årets
begynnelse
det var bare å øse ut
Men så dro noen ut proppen
og jeg ble virvlet av sted
rundt og rundt
og nå er det bare bånnskjul igjen
og det blir verre og verre for hvert år

Du kan la tårene falle
Du kan gråte dem alle
Og når du har falt til ro
Kan du igjen på deg selv ha tro
Du kan igjen på livet ta fatt
Du kan igjen ha en god natt

Usynlige spor
Ord setter spor
de er ikke alltid synlige
Et vennlig blikk og et smil
kan være den salve
som et hjerte trenger for å leges
mens et krast ord kan være en kniv
som åpner et nygrodd sår

Så i det nye året, ta vare på deg selv
Det er ditt ansvar, så ta det da vel!
Inger Marie Nordin

Spor
Sporsnø
Jeg husker min undring og spenning
som barn
der jeg fulgte musespor og harespor
på fjelltur i påsken
Jeg husker vingeslag av storfugl
et eventyr for ei lita jente som håpet

Spor i ansiktet
Farmor fascinerte meg
Med sine mange rynker
En del av dem var smilerynker
mens andre var meislet inn
av livets skiftende vinder
godt synlig for andre

Vi har alle indre spor
noen dypere enn andre
Sporene er en del av oss
de er med på å forme oss
Og noen ganger i nære venners lag
kan vi vise fram sporene
og lik en gammel LP-plate
bli spilt til glede for dem
som setter pris på hjertets musikk
Inger Marie Nordin

Ikke at jeg vil klage
jeg har aldri gått tørst
Det er bare det at det jeg trodde var
et hav
var et lite vann
stort nok til å svømme i
men dog begrenset i sin form
Hadde jeg bare husket det ved årets
begynnelse!
da hadde jeg tilpasset tid og krefter
deretter
Men nå er snart en ny mulighet på vei
Rundt neste sving venter et vann på
deg og meg
Det lokker og frister og ønsker
velkommen
så ta deg en dukkert, svøm som en
fisk
eller dukk som en sel
Legg deg på ryggen og la vannet
omfavne deg
og la det vugge deg inn i sin rolige,
evige rytme
Lukk øynene og kjenn at du lever!
La tiden få ta deg i favn!
Inger Marie Nordin
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Løven reiser
					 seg

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

ved Selina F. Klungland

info@brolendelam.no

En stor kjempe reiser seg fra marken og
mørkets makter skriker i frykt. Menn og
kvinner reiser seg med slik en styrke at
jorden skjelver. De har vært gjennom ilden, ørkenen og mange prøvelser. Med
faste tunge skritt går de nå mot fienden
og setter i et kamprop verden aldri før
har hørt. Hvem er disse menneskene,
som sammen og fryktinngytende stiger
frem på marken, hvor kom de fra? Hvor
har de sin styrke fra?
Styrken fra korset
Krigerne er personer som har vært gjennom intensiv trening. Verden kjenner
dem ikke, men Gud kjenner dem. Da de
slepte seg igjennom myrene, løp gjennom skogen, vasset over bekker, brant
i Guds hellige renselsesild og vandret
gjennom ørkenen med stort ubehag,
vokste det fram en styrke ukjent for
denne verden. I løpet av intense prøvelser vokste det fram en hellig overbevisning, en guddommelig stahet, en løvenatur i et menneskehjerte. De ble Guds
hær i det de påkalte hans navn og tilba
han alene i sterk trengsel, men med stor
kjærlighet og overgivelse. Den ukjente
styrke stiger fram fra korset, den reiser
seg i mennesker som forstår korsets betydning. Denne hellige overbevisning
jager djevelen på flukt. Han står imot
denne åpenbaring med hele sin styrke,
fordi han vet at hvis Guds folk oppdager
dette får han store problemer. Korsets
autoritet er kanskje dårskap for denne
verden, men den er en fryktinngytende
sannhet for mørkets makter. Lysets barn
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løper til korset og finner sin krone og
sanne autoritet.
Løven reiser seg
En skikkelse kommer til syne over hæren og tilskuerne flykter i stor skrekk.
Løven av Juda går med sin hær. Kvinner
og menn blir kledd i rustninger mens de
går. Fotsporene bak dem brenner med
ild. De setter i et krigsrop av hele sitt
hjerte og halve fiendehæren jages på
flukt. Engler blåser i basuner og erklærer
det som var fastsatt fra begynnelsen av.
Kristi blod renner fram og dekker sine
elskede med et mektig skjold. Kamporienterte krigere stormer fram og erklærer
ordet med stor hengivenhet, priser Herren, Hærskarenes Gud med stor styrke
og inntar landet uten frykt! Hellig ild
dekker dem, røykskyer skjuler dem og
forvirrer fienden. Kuler av ild kommer
ned fra tronen og store krigsengler stiger
ned og roper: For Herren, Hærskarenes
Gud og hans utvalgte! Så setter de imot
fienden med enorm styrke.
Tid for omvendelse og dom
Hvor er den kriger jeg vil sende ut? Menneskebarn! Dere har tilbrakt nok tid i
hulene deres, stig nå fram og meld dere
for Herren, for kampen er nær, tiden er
knapp. Det er på tide at Elias reiser seg!
En hær med Elias sin overbevisning og
ånd reiser seg og verden vil få se et tegn
oppfylles rett foran øynene sine. De som
har latt penger og makt være sin herre
vil få et ufrivillig møte med Herrens ild
hvis de ikke omvender seg. Kongene

og kjøpmennene på jorden vil gjemme
seg i sine huler i stor frykt. Herren har
fastsatt tid for omvendelse og har også
fastsatt en tid for dom.
Se han som sitter på den hvite hest står
for døren og hvem vil vel stride mot
ham?
Mine barn! Det er på tide for innmelding
i den store hæren! Den består av mennesker som er livsfarlige løver i kamp men
også milde sauer med store hjerter; De er
solide krigere i gull lutret i ild. Hellige
kongebarn og tapre krigere med ett for øye;
å tjene sin Herre og Mester. De kjenner sin
autoritet og er totalt overgitt til sin konge.
De inntar landet med store hjerter og i en
brennende kjærlighet. Mektige manifestasjoner vil følge dem i det de går etter mitt
ord.
Barn! Dere må bestemme dere for å gå – så
vil kraften følge med!
Derfor, ta opp stavene og løft blikket! Se
på meg og hold blikket fast og stødig! Ikke
glem hva dere er i meg, men le fienden opp
i fjeset, trygge på at deres Far vil sørge for
dere på alle måter.
En kjærlighetshær løper mot målet med all
kraft og bærer med seg alle de finner på
veien i veldig iver! Som gaseller i stor fart
løper de i samme rytme og harmoni på vei
mot målet - på vei mot den uvisnelige seierskrans.

Hver onsdag kl 19:00

Hellig Ånds møter i Brølende lam
Vi fokuserer på bønn, profetisk lovsang og tilbedelse. Vi legger stor
vekt på et innbydende og tjenende fellesskap hvor her enkelt blir
sett og hørt og hvor Jahve blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt.
Du er velkommen til et varmt fellesskap hvor vi ikke begrenser hva
Den Hellige Ånd kan gjøre i løpet av møtet.
Brølende lam, Flessebergveien 1, 3300 Hokksund

Holy Ghost Extreme
- bønnemøter flyttes
til hver onsdag fra
9. januar 2008
22. november, 6. og 20. desember
Fra 2008 flytter vi disse til hver
onsdag kl 19:00
Første møte på nyåret er
9. januar 2008!

Profetiske møter på profetskolen
Hver onsdag i skoleåret har vi åpne møter på profetskolen modul 24/7
De begynner Kl 19:00 etter undervisningen. Vi bruker god tid til forbønn av de frammøtte gjennom
de forskjellige profetiske forbønnsteamene på profetskolen
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B-ECONOMIQUE

Returadresse: BL Media AS
Flessebergveien 1, 3300 HOKKSUND
Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes
tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Brølende lam profetisk seminar
28 - 30 mars 2008

”A l l e k a n p r o f e t e r e ”
Deretter skal det skje at jeg skal utøse min Ånd over alt
kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres
gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal
ha syner. Joel 3:1
Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige
gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk.
1Kor 14:1

Vi tror at alle troende kan profetere og skal
søke nådegavene. Mangel på forståelse om de
profetiske gaver, hvordan vi profeterer og hører
fra Gud gjør at mange neglisjerer og forakter de
profetiske gaver. Vi legger en sunn grunn ut i fra
Bibelen at alle kan høre fra Gud og profetere, men
at vi av den grunn ikke nødvendigvis er profeter.

Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til
oppbyggelse, formaning og trøst. 1Kor 14:3

I tillegg til undervisning kommer vi også
til å vektlegge praktiske øvelser i mindre
samtalegrupper og fokuserer på et varmt og intimt
fellesskap med andre troende.
Men fast føde er for dem som er fullvoksne, det vil si
dem som gjennom bruk har trent opp sansene sine til å
skjelne mellom godt og ondt. Hebr. 5:14

Uansett om du er vant til å bruke gavene eller er
helt uten erfaring vil du ha stor nytte av seminaret.

Seminaravgift kr 800,00 innbetales til 2220.16.30812 innen 10. mars 2008. Påmelding etter denne dato er kr 1.000,00
Helpensjon i dobbeltrom fredag-søndag, kr 1.958 pr. person og enkeltrom kr 2.158.
Dette inkluderer stort frokostbord, lunsjbord og 2 retters middag.

Husk at vi har begrenset plass, så vær snar til å melde deg på.
Meld deg på ved å sende oss en e-post til info@brolendelam.no
eller ring vårt kontor på 32 75 79 85.
First Hotel Ambassadeur i Drammen

Arrangør: Brølende lam

