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Vi gleder oss over at vi i dag ser så mange
troende som reiser seg for å tjene med
den utrustning de har og som også er
villige til å søke mer av nådegavene for å
bli utrustet for denne tid.
Vi tror det er et skifte på gang i vår
nasjon hvor metodene fra i går er døde
og at et nytt lederskap vil reise seg i fra

Profetier for 2008 Side 10 – 11

Som treet, slik er også frukten,
av Taffi Furr Side 30 – 32

Per Ivar og Valentina Winnæss
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Forny ditt abonnement:
Vi sender ut dette bladet til deg som
ennå ikke har fornyet ditt abonnement
for 2008. Dette er din siste sjanse til å
fornye abonnementet på Den Profetiske
Røst, ved å innbetale vedlagte bankgiro
på kr 310. Det står på vedlagte giro om
du må fornye for dette året. For oss er
hver abonnent viktig for at vi skal kunne
utvikle bladet videre. Takk for at du vil
stå sammen med oss for en oppvåkning
for de åndelige gaver og den profetiske
tjenesten i vår nasjon.

Englesang over Runde,
glimt av vekkelse på Sunnmøre,
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grasrota for å kunne innta landet. For
nye utfordringer trenger vi nye metoder.
Dette er ikke tiden for å gjøre det vi
gjorde i går, men strekke oss ut til Herren
for en ny salvelse for nye begynnelser.

Visjon for året,
av Selina F. Klungland Side 46
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Profeten Gad,
av Ola Døhl Side 12 – 14

Poesi Side 44 – 45
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Mange troende har ligget nede i
skuffelse, apati og resignasjon. Det er
troende som for ikke mange årene siden
stod trofast med og hadde en brennende
iver for den lokale menighet. De hadde
virkelig en motivasjon og tro på visjonen
om vekkelse for nasjonen. Under tidens
løp har imidlertid skuffelsen over at lite
skjedde og at de verken ble sett eller hørt
i det de hadde av kall, gaver og tjeneste
mattet ned deres øyne slik at de har
trodd de var ubrukelige og udugelige for
Herren.

Vi reiser rundt omkring i landet og
ser at det nå reiser seg opp et folk som
fra asken til ilden. De har sittet på
gjerdet og bare ventet på å bli sett, hørt
og bli betrodd kallet til å tjene med
nådegavene i menigheten. Ikke som en
som bare duger til å vaske toaletter og gi
inn tienden, selv om dette er viktig i seg
selv, men som er betrodd det å formidle
Guds kraft til Kristi legeme gjennom
den tjeneste og den utrustning som har
blitt gitt hver enkelt lem. Det er jo dette
som vil bringe vekst og bygge hele Kristi
legeme.

Dommen kommer,
av Rick Joyner Side 27– 29
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Vi er meget spent på hva Herren har
for oss dette året og opplever at dette er
året for nye begynnelser. Spesielt tror vi
at dette er tiden hvor Moses er død og
grasrota reiser seg med en salvelse som
Josva hadde for å innta landet. Det er
så gledelig og oppmuntrende å se at det
tennes nytt mot og ny forventning om
vekkelse og en utgytelse av Herrens Ånd
i vår nasjon.
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Englehistorier
To centimeter nærmere Himmelen
Rett før min svigermors død hadde jeg og min kone noen helt
uvanlige drømmer. Selv om jeg tror på Gud har jeg lett for å
forbinde død med lidelse, og dette har gjort at jeg er redd for
døden. I drømmen min fikk jeg besøk av en engel som fortalte
meg at døden ikke var noe jeg trengte å være redd for. Mens
jeg lå på ryggen i sengen ble sjelen min skilt fra kroppen og
løftet opp noen centimeter fra sengen. Det var den mest fantastiske følelsen jeg noen gang har opplevd, og jeg spurte om
jeg kunne få komme litt nærmere himmelen. Da sjelen min
begynte å stige litt høyere begynte jeg å se et svakt oransje lys
omkranset av mørke. I drømmen min lente konen min seg
over meg og tok tak i meg slik at jeg ikke skulle dra fra henne.
Jeg lurte på om det ikke var en drøm, men virkelighet, at jeg
hadde et hjerteinfarkt og var i ferd med å dø. Selv om jeg ville
nærmere, ville jeg ikke forlate konen min, så sjelen min ble
senket sakte ned og inn i kroppen igjen. Jeg våknet opp med
en gang og lå da på siden, min kone holdt ikke fast i meg. Jeg
vet at Gud noen ganger bruker engler for å møte mennesker i
drømmer, kanskje dette bare var en drøm, jeg vet ikke. Uansett ville jeg nok gitt nesten hva som helst for å ha den drømmen igjen, den var fantastisk.
Min kones drøm
Etter at vi hadde besøkt min svigermor i omsorgsboligen
hennes kjørte jeg om min kone hjemover 100 mil, bare for
å høre at hun var blitt verre og ikke antatt å leve ut uken. Vi

Tatt imot av engler,
av Angel Gamboa, Ontario California
I juni 2004 mottok min venn og kollega, David, en telefon på jobben om at
treåringen hans hadde falt fra en sju meter høy balkong rett på betong. I over ett
år hadde jeg delt Guds kjærlighet med
David og bedt for ham. Han hadde alltid tid til å høre men kunne ikke gi slipp
på fester og drikking. Tre dager før ulykken snakket jeg og David om tro. David
spurte meg om jeg klarte å elske Herren
selv i vanskeligheter. Jeg sa ja og siterte
skriftstedet; ”Se det bare som en glede, søs-
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hadde ikke pakket ut før vi måtte reise tilbake igjen. Da vi
kom tilbake bestemte vi oss for å sove litt før vi dro tilbake
til omsorgsboligen. Min kone fortalte at mens hun sov hadde
hun en drøm hvor hun ble tatt opp til himmelen. Der så hun
en stor kirke med buer på begge sider. Hun så en mann som
gikk raskt imot henne. Det var faren hennes som hadde på seg
findressen sin. Han døde 26 år tidligere. Hun spurte ham hvor
han skulle i slik en fart, og han fortalte at han skulle dra for å
hente moren hennes.
Et verdig farvel
Min kone våknet opp med en gang og reiste til omsorgsboligen for å være med sin mor. Jeg ble i sengen siden jeg var helt
utslitt etter den lange kjøreturen. Min kone satt ved moren
sin side og mens hun holdt henne i hånden fortalte hun hvor
glad hun var i henne, og satte pris på alt hun hadde gjort for
familien. Moren kunne ikke snakke eller åpne øynene sine,
men trykte henne litt i hånden som et svar. Min kone fortalte
henne at alt kom til å bli bra, og at far kom for å hente henne.
Det gikk bare et minutt før sykepleieren kom over og bekreftet at hun var død. Sykepleieren som hadde vært der hele tiden
sa til min kone at det var det vakreste dødsleiet hun noensinne
hadde vært vitne til.
Min svigermor var en fantastisk person og min kone og jeg
følte vi fikk mye trøst av disse hendelsene som inntraff før
hennes død. Vi valgte å tro at disse opplevelsene før hennes
død ikke var tilfeldige, men at engler hadde vært tilstede.

ken, når dere møter alle slags prøvelser. For
dere vet at når troen blir prøvet, skaper det
utholdenhet. Men utholdenheten må føre
til fullkommen gjerning, så dere kan være
fullkomne og hele, uten noen mangel.”
(Jak1:2-4)
Jeg sa at jeg ønsket Guds vilje velkommen men bad om å aldri måtte oppleve
noe med mine barn. Jeg så opp mot
himmelen og sa; ”Vær så snill Herre,
aldri med mine barn, men la din vilje
skje.”
Dagen da ulykken rammet
Dagen da David mottok telefonen løp

han fra jobb slik en hvilken som helst
bekymret foreldre ville gjort og ropte til
meg, ”Angel, jeg må gå. Sønnen min falt
fra balkongen.”
Jeg ba med en gang to av mine kristne
brødre om å be for David. Noen timer
etterpå ringte David for å si at sønnen
hans var på sykehuset, men at til alles
overraskelse hadde han ikke en skramme. David kom faktisk tilbake på jobb
samme dag. Han visste at noe himmelsk
hadde skjedd. Han sa at alt han kunne
tenke på da han kjørte til sykehuset var
vår samtale, spesielt da jeg hadde sagt,
”Vær så snill Herre, ikke med mine

barn.” Han sa at han hørte den setningen om og om igjen.
Jeg sa til ham at Herren sa til meg, ”Jo,
med dine barn,” for det var denne dagen
Gud ville herliggjøre seg i livet hans. Etter å ha forklart dette til ham så godt jeg
kunne, pustet David lettet ut og sa, ”Jeg
vil ta imot denne Jesus i livet mitt.”
Legen sa det var en engel
Jeg visste at Herren ville gi David til oss
som en bror en dag, men jeg hadde aldri
trodd at det skulle skje på en slik stor
måte. Aldri tvil på at Gud fortsatt gjør
under i dag. Han sendte en engel fra
sitt himmelske rike for å beskytte Davids treåring som falt fra en sju meter
høy balkong rett på betong. Mine kjære
brødre og søstre, han hadde ikke en
skramme, ikke en. Da legen spurte David hvem som hadde passet på sønnen
da han falt, sa han at det var datteren
hans som hadde passet på ham. Legen
svarte, ”Nei, det var englene.”
Gud Faderen er suveren og full av nåde.
Han fortjener all ære og pris.

Ledelse i en drøm,
av Barbara Lavigne
Jeg vil dele en drøm/visjon som Gud
gav meg. Den var så levende at jeg tror
at jeg var ute av sengen og opplevde det
fysisk.
Jeg var blitt frelst fem år før denne
drømmen og hadde sklidd tilbake i mitt
gamle liv og vaner igjen. Jeg drakk og
gikk så inn i et forhold uten å være gift.
Livet mitt var en nedadgående spiral. Jeg
hadde selvmordstanker og strakk meg ut
mot Gud og hans engler for å få hjelp.
Dette var en av flere ganger hvor Gud
svarte og hans engler hjalp meg.

Drømmen som forandret mitt liv
Det var i 1985 etter et selvmordsforsøk
at jeg ropte til Gud på hjelp. Til denne
dag har jeg ikke glemt hvor virkelig det
var. Jeg var utslitt og bestemte meg for
å legge meg, og jeg falt så i dyp søvn.
Jeg er ikke en overtroisk person, eller en
som egentlig tror på rare sammentreff,
men denne drømmen hadde likevel stor
påvirkning på livet mitt.
Jeg stod i en gang. Det var et lite rom
bak meg med et enormt lys i. Lyset så ut
til å stråle varme, og følelser av stor glede
skinte ut fra lyset. Foran meg var det en
gang som var så mørk at den gav meg
frysninger nedover ryggraden. Til høyre
for meg var det en skygge som hadde
kommet fram på veggen, den så ut som
en stor person. Jeg kunne se at det var
noe som lignet på et menneske, fordi det
var noe som så ut som hår fra hodet og
helt ned til skuldrene, og armene var litt
bøyd opp og ut. Det så ut som skyggen
av noen som tilbad.
Jeg stirret i noe som føltes lang tid. Så
hørte jeg en stemme i hodet mitt som sa,
”Det er mørke foran deg. Ikke gå inn i
mørket foran deg. Ikke gå inn i mørket!
Bli i lyset! Du må forlate dette stedet.”

Jeg var ikke redd for stemmen, men jeg
var livredd for mørket. Stemmen gjentok seg selv i hodet mitt, og så forsvant
alt. Alt jeg husker er at jeg stod akkurat
der jeg hadde stått, enda i lyset. Da jeg
våknet strålte solen inn i soverommet,
men alt jeg kunne tenke på var drømmen.
Åpenbaring og omvendelse
Jeg stod opp, tok på meg klær og gikk
mot baderommet. Plutselig forstod
jeg at drømmen hadde tatt plass i leiligheten min, mellom oppgangen i de
to rommene. Jeg hadde ikke klart å
bestemme meg for noe fram til da, jeg
hadde tenkt på å forlate byen og dra
hjem. Den morgenen, i det øyeblikket,
ble valget krystallklart. Jeg skulle tilbake
til hjembyen min.
Jeg følte at denne drømmen var en åndelig oppvåkning. Fra den dagen ble livet mitt bare bedre. Jeg var på veien til
ødeleggelse før drømmen kom inn og
åpnet øynene slik at jeg kunne se hvor
jeg var på vei. Gud og hans engler viste
meg veien til et bedre liv.
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Kraften i vedvarende oppmerksomhet

av Ivar Vik

Tenk deg følgende situasjon: Du er ute og kjører bil. Etter en stund kommer du inn i en 60 km sone. Du sakker
farten og akkurat i det du var i ferd med å dra på litt så
kommer det et nytt skilt med 60 km på og etter enda et
par hundre meter så får du jammen enda en ny påminnelse om fartsgrensen på denne strekningen. Hadde det
ikke vært nok med det ene skiltet før fartsgrensen ble
opphevd noen kilometer lenger fremme? Faktisk ikke.
En hemmelighet Guds folk trenger å
oppdage
Reklamebransjen vet alt om denne hemmeligheten. Dersom et firma unnlater
stadig å minne om sin tilstedeværelse,
vil kundene bare forsvinne sakte men
sikkert. Derfor er bransjen kontinuerlig opptatt av å minne oss om at de er
der og at de har et budskap til oss om
å komme til dem og gjøre det de vil.
Nemlig å legge igjen mest mulig av våre
penger i deres kassaapparat. Vi leser deres budskap hver dag. Det kommer til
oss med større og større tyngde og med
en livets lov dras vi til deres templer og
gjør som de sier. Mammons tjenere kan
lære Guds folk noe om kraften i å gi en
sak vedvarende oppmerksomhet. Den
argentinske predikanten Juan Carlos
Ortiz forteller at han kunne preke om

ivar.vik@ebnett.no
Trafikal forskning viser at hvis ikke sjåføren får en stadig
påminnelse om fartsgrensen på en aktuell strekning, så
vil farten stige. Men ved å gi sjåføren en gjentatt påminnelse om hva som er riktig fartsgrense, så greier man å
holde trafikken til den pålagte hastighet. Her ligger det
gjemt en hemmelighet som mange har til gode å oppdage. Nemlig hemmeligheten ved å gi en sak vedvarende
oppmerksomhet.

Det du gir oppmerksomhet gir du
kraft
Dette er noe du selv har erfart. Tenk på
de språkene du lærte i skolen. Hvordan
er det med dine ferdigheter i dag? Jeg
hadde tysk, fransk og engelsk i skolen.
Men det er bare engelsk jeg behersker
i dag. Hvorfor? Det hadde seg slik at
på en av de siste prøvene før selve eksamen i engelsk fikk jeg en bedrøvelig
dårlig karakter. Så kom jeg tilfeldigvis
over noen artikler med et vitenskapelig
innhold som fenget min interesse. Med
en gang satt jeg i gang å studere disse,
denne gangen ut fra interesse. Da eksamen kom, gikk jeg opp tre karakterer.
Siden har jeg fortsatt med å gi engelsk
vedvarende oppmerksomhet etter endt
skolegang. Derfor har jeg glede av språket i dag. Det er ikke slik at bibelstu-

Det er nok at du oppdager hvor
fantastisk Jesus er.
samme tema i opptil et halvt år i den
hensikt at menigheten skulle gripe det.
Dermed oppnådde han at budskapet
ikke gikk inn det ene øret og ut det andre, men ble værende mellom ørene og
ble til liv i menigheten.
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dium skal være et ork for deg. Men når
du oppdager hvor fantastisk ordet er,
så blir det en lyst for deg å lese det. Du
trenger faktisk ikke en gang å oppdage
hvor fantastisk ordet er. Det er nok at
du oppdager hvor fantastisk Jesus er. Da
vil du dras til hans ord og nær sagt ete

det opp som den mat det jo egentlig er.
Det er en kjent sannhet at ”det du gir
oppmerksomhet gir du kraft”. Det du
stadig fokuserer din oppmerksomhet
på i ditt liv blir en kraft. Har du ”bildilla” vil det gå i biler sent og tidlig og
alt du har av penger går med til bilhold.
Da er det biler det dreier seg om. For
en kristen er det Jesus. Saken er den
at i det samme du tar bort den daglige
oppmerksomheten om Jesus så vil straks
andre ting komme inn i synsfeltet.
Pianisten Arthur Robinstein sa det slik:
”Hvis jeg lar være å øve en dag merker
jeg det selv. Om jeg lar være å øve to
dager, merker kritikerne det. Om jeg lar
være å øve tre dager, merker hele salen
det.” I middelalderen skjedde det en
forskyvning av oppmerksomheten bort
fra det sentrale i den kristne tro. Det
medførte tilbedelse av helgener, at folk
begynte å betale for sin frelse og gå på
sine knær lange avstander for å vinne
gunst hos Gud. Takk og pris at Luther
gjenoppdaget evangeliet og satte ting på
plass. Luther hevdet at Guds Ord alene
skulle være kilde for kirkens lære og liv.
Saken er jo den at vi har ingen høyere
autoritet å vende oss til enn bibelen når
vi skal finne svar på spørsmålet: Hvem er

Gud? Hvordan skal jeg bli frelst? Hvordan skal jeg leve? Ja selvsagt kan du låne
øret til andre som vil ha noe å si om den
saken, men vitnesbyrdet fra Guds ord
har gjennom årtusener vist seg å være slitesterkt og holdbart. Eller som min egen
bestemor sa det i en alder av over 90 år:
”Ja, løftene de har holdt.” Ved å gi ordet
daglig oppmerksomhet tillater vi aldri
ordet å komme ut av vårt sinn. Det er det
som skjer med så mange. Deres sinn blir
fylt av alt mulig annet og ordet får ikke
lenger øve en vedvarende innflytelse på
våre valg. Våre tanker blir styrt av andre
krefter og andre perifere ting kommer
i fokus. Resultatet er kraftløse kristne.
Dersom dere blir i meg...
24 timer er i grunnen ganske lang tid.
Det oppdager du i hvert fall om du er

bundet til sykesengen og ikke orker annet enn å glane opp i taket. Du verden
så lett det er for en oppegående å sose
vekk disse timene på tøv og tant. Heldigvis bruker vi de fleste av døgnets timer til fornuftige ting, men det er ikke
til å komme bort i fra at med litt mer
selvdisiplin så kunne vi blitt rikere inni
oss om vi hadde satt av en liten time
til vår Gud. Det er fullt mulig og slett
ikke vanskelig. Da er du i gang og kan
få nyte fruktene av å være en gren på
treet Jesus Kristus. Husk hva Jesus sa:
”Dersom dere blir i meg og mine ord blir i
dere, da be om hva dere vil, og dere skal få
det.” (Joh15:7) Det står altså ikke: Dersom dere stikker innom av og til, men
derimot: dersom dere blir. Det er snakk
om en vedvarende tilstand av nærhet.
Det ordet som er brukt for ”bli” på den

greske grunnteksten, ”meno” er ikke det
vanlige ordet for bli på gresk (ginomai).
Meno betyr forbli, oppholde seg, bo.
Dermed vil Jesus understreke betydningen av at det er en tilstand av kontinuerlig nærhet mellom oss og ham. Ingen
gren kan bære frukt om den er brukket
av stammen den ene dagen for så å bli
podet inn igjen den neste. Nei, det er
når grenen blir (eg. forblir) på stammen
Jesus, at grenen bærer frukt. Det er en
tidløs sannhet med gyldighet for oss i
dag.

Tid til å fornye ditt abonnement for 2008
Innbetal ditt abonnement for 2008 nå!
Benytt vedlagte bankgiro eller betal direkte til 2220.16.30812

Vi oppmuntrer deg til å stå med oss videre
som abonnement for det profetiske med et
år med nye begynnelser!

Brølende lam

Seminaroversikt for 2008

TV programmer på

TV Visjon Norge

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:
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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Brølende lam holder profetiske
seminarer i Drammen 2008

Brølende lam
distriktsseminarer

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

Ålesund: 		
11. – 13. april
Jæren: 			
2. – 4. mai
Stavanger: 		
23. – 25. mai
Bergen: 			
20. – 22. juni
Bryne, Jæren:
5-7 september
”Profetisk forløsning til folket”

			 Dere er det gitt
av Inger Marie Nordin

Da Jesus vandret på jorden, talte han
til folket i lignelser. Faktisk står det i
Matt13:34 at han kun talte til folket
i lignelser. Han brukte dagligdagse
bilder og situasjoner for å beskrive
det himmelske, men kun de som virkelig lengtet inderlig i dypet av sitt
hjerte kunne forstå hva det var Jesus
mente. Selv for disiplene var det ikke
innlysende hva det var deres Mester
mente, de måtte spørre. Samtidig
skal vi ikke slå oss på brystet og
hevde at vi ville ha skjønt det så mye
bedre! Husk at den Hellige Ånd ikke
var kommet ennå.
Jesus fortalte disiplene at det var dem
gitt å kjenne himlenes rikes hemmelig-

heter. Det som gjensto var å ta imot det
som var dem gitt. Det samme gjelder oss
i dag! Det er oss gitt å kjenne det som
hører himlenes rike til. Men vi må være
lik de som ”trenger seg inn i himlenes rike
med makt og de som trenger seg inn, river
det til seg.” (Matt11:12 ). Vi må tørste og
lengte på samme måte.
Gud taler i din hverdag
Også i dag taler Jesus i bilder og lignelser, midt i hverdagen vår. Jeg har lyst til
å dele noe jeg fikk. Da jeg fikk bildet
var jeg ikke i bønn eller satt og leste i
bibelen. Faktisk holdt jeg på med vaskemaskinen for å finne ut årsaken til en
lekkasje. Jeg var blitt fortalt at det kunne
være slik at vannlåsen var blitt tett slik at

det ville bli tilbakeslag ved tømming av
vaskemaskinen. Jeg syntes dette var rart,
da jeg ikke hadde hatt problemer med
vasken som var tilknyttet den samme
vannlåsen.
Da jeg demonterte vannlåsen, oppdaget
jeg at det var mye lo som hadde samlet
seg og som måtte renses ut. Det var da
jeg så en åndelig parallell til Den hellige
Ånds virke i oss. Det kan være at Ånden
virker igjennom oss og at vi er til velsignelse. Dermed tror vi at alt er i orden
med oss, at det ikke er noe som stenger.
Men jeg opplevde at Herren har så mye
mer for oss. Han ønsker i disse siste tider at Ånden skal flomme gjennom oss
i strie strømmer, og da må vi bli renset!

Hele Jesu Kristi legeme trenger å bli renset slik at vi i fullt monn kan åpenbare
Herrens herlighet! Dette var det jeg fikk
og på samme måte vil han tale til deg.
På Modul 24/7 på Brølende Lam, får jeg
lov til å dele slike bilder og det oppmuntrer meg til å ta imot mer og å være forventningsfull til hva jeg kan bidra med
neste gang vi møtes. Det er en glede å
formidle Herrens ord, selv om det skulle
koste litt, for hans ord er levende og det
skaper nytt liv!
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Profetier for 2008
I overgangstider er det så viktig at vi fortsetter å gå selv om
alt vi ser er et tørt land. Hvis vi slutter å gå vil vi bli sittende
fast i kvikksand. Ting er ikke alltid som de ser ut som. Det
er normalt da fienden vil sirkle rundt oss, ventende som et
rovdyr, for å plukke på noe dødt. Han venter og håper på at vi
gir opp og faller ned.

Det er jobben vår å holde oss på veien som ligger foran oss,
uansett hvordan forholdene rundt oss ser ut. Det er fantastisk
når vi så setter føttene i det lovede land. Når vi så kommer til
det lovede land med melk og honning setter vi pris på mat
og vann på en helt annen måte enn før! Ørkenen er en veldig
viktig del for at vi skal vokse. Vi må alltid huske å gå gjennom
ørkenen med hendene løftet, hodet opp og med en lovsang på
leppene! Vi vet at ”større er han som er i oss, og at alt makter vi
gjennom han som gjør oss sterk!”

I ørkenen blir vi tørste. Vi begynner å se ting. Fienden prøver
å få oss til å tro at det vi ser med øynene våre er virkelighet,
når det egentlig ikke er slik. Det er derfor vi må holde fokus.
Fienden vil prøve å gi oss et falskt håp. Vi må velge å gå videre
i Herrens styrke. Hans ord erklærer; ”Ikke med makt, ikke med
styrke, med ved min Ånd.” I ørkenen blir vi fratatt alt utenom
troen vår, vi vet at ”i ham lever vi, rører oss og er til.” Vi blir
så tørste etter manna og etter levende vann. Vil vi noen gang
virkelig overgi oss til vårt kall uten at vi har gått gjennom
ørkenen? Vi vet virkelig ikke potensialet som ligger i oss før et
krav blir lagt på oss. Så lenge vi holder øynene fokusert på Jesus når vi går gjennom ødemarken eller ørkenen vil vi komme
over til den andre siden!

John Crowder sier at ørkenen får deg fra å være en slave til å
bli en kriger! Slik Jesus holdt ut korset for at Guds vilje skulle
oppfylles, akkurat slik burde vi gjøre. Jeg takker Herren for at
hans gode nåde får oss igjennom, vel vitende om at selv i ørkenen har vi fred og håp for en lysere dag. Vi vet at ingenting
vi går igjennom er fånyttes. Hver prøve vi gjennomgår utbrer
Guds rike. Det handler ikke om oss, men om Guds rike som
kommer gjennom oss. Alt må prøves før det kan manifesteres.
Gud vil ikke sette oss til å lede andre før vi selv har bestått
prøven. Så når du ser en prøvelse rett foran deg, er det Gud
som vil vise deg og lære deg noe nytt! Ørkener og prøvelser
kommer for å tvinge troen vår til overflaten! Vi må også huske
at han ikke vil gi oss mer enn vi kan tåle. Priset være Herren!

Å vandre gjennom ørkenen for å komme til vårt lovede
land, av Wendy Logan

Tid til å fornye ditt abonnement for 2008
Innbetal ditt abonnement for 2008 nå!
Benytt vedlagte bankgiro eller betal direkte til 2220.16.30812

Vi oppmuntrer deg til å stå med oss videre
som abonnement for det profetiske med et
år med nye begynnelser!

10

Et ord fra Herren til menigheten, av Tina Dyer
”I denne time, kom til meg! Jeg kaller dere ut av verden for
å bli ferdiggjort for denne time. Det er mye jeg har å fortelle
dere om denne tid dere lever i. Mange har gått fremover i
vante rutiner og har ikke skjelnet denne kritiske tiden som er
over dere. Dette ordet er for å kalle fram min Brud, slik at hun
kan komme til det hemmelige sted hvor hun blir i meg. Jeg
har lengtet etter ditt selskap, etter å dele intimt fellesskap med
deg,” sier Herren.
”En ny dag er over deg. En dag da de som ikke kjenner min
stemme vil finne det vanskelig å bli stående. Mange ting vil
skje i landet som vil rokke ved troen din hvis du ikke er grunnfestet i meg. Dette er også den dagen da du må velge hvem du
vil tjene. Jeg vil ikke at hjertet ditt skal være delt, jeg kaller deg
til å gi meg alt. Å velge meg til å være din Herre og ikke bare
din frelser. Det er min nåde som kaller deg til å vende tilbake
til din første kjærlighet. Det er min nåde som gjør at jeg ikke
vil at du skal fortsette å stå på det samme vante sted. Jeg har en
stor hensikt ved å kalle deg til meg. Mange kommer snart til å
oppleve ting som vil gjøre at de tviler og blir forvirret. Det er
kun når du blir i meg at jeg kan vise deg ting som trøster og
støtter deg,” sier Herren.

”Skiftet har allerede funnet sted i den åndelige verden. Du
vil snart se det i det naturlige med øynene dine. Mange vil
ikke forstå og miste troen. Disse tingene kan ikke forstås i det
naturlige, de kan kun bli åpenbart ved Den Hellige Ånd. Vit
at det er jeg, Herren din Gud, som denne dagen kaller deg til
å komme. Du kommer snart til å være vitne til mange ting.
Alt som kan skakes vil skakes. Alt som ikke er av meg vil falle,
selv de tingene du trodde var sterke vil falle hvis de ikke er
grunnfestet i meg. Du vil se mye av dette med dine egne øyne.
Det finnes mange som har stolt på at mennesker skal gi dem
deres daglige brød. Mange har en falsk trygghet fordi de tror
at de kjenner meg,” sier Herren.
”Tiden er her, min elskede. Du vil ikke være i stand til å kjøpe
olje fra noen andre for å tenne lampen din. Kom til meg. Spør
meg om å få kjøpe olje til lampen din. Kom til meg for å få
mat. Kom til meg for å bli kjent med stemmen min. Kom til
meg for å høre fra meg. Kom til meg mens det enda er dag,
for natten kommer fort. Kom til meg slik at vi kan dele intimt
fellesskap. Kom til meg, for jeg elsker deg. Kom fort… Kom
til meg,” sier Herren.

Nå kan du ringe oss for forbønn og veiledning!

RING 32 75 79 85
eller send e-post via
vår webside www.
brolendelam.no
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Profeten Gad
av Ola Døhl

ola-dohl@online.no

Etter å ha brukt noen nummer av Den profetiske røst på Israels tidlige profeter, hovedsakelig fra Miriam på Mose tid og
fram til Samuel, den siste av Israels dommere og overgangsfigur mellom den gamle og nye tid, vil vi nå rette oppmerksomheten imot de profeter som tjenestegjorde under kongetiden i Israel og som samtidig virket før skriftprofetene. Vi
vil se at langt flere profeter er kjent med navn fra denne perioden, enn for eksempel fra dommertidens Israel. Samtidig
vil vi også se at budskapet som disse profetene i denne perioden formidler ofte er svært ulike.
Den første profeten vi møter er Gad.
Han levde samtidig med Saul og David,
men blir i skriftmaterialet kun assosiert
med David. Første gang vi møter han,
kommer han til David idet David er på
flukt fra kong Saul (1Sam22:5). Sannsynligvis var han allerede ifra denne tiden knyttet til David. Profeten kjente
med all sannsynlighet til profetordet om
at Gud hadde utvalgt David til å bli den
nye kongen i Israel. Derfor slo han seg
også ned i den kretsen som etter hvert
samlet seg omkring yndlingen. Man
kan heller ikke utelukke at Gad var en
av Samuels tidligere elever og profetdisipler, og at han av Samuel selv hadde
blitt oppmuntret til å gå og tjene David
med Herrens ord.

Gads tjeneste
I 1Krøn21:9 omtales Gad som ”Davids
seer”, noe som indikerer at han hadde en
rolle som rådgiver i tilknytning til kongens hoff og at han tjente David. Det
at han blir kalt ”seer” i denne sammenhengen, i stedet for profet, peker også i
retning av at Gud hovedsakelig brukte
han som et instrument til å formidle
guddommelig åpenbaring til kongen.
Tidspunktet for når han i første omgang
kom til David vet vi ikke. Første gang vi
hører om han er forholdsvis tidlig i Davids liv, når David er hos Moabittkongen
i Mispe, og på rømmen fra kong Saul
(1Sam22:3-5). Med bakgrunn i teksten
kan det virke som om Gad allerede i
lang tid hadde vært hos David siden han
allerede
den gang
hadde tillit
hos David
som profet.
Mu l i g e n s
hadde han
slått følge
med David
den gang
David hadde flyktet til hulen ved Adullam, og hvor om lag 400 mann bestemte seg for å følge han og gjøre ham til
høvding. Dersom Gad var en tidligere
profetdisippel hos Samuel, noe vi ikke
kan utelukke, er det heller ikke umulig
at Samuel selv hadde sendt Gad til David for å hjelpe han. Det dukker i alle
fall ikke opp noen protester fra Samuel

Gud hovedsakelig brukte han
som et instrument til å formidle
guddommelig åpenbaring
Når vi nå starter med Gad, som den
første profet i kongetiden, skyldes det
at Samuel er den eneste profeten vi hører om i tilknytning til Saul. Siden vi
allerede har omtalt han, i et tidligere
nummer av magasinet, så er det naturlig å starte omtalen av profeter fra kong
Davids tid.
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vedrørende Gad, noe som indikerer at
han hadde den nødvendige tillit.
Davids flukt til Moab
I første Samuelsbok hvor Gad første
gang er nevnt, har David forlatt Juda
sammen med sine foreldre og reist østover til landet Moab. Muligens av frykt
for hva Saul ville kunne være i stand til
å gjøre med dem. Her ba han om politisk asyl på vegne av sine foreldre, noe
som også ble innvilget. Selv tok David
bolig i fjellborgen som muligens lå på en
av fjelltoppene ikke langt unna og hvor
han lett kunne holde øye med eventuelle
forfølgere. Historikeren Aharoni som er
forfatter av The Macmillian Bible Atlas,
tror at denne fjellborgen er en referanse
til Masada og det festningsverk som ligger like vest for Dødehavet. Dette kan
man selvfølgelig ikke slå fast. Men det
var i alle fall mens David var her, at
Gad kom med sitt første råd til David:
”Du må ikke bli i borgen lenger. Dra bort
og far til Juda”. Årsaken til dette rådet
tilkjennegis ikke, men antageligvis satt
Gad med åpenbaringskunnskap vedrørende konsekvensene, dersom David
ikke dro videre. David fulgte derimot
rådet og lot sannsynligvis sine foreldre
bli igjen i Moab.
Folketellingen og pesten
Neste gang vi møter Gad er i tilknytning
til folketellingen i Israel, etter at David
er blitt konge (2Sam24:11-19). Av en
eller annen ukjent grunn blir denne

Skulptur av Krassimir Kolev

Ta en titt på nettstedet:

www.brolendelam.no
en
en profetisk,
profetisk, kreativ
kreativ nettressurs
nettressurs for
for vekkelse
vekkelse og
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Brølende lam

av Ola Døhl
folketellingen betraktet som synd. Selv
Joab, Davids hærfører som ellers var
en hardbarka og tøff kar, stilte spørsmålstegn ved nødvendigheten av dette
og gav uttrykk for at han ikke ønsket
å gjennomføre det, selv om han tilslutt
gav etter for David. Da beslutningen
endelig var fattet og David hadde gjennomført folketellingen, sendte Gud Gad
til David hvor han gav ham valget imellom tre straffeutmålinger. Det første var
hungersnød i landet i sju år. Det neste
alternativet var å være på flukt fra sine
fiender i tre måneder, og det siste var å
velge pesten som skulle herje landet i tre
dager. David valgte det siste, noe som
resulterte i at over sytti tusen mann av
folket døde, fra Dan til Be’er –Sjeba.
Organiseringen av prestetjenesten i
Israel
I 2Krøn29:25 finner vi en interessant
passasje om Gad. Kong Hiskias beordrer
levittene til å ”stille seg opp i Herrens hus
med cymbler, harper og lyrer, slik som David og kongens seer Gad og profeten Natan
hadde foreskrevet.” Vi kjenner godt til at
David brukte deler av sin kongsgjerning
til å instruere og organisere levittene og
prestene i tilknytning til deres tjeneste.
Men dette skriftstedet viser også at dette
var noe både Gad og Natan i høyeste
grad var delaktig i. Begge disse var med
på å utrede den prestelige tjenesten og
bistå David som hans nærmeste rådgivere i forbindelse med dette arbeidet.
Seeren Gad, hvem var han?
Det at Gad regnes som ”Davids seer”
i 2Krøn21:9, ”profeten Gad, Davids
seer” i 2Sam24:11 og ”kongens seer” i
2Krøn29:25 forteller oss at Gad hadde
en helt unik åndelig status i kretsen
rundt David. Det at Gad kalles seer i
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2Krøn29:25, mens Natan i samme vers
omtales som profet, må bety at Gad,
som også ved flere passasjer omtales
som profet, i mange henseender kanskje
ble betraktet som én som i langt større
grad mottok guddommelige åpenbaringer og så inn i fremtiden, i motsetning
til en helt vanlig ”profet” som i første
omgang talte Herrens ord til formaning,
oppmuntring og trøst. Muligens besto
Gads tjeneste i å formidle disse guddommelige budskap og åpenbaringer til
kongen. Dette sier noe om den posisjon
Gad også hadde i den åndelige verden.
Gud ville neppe ha våget å bruke en person til å motta åpenbaringer på denne
måten om det ikke var for at Gad også
var åndelig moden nok til å formidle og
skjelne mellom det han så i den åndelige
verden. Det faktum at Gad også forble
ved kongens hoff som rådgiver i kraft
av sin åndelige utrustning som profet/
seer viser så at han ble respektert for
sine innspill, samtidig som han også nøt
stor tillit hos kongen. Uten å nøle fulgte
David profetens råd om å bevege seg fra
Moab og tilbake til Juda. Man kan jo
lure på hvorfor Gud gav David dette
rådet? Vi vet heller ikke om David selv
stilte spørsmålstegn ved dette, noe som
i alle fall ikke kommer til syne i teksten.
Sannsynligvis talte Gad med en tydelig
og klar autoritet, for David fulgte instruksjonene umiddelbart. Og når Gad
senere serverte David tre mulige straffeutmålinger for David, så aksepterte han
profetens ord. Den gang Gad ba David
om å gå opp til jebusittens Ornans treskevoll og reise et alter for Herren der,
etter folketellingen, så gjorde David det
som Gad hadde sagt (1Krøn21:18). Når
kongen på dette vis fulgte Gads råd, sier
det seg selv at denne profeten lyttet de
fleste på. Gad nøt med all sannsynlighet

stor respekt og tillit langt utover hoffet. Disse passasjene sier også noe om
det mot som Gad må ha oppvist. Aldri
nølte han med å gå til David, enten det
nå var med gode råd, eller det var med
ubehagelige sannheter. Tiltross for at
David etter hvert ble datidens kanskje
viktigste verdensleder, så gikk Gad ut og
inn hos kongen og leverte de budskap
han hadde fått å formidle, uten frykt for
represalier.
Historikeren Gad
Det faktum at både profetene Natan og
Gad hadde foreskrevet stillingsbeskrivelser for levitter og prester, samt at de
opptrer som krønikeskribenter viser oss
også at de hadde litterære egenskaper.
”Alt som er å fortelle om kong David fra
først til sist, er skrevet opp i seeren Samuels krønike, i profeten Natans krønike og i
seeren Gads krønike. Der er det også fortalt om hele hans regjering og hans storverk og om alt det som den gang hendte
ham og Israel og alle andre land og riker”
(1Krøn29:29). Det er vanskelig å vite
hva slags litteratur dette er, siden det
er gått tapt for vår tid, men passasjen
sier noe om at Gad ved siden av å være
profet også var historiker som tolket sin
samtids hendelser og førte dette inn i sin
krønike over David. Om dette var en del
av hans arbeid ved hoffet sies det ikke
noe om, men muligheten for at David
ønsket å skrive ned en historiefortegnelse er ikke å utelukke. I så fall ville han
med all sannsynlighet benytte seg av
sine fremste rådgivere og dyktigste medarbeidere, nemlig Gad og Natan.

- partner!
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
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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Brølende lam

på kr yss og tvers

av Per Ivar Winnæss info@brolendelam.no
Brølende lam profetskole med
61 elever

3x nye begynnelser 08.08.08
i Drammen

Det er svært oppmuntrende å se den store pågangen vi har av elever ved
profetskolen dette året. Vi
har hele 37 elever på modul 24/7 og 24 elever på
modul I.
Det som kanskje er mest
oppmuntrende er at de fleste
nye elever har søkt seg inn på
profetskolen etter å ha vært
på et åpent onsdagsmøte.
Flere har her fått livene sine
forandret og også blitt helbredet gjennom forbønn av
de profetiske teamene fra
modul 24/7.

Vi gleder oss til dette unike profetiske seminaret i Drammen. Vi tror virkelig at dette er tiden for en forløsning og
for et nytt nivå av Herrens nærvær på våre seminarer. Dette er noe vi vil spesielt fokusere på denne helgen i august.
Så sett allerede av denne helgen, den 8-10 august 2008
og meld deg på.

Gjennom å se hvordan Herren bruker de forskjellige forbønnsteamene på møtene,
har dette skapt en tro og en
lengsel på at de også kan bli
utrustet og bli brukt av Herren som elevene på 24/7.
Vi opplever en kraft og en
enhet i ånden som er unik
på skolen og det virker som
om himmelen kysser jorden
både på profetskolen og når
vi er ute på team og har profetiske distriktsseminarer.
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Røst, men vi ser at jungeltelegrafen er et effektivt medium
for at så mange har besøkt oss
det siste halvåret.
Gjennom helhetlig betjening gjennom de forskjellige
forbønnsteamene ser vi så
mange liv bli forvandlet. Vi
har forskjellige forbønnsteam
på skolen, hvor et av teamene fokuserer på befrielse,

Vi har tidligere delt vår visjon og hjerte for et profetisk
kreativt ressurssenter for vekkelse og reformasjon. Vi begynner nå å vokse oss ut av de
lokalene vi disponerer i Øvre
Eiker. Med så mange profet-

skoleelever og besøkende er
det tid for å finne nye lokaler
for å kunne utvide virksomheten.
Vi er i disse dager i markedet for å kjøpe egnede lokaler
og har flere prospekt i kik-

kerten. Stå sammen med oss
i bønn for dette. Vi trenger
også flere partnere som vil
være med å så inn økonomi
for spesifikt dette formålet. Vi
definerer oss som et profetisk
ressurssenter for hele Kristi

legeme på tvers av de kirkelige grenser. Hjelp oss med å
realisere denne visjonen. Bli
en månedlig støttepartner eller så inn et engangsbeløp til
denne visjonen.

Profetisk eksplosjon for Jæren den 5-7 september
Denne helgen er det
duket for neste fase av
profetiske seminarer, da
vi skal ha åpne kveldsmøter
for lokalbefolkningen. Vi har
reservert konferansehotellet
Bryne kro & hotell for selve
seminaret på dagene og

Åpne møter på profetskolen hver onsdag
Fra dette året har vi åpne
møter hver onsdag kl.
19:00. Disse møtene holdes
etter selve profetskolen
denne dagen og er en del
av opplegget for at profetskoleelevene skal kunne få
praktisere det de har lært
på skolen.
Møtene er ikke annonsert
annet enn i Den Profetiske

Et profetisk 24/7 senter med bønn og profetisk betjening

et annet helbredelse, videre
Guds farshjerte og et annet
team forløser gleden i Herren, mens vi også har flere
profetiske team. Etter selve
prekenen går de besøkende
til flere av disse teamene for
forbønn.
Det er oppmuntrende å se
hvordan Herren sanksjonerer
dette med at hele legemet er i

lokalet Mølla for de åpne
møtene om kveldene.
Dette er helgen hvor vi skal
sette mange team ut i funksjon
gjennom seminardeltagere,
slik at de besøkende på de
åpne kveldsmøtene kan bli
helhetlig betjent. (se BL på

kryss og tvers DPR4-2007)
Meld deg på snarest, da vi har
reservert hele hotellet ut mars.
Seminaravgift
kr
800.
Helpensjon for helgen i
dobbeltrom 1980 og 2380 i
enkeltrom.

Med samstemt sinn i Sarpsborg
funksjon. Vi ser mange bli så
oppmuntret, helbredet og bli
satt i frihet.
Ikke rart at jungeltelegrafen
går om disse møtene på bygda i Øvre Eiker.

Den 18-20. januar hadde
vi for første gang profetisk
seminar i Østfold. Det var
et ektepar fra profetskolen, John og Kristin Kristiandslund som stod for
invitasjonen.
Vi samlet nesten tretti deltagere, samt at vi var et team fra
profetskolen på sju stykker.
Det var helt spesielt å se

hvordan deltagerne grep mulighetene i å oppøve gavene
ved bruk, etter at vi hadde
lagt et fundament gjennom
Guds Ord på at vi alle kan
tale profetisk. Vi fikk virkelig se mange mennesker bli
forløst og ikke minst betjent
gjennom de andre deltagerne.
Det som kanskje gjorde

størst inntrykk var å se hvordan flere personer som hadde
mistet så mye i livet bli forløst. Mange ble satt fri fra
sorg og skyldfølelse og flere
fikk en ny visjon for framtiden. Vi kunne se ansiktene
stråle av Herren etter at de
hadde blitt betjent gjennom
forbønnsteamene.
På lørdagskvelden kjente vi

at vi hadde ryddet vei for en
unik enhet i Ånden. Vi kunne
gjøre åndelig krigføring for
alle de utslåtte og missmodige troende, de som sitter på
gjerdet med sine skuffelser og
sår. Vi tror det er en ny tid for
Østfold. Grasrota skal igjen
reise seg og gamle stier skal
igjen tråkkes opp for en ny
bevegelse av Guds Ånd.
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Seminar i Ålesund
”Alle kan profetere”
av Per Arne Veiberg
Etter den første seminarhelga, den
21.-23. september i fjor i Ålesund,
var det med glede og forventning vi
så fram til den neste helga vi skulle
samles omkring dette emnet. Responsen som vi opplevde i september gjorde det svært enkelt for oss å
spørre om det var mulighet for et oppfølgingsseminar senere på høsten.
Denne helga ble fastsatt til den første
helgen i desember og påmeldingene
lot ikke vente på seg. Det var tydelig at mange var takknemlige for at et
nytt seminar kunne arrangeres allerede to måneder etter første seminar.
Mer enn en forbobling
Antall deltakere mer enn doblet seg og i
tillegg hadde Valentina og Per Ivar Winnæss med seg et team på 14 personer fra
profetskolen som gjorde en fantastisk
jobb i løpet av helga. Noe som også bidro sterkt til at avviklingen av seminaret

på det første seminaret, og lokalene i
Langevåg egnet seg ypperlig til vårt formål.
Konklusjonen etter at vi hadde avrundet sent på søndags kveld var at vi hadde
fått erfare Den Hellige Ånds sanksjon på
mange forskjellige måter. Derfor er det
med ny glede og ny forventning vi tar
fatt på planleggingen av neste seminar,
den 11.-13. april 2008.
Tilbakemeldingene fra flere av deltakerne har vært at disse seminarene møter et
helt grunnleggende behov blant oss som
Guds folk. Dersom vi målbevisst mer og
mer vil bevege oss i retning av nytestamentlig menighetsliv, er det av stor betydning at vi blir trygge i de sentrale sannhetene som har med åndsgavene å gjøre.
Flere og flere glade ansikter
Vi er takknemlige for at vi har mulighetene til å gjøre et grundig arbeid sammen

få innarbeidet en god kontinuitet som
virkelig bidrar til å bygge noe viktig inn
i våre liv.
Undervisningen som Per Ivar har gitt
har vært grundig, balansert og krydret
med eksempler og opplevelser. Dette har
lagt et solid grunnlag for betjeningen av
hver enkelt deltaker gjennom personlig
profeti og forbønn. Likeledes var det
en fryd å oppleve hvordan de forskjellige teamene fra profetskolen fungerte
sammen og bidro til at så mange ble
oppmuntret. Som en av deltakerne formulerte det: ”Jeg merket at det ble flere
og flere glade ansikter etter hvert som
seminaret skred frem..”
Jeg tror at noe av det vi opplever er at
vi får bekreftet det som Paulus skriver
om 1Kor14:1-3: Åndsgavene i funksjon,
og da ikke minst gaven å tale profetisk,
bidrar ”til oppmuntring, formaning og
trøst”.
Det er i sannhet perspektiver i det
å kunne bidra til at disse gavene
får sin naturlige plass i samlingene
våre. Når det som Gud har lagt ned
i hver enkelt stadig mer blir forløst,
vil vi enda mer konkret kunne få
erfare hva det vil si at vi har mer og
mer ”av hele Kristi fylde” (Ef4:13).
Per Ivar var flere ganger inne på at
ikke noen av oss ser ”fullt og helt”,
men at hver av oss ser noe, og at vi derfor sammen kan få oppleve et tydeligere
og klarere helhetsbilde av det som ligger
på Guds hjerte.

Undervisningen som Per Ivar har gitt
har vært grundig, balansert og krydret
med eksempler og opplevelser.
gikk så greit var at vennene i Sentrumskirka Betel i Langevåg stilte sine lokaler
til disposisjon for denne helga. Noen
venner fra denne menigheten var med
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innenfor dette området. Vi setter også
stor pris på at vi får være med i noe som
ikke bare dreier seg om enkeltstående og
sporadiske seminarhelger, men at vi kan

Er det mulig?
En ny opplevelse for mange var det som
vi erfarte i grupper hvor vi var 3 eller
4 sammen og ba om at Ånden fikk vise
oss noe for de andre i gruppa. Kanskje
var enkelte tilbakeholdne og noe spørrende til om det kunne være mulig å
gjøre det slik ”på oppfordring.” Men
nettopp denne erfaringen var for noen
det mest verdifulle å ta med seg videre.
”Gud brukte virkelig meg til å formidle
noe veldig viktig inn i en bror eller søster sitt liv.”
Når vi erfarer at Gud leder oss inn i noe
nytt på denne måten, ser vi jo egentlig i
praksis at han har lagt ned i oss en kilde
som veller fram og som vi kan øves opp
i å øse av. ”Den som tror på meg, fra hans
indre skal det, som Skriften har sagt, renne
strømmer av levende vann”, sier Jesus, i
Joh7:38. Per Ivar understreket også i
forbindelse med disse ”øvelsene” at det
nettopp er en form for trening av sansene våre dette stimulerer til. Hebr5:14
antyder noe av dette: ”… ved å bruke
sansene har oppøvd dem opp til å skille
mellom godt og ondt.”
Mange har gjort erfaringer som tilsier
at man beveger seg inn på ”minelagt
område” når man vil bidra til å utvikle
åndsgavene. Da er det godt å ha avsnittet i 1Kor 12, 13 og 14, som referanse.
Slik som Paulus opplevde utfordringene
i Korint, slik vil vi kunne stå overfor
utfordringer som Gud vil gi oss løsning
på, i vår situasjon i dag.
Gjennom undervisningen, og fundamentet som seminarene er bygget på, er

det lagt et grunnlag som gjør at vi vil
kunne bevege oss framover og gå videre
selv om ikke alt er like oversiktlig til enhver tid.
Slik som Paulus ikke ga opp og avgrenset bruken av åndsgavene til et minimum, slik skal vi også kunne være frimodige og møte utfordringene med en
rett holdning. Ved Guds hjelp vil vi være
i stand til å lære av erfaringene vi høster
på dette området, så vel som på andre
områder i livet med Gud.
Det profetiske er døråpner for de andre nådegavene
Vi har fått tilbakemeldinger som uttrykker takknemlighet til for at vi vil bidra til
å bedre kunnskapen om dette, slik som
Paulus selv vektlegger det i 1Kor12:1.
Per Ivar klargjorde for oss flere ganger at
den profetiske gave ser ut til å være ”døråpner” for de andre av Åndens gaver. Vi
kjenner en begeistring i vårt indre når vi
tenker litt på hvilke perspektiver dette
har i seg! Tenk at vi kan få være med på
å se at stadig flere av de ni Åndens gaver
får fungere i trygghet og harmoni blant
oss! Vi vil få erfare et mektig Guds nærvær i et slikt miljø!

om Jesus og hans frelse for oss formidles av Ånden ved det profetiske Ordet,
altså at Bibelen selv er det profetisk inspirerte Ordet. Peter sier også noe om
dette i 2Pet1:19 ”Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør
dere ha for øye, for det er lik en lampe som
lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og
morgenstjernen går opp i deres hjerter..” I
dette avsnittet bruker jo Peter selv bilder
og symboler for å formidle viktige sannheter som gjelder Jesus selv og hvordan
han vil åpenbare seg for oss inn i vår tid!
Derfor er konklusjonen at vi gleder oss
over å kunne bidra også til at den profetiske dimensjonen blant oss blir satt i
fokus, og at dette medfører en klarere
åpenbaring av Jesus selv midt i blant oss
(Matt16:17-18). Dette betyr egentlig at
all sunn og sann profetisk salvelse bygger
sterkt opp under ”enkelheten i evangeliet”, og ved Den Hellige Ånds hjelp kan
vi sammen bidra til at nettopp dette blir
framelsket. En sann Jesus-begeistring vil
vokse fram som frukt av det Gud gjør.
Jeg opplever det er mye av akkurat det
vi har erfart etter de to seminarene vi har
hatt her i Ålesund, og vi er fulle av forventning over det som Gud vil vise oss
for det nye året vi har gått inn i!

Så det er flere grunner til at vi bør ”strebe etter å tale profetisk”(1Kor:14,1).
Åp19:10b viser oss også at sannheten
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Globalt perspektiv
Jesus åpenbarer seg for muslimske
hushold i Usbekistan

Kristne i Storbritannia når ut til
søkende blant New Age

”Vi fikk nylig høre historier om hva Jesus hadde gjort da vi satt på gulvet i en leilighet i Usbekistan,” rapporterer et tysk-kanadisk misjonærpar. I de senere år har de
fleste frivillige organisasjoner (NGO’s) blitt tvunget ut av Usbeksitan og kristne
grupper har måttet gå under jorden. Misjonærene var der for å oppmuntre de kristne og trene dem til å plante ”enkle menigheter.”
Fruen i huset delte sin historie. Hun begynte å søke etter åndelige løsninger etter at
hun hadde reist fra et ekteskap med misbruk og vendt tilbake til sin familie. Hun
ba den muslimske bønnen fem ganger om dagen og gikk i moskeen. På fredag da
hun gikk hjem fra moskeen gikk hun innom en nabo og var plutselig midt oppi et
bønnemøte.
”Hvem ber dere til,” spurte hun. ”Jesus,” svarte menneskene. ”Vis meg hvordan jeg
kan be til ham! Jeg har bedt i fem år og har ikke funnet noen ting,” sa hun.
Det gjorde de, og hun fikk et sterkt møte med Jesus. Så fikk hun avtalt med personen som ledet bønnemøte at han/hun fikk komme til huset hennes og dele budskapet med hele familien hennes og nære venner. 30 usbekiske mennesker samlet
seg, og da den kristne begynte å be opplevde de det samme som Kornelius’ hus!
Den Hellige Ånd falt over dem med kjærlighet, latter, åndelige gaver og åpenbaring om hvem Jesus var. Helbredelse og åpenbaring om Jesus fortsetter og den
usbekiske kvinnen planlegger å begynne med en gruppe disipler i søsterens hus.

I Europa er det en økende åpenhet for
evangeliet blant åndelig interesserte
generelt og spesielt blant New Age’ere,
sier Jeff Fountain, den europeiske lederen for Youth with a Mission. Som
et resultat av dette har menigheter
over hele England vært vertskap for
workshops i den hensikt å lage stands
på messer for nyåndelighet og de finner stadig flere kreative måter for å
møte dem som er åndelig søkende.
De britiske initiativtakerne omfatter
også sentrale sentre for holistisk helbredelse, ”åndelig helse weekender”,
helbredelse på gaten, coaching, massasjesentre, helbredelsestjenester nær
pilegrimssteder, te og bønnestands
på begravelsessteder og fredshager.
(”grønn evangelisering”) Spesielle tilstelninger blir avholdt ved festivaler og
der det skjer store forandringer i livet
som ved fødsler, spontanaborter, bryllup, begravelser, uteksaminering, ny
jobb og pensjonering.
En av pionerene innenfor en slik tjeneste er Steve Hollinghurst, som var med
og skrev en arbeidsbok kalt ”Hvordan
utruste menigheten din i en åndelig
æra” til de lokale menighetene. Den
er full av praktiske ideer om hvordan
en bør møte søkende mennesker og er
støttet både av katolske og protestantiske ledere og biskoper. Hollinghurst
arbeider for en misjonsorganisasjon
tilknyttet Den anglikanske kirke kalt
Church Army. (Menighetsarmeen)
”Min jobb er å hjelpe menigheten til
å kommunisere og nå ut til et stadig
økende antall menighetsfremmede.
Dette handler om det som tradisjonelt

Kilde tilbakeholdt av sikkerhetsmessige årsaker.

Global 24-7 bevegelse tenner 4370 bønnerom
Det er åtte år siden en ung menighets
bevegelse på sørkysten av England begynte å be 24-7. Uten å vite det tente
de en global bevegelse av vedvarende
bønn for misjon kalt 24-7. Bønneroms
koordinator Carla Harding rapporterer
at i løpet av disse årene har bønnebevegelsen registrert 4370 bønnerom. Det er
ca 200 000 mennesker som møter Jesus
på mange forskjellige steder rundt om i
verden. 24-7 har spredd seg til alle kontinenter foruten Antarktis.
Utholdenhet i bønn stiger fra mange
nasjoner. Grupper i Sør Afrika, Russland, Canada og Finland ba 24-7 i tre
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måneder eller lengre! Forrige måned begynte menigheter i en by i Slovakia og
be kontinuerlig for ett år fremover for å
bygge opp byen sin. Katolske fellesskap,
metodister, baptister, luteranere og andre frimenigheter har faktisk adoptert
dette bønnerommet som en av dere
hovedfokus for 2008. Hva vil Gud gjøre
gjennom en sånn utholdende og forent
bønn?
Harding rapporterer at det er nå ca 50
24-7 fellesskap og ”Brennende Rom”
rundt om i verden. Det er 50 grupper
med mennesker som lever ut bønnens
rytmer, misjon og nåde syv dager i uken,

365 dager i året. Noen så små som en
liten familie, andre i store urbane ”Brennende Rom” som utgjør det vesentlige
åndelige fellesskapet for over 100 mennesker.
Den årlige internasjonale samlingen for
24-7 bønn ble sist måned avholdt i Seville, Spania. Der påminnet grunnlegger
Pete Greig deltakerne at før enhver stor
vekkelse mobiliserer Gud en bønnebevegelse. “Vi erfarer nå en enestående
verdensvid oppsving av forbønn.”
Kilde: Carla Harding, 24-7 bønn

blir kalt evangelisering, men min
rolle er å tenke
forbi slike tradisjoner! Det handler om å utforske
evangelisering
som en oppdagelsesreise.”
”Noe av det jeg
gjør i England er
å trene menigheter til å ha stands på
messer som har fokus på helse og det
åndelige,” sier Hollinghurst. ”Jeg synes disse messene er fasinerende steder
å være, og man møter et stort spekter
av forskjellige mennesker som søker i
det åndelige. Det er steder man ikke
forventer å finne et kristelig nærvær.
Menigheten blir ofte sett på som lite
åndelig på den ene side, og fordømmende overfor andre som driver med
andre former for åndelighet. Vi forsøker å vise folk rike ressurser fra den
kristne tradisjonen og åpner med det
opp for at den kristne veien har noe og
tilby likevel. Vi bruker mye tid på å dele
personlige historier med andre, og jeg
møter hele tiden mennesker som har
hatt møter med Jesus Kristus. Jeg ser at
Gud taler rett inn i livene til mennesker
som ikke er interessert i kristendom,
men er åndelige utforskere. Med denne
konteksten blir evangelisten turistguiden der han/hun leter seg fram for så
å invitere andre til å bli med han/hun,
istedenfor å opptre som en selger.”
Kilder: Jeff Fountain, Steve Hollinghurst

Oppsiktsvekkende
bønnemobilisering for
TWR-misjonærer

Trans World Radio misjonærene Michael og Madeleen Schumacher opplevde
å bli kidnappet i Johannesburg, Sør Afrika 23. oktober 2007. Bilen deres ble
stanset og de fikk geværmunninger rettet mot seg. Schumacher hadde nettopp
ankommet en annen misjonærfamilie
de skulle besøke da en bil med pøbler
kom kjørende opp bak dem og tvang
dem i baksetet på sin egen bil. De to tyvene kjørte avsted og fortalte i de neste
20 minuttene at de hadde til hensikt å
drepe dem.
Fordi noen var vitne til det som skjedde
og øyeblikkelig fortalte om kidnappingen, ble det satt i gang en verdensvid
e-post-aksjon. TWR’s stab og venner
verden rundt ble kontaktet med oppfordring til forbønn for paret. I mellomtiden
dro andre TWR-misjonærer rundt og
finkjemmet området på leting etter tegn
fra sine kidnappede kolleger. Forbausende nok sier sjåføren av Schumachers bil:
”Noen må be for dere. Vi har bestemt oss
for å la dere gå fri.” Tyvene dumpet dem
av 50 km hjemmefra. Paret var uskadd
og priste Herren for hans beskyttelse.
Kilde: Trans World Radio
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Globalt perspektiv
Muslimske kvinner i den arabiske verden får bønnesvar

En prominent kristen palestiner drept for troen sin

Millioner av kristne over hele verden ba
for at evangeliet skulle gå frem i den muslimske verden, da det nylig var Ramadan.
I rapporten under har vi samlet fire oppmuntrende historier fra muslimske kvinner som fant Jesus gjennom kristne fjernsynsprogram i den arabiske verden.

Drapet på en fremtredende palestinsk
kristen søndag den 7. oktober sendte en
frysning av frykt gjennom Gasastripens
lille kristne samfunnslag. Situasjonen
blir mer og mer utrygg etter at det islamske Hamas tok kontroll der forrige
sommer. The Associated Press (AP) rapporterer at styreren av den eneste kristne
bokhandelen i Gasa, den 32 år gamle
Rami Khader Ayyad’s kropp ble funnet i
en av gatene i Gasa by tidlig på søndag.
Det var et synlig skuddsår i hodet hans
og en offentlig arbeidsmann ved Gasa

Bønn har forandret min ektemann! En
kvinne fra Egypt forteller: ”Jeg takker
Gud for dette programmet. Jeg ba med
programteamet deres for min mann som
var veldig voldelig, aggressiv og misbrukende. Vi pleide alltid å krangle. Bønn
hjelper og har forandret mannen min totalt. Han har blitt meget omtenksom og
rolig, og hjemmet vårt har blitt et herlig
sted å være. Barna våre ser at vi er glade
i hverandre istedenfor at vi krangler hele
tiden. Jeg spurte dere også om dere kunne
be for gjelden vi lå under for. Herren svarte og i dag er vi gjeldfrie.”
Gud besvarte mine bønner om et barn.
En annen kvinne fra Egypt vitner: ”Jeg
har vært gift i 14 år og har ikke kunnet få
barn. Jeg ba mye. Jeg så på ditt program
og trodde Gud istedenfor omgivelsene,
jeg ble oppmuntret fordi jeg var rundt
samme alder som din programvert var da
hun fikk sin datter. Jeg ba til Gud og gråt
mye sammen med henne. Jeg er nå gravid. Gud besvarer bønner i sin rette tid.
Plutselig sa en stemme til meg: ”Du er
på rett sted.” En kvinne fra Kuwait rapporterer: ”For fire år siden var jeg en overgitt muslimsk student med sjal på universitetet, og motivert til å gjøre narr av kristne.
Jeg godtok likevel min kristne kollegas invitasjon om å delta i bryllupet til søsteren
hennes i kirken. Jeg gikk inn i kirken og
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kjente en underlig hellig følelse omgi meg.
Føttene mine dro meg fremover til jeg stod
helt urørlig foran figuren av korsfestelsen.
Mens jeg stod ”fast” der rant det tårer nedover kinnene mine, jeg strøk dem fort bort
så ingen skulle se. Plutselig hørte jeg en
stemme som sa: ”Velkommen, jeg har ventet på deg. Du er på rett sted.” Jeg snudde
meg fort for å se hvem som snakket, men
det var ingen der. Siden det øyeblikket ble
jeg en kristen. Jeg tok en kopi av det nye
testamentet, gjemte det og begynte og lese
det.”
Mange kvinner i nabolaget mitt har
kommet til tro. En kvinne fra Marokko
forteller oss på telefon: ”Jeg er en av dem
som følger programmet deres trofast. Jeg
er en kvinne, arbeider ikke, men er hjemme og oppdrar mine barn. Jeg kan ikke
lese, men siden jeg begynte å se programmet deres har jeg blitt kjent med Jesus og
livet mitt har blitt helt forandret. Først nå
forstår jeg hva det ekte livet er. Jeg mistet håpet og livet hadde ingen mening
for meg, jeg prøvde også å ta livet mitt
da jeg enda var praktiserende muslim. Da
jeg konverterte stod jeg foran forferdelig
forfølgelse i 15 dager fra min ektemann
og andre medlemmer av min familie.
Min ektemann oppdaget min nye tro og
fortalte at han ville forlate meg og våre
barn. Nå priser jeg Herren fordi jeg er en
gjenfødt troende, og har nytt liv i Jesus.
Jeg har begynt å dele min tro med andre
kvinner i mitt nabolag og har oppdaget at
flesteparten av dem også ser på programmet ditt og har blitt troende. Nå møtes
vi alle sammen, og jeg er overbevist om
at huset mitt en dag vil bli en menighet.”
Kilde: Flere kvinner via Arab Vision

Ikke for de lettskremte:
Menighetsplanting på
den Sibriske tundraen
Den russiske menighetsplanteren
Natasha Schedriaya ble oppdratt i
et ateistisk hjem (faren hennes var
en sovjetisk general), og hadde blitt
opplært i sovjetiske skoler at bibelen var en samling med myter. Men
etter at hun konverterte til kristendommen i college ble hun bibelstudent og kom fort videre til lederskap. I 1997 var hun den første
kvinnen i Russland som ble valgt til
biskop av sine mannlige likemenn.
Hun leder for tiden ”Golgata-fellesskapet av Russiske kirker” et
voksende nettverk av karismatiske
menigheter som ble formet etter
at kommunismen kollapset i 1989.
Schedrivaya er en helt annen leder.
For henne er ikke lederskap å beordre mennesker rundt omkring.
Hun sier at russere har hatt nok av
diktatorskap, ”og den måten å ha
en regjering på, sier hun, er ikke
hva russiske kirker trenger i dag.
Kristi kropp trenger en ny standard
for lederskap, ikke med kontroll og
makt, men med sant bibelsk tjenerskap.”
Kilde: Lee Grady, Charisma,
bearbeidet av Joel News Bilder:
National Geographic

Shifa sykehus sier at han også var knivstukket flere ganger. Ayyad hadde vært
savnet siden søndag ettermiddag.
Ayyads butikk, the Teacher’s Bookshop
(Lærerens Bokhandel), er forbundet
med det Palestinske Bibelselskap. Ifølge
AP mottok Ayyad regelmessig anonyme
drapsstrusler fra sinte mennesker som
mislikte misjonsarbeidet hans, en sjeldenhet blant Gasas kristne, og i april
ble bokhandelen brannbombet. ”Vi tror
at Rami ble drept for troen sin,” sa Simon Azazian, en talsmann ved Bibelsel-

skapets hovedkontor i Jerusalem til AP.
Ayyad etterlater seg to små barn og en
gravid kone. Rundt 1000 mennesker,
også mange muslimer, deltok under
Ayyad’s begravelse.
Rundt 3200 kristne lever iblant 1.4 millioner muslimer. La oss be for de kristne
i Gasa, for tro og utholdende kjærlighet
midt i sorg og undertrykkelse.
Kilder: Jeremy Reynalds, Associated Press

Terrorister forandret etter å ha møtt revolusjonæren Jesus
Bruce og Jan, som har vært misjonærer i flere år i Peru viste Jesus filmen i en landsby langt oppe i fjellene. Etter å ha
vitnet om hvordan kraften i Guds levende ord kan forandre
hjertene, dro de derfra fulle av glede Men uten å vite det
dro de rett i hendene på terrorister. Forsiktig greide Bruce
å takle de trange fjellveiene i Andes. Men da de kom over
en bakketopp måtte de stanse bak en lastebil som sto der.
Plutselig ble flere rifler rettet mot dem av en bande radikale.
Misjonærene ble tatt med tilbake til landsbyen. De 45 mennene, alle med skytevåpen, begynte å forhøre og true dem og
innbyggerne. Før de slapp dem fri gikk de radikale igjennom
tingene deres. De fant utstyret og konfiskerte det fordi de
tenkte å bruke det for å vise revolusjonære filmer. Ut av frustrasjon gav Bruce dem også filmen og sa: ”Her, dere kan like
så godt ta dette også,” mens han stille ba; ”Herre, ikke la ditt
ord vende tomt tilbake.”
Ett år senere da Bruce var tilbake i byen fikk han en besøkende. En av mennene som hadde tatt ham til fange
hadde blitt en kristen! Det var en mann ved navn
José, en erfaren radikal som hadde drept mange
mennesker i kaldt blod. Bruce lyttet da Jose
fortalte sin utrolige historie. Den dagen vi
tok dere til fange hadde vi tenkt å drepe
dere. Men hver gang vi snakket om det

var det noe som stoppet oss. Etter at vi hadde satt dere fri og
kom tilbake til leiren vår i jungelen kjedet vi oss og så på filmen. På et tidspunkt var vi 700 mennesker som lå på bakken
foran skjermen. Vi så at Jesus var en sann revolusjonær. Mange
i bevegelsen var så berørt at de ville legge ned våpnene og dra
med en gang.” Han fortalte Bruce at han var blitt arrestert og
sendt i fengsel, og gav sitt liv til Kristus. Så spurte han Bruce
om han kunne tilgi ham.
José er nå en pastor og leder for en stor bibelskole i Argentina.
Han sender også aktivt ut misjonærer rundt omkring verden!
Kilde: Jesus Film Project

Ta k k t i l v å r e p a r t n e r e
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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 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 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

Tid til å fornye ditt abonnement for 2008
Innbetal ditt abonnement for 2008 nå!
Benytt vedlagte bankgiro eller betal direkte til 2220.16.30812

Vi oppmuntrer deg til å stå med oss videre
som abonnement for det profetiske med et
år med nye begynnelser!
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Dagens kristne kultur har,
som enhver annen kultur, et
helt eget språk. Dette språket med guddommelig opprinnelse, som Gud har vevd
gjennom bibelen, åpenbarer
egenskaper og betydningsnyanser som ville gå tapt
for den troende om han/hun
ikke gjorde seg kjent med
denne terminologien.

Tolkning og tydning av symboler
av Kevin J. Conner:

I denne hendige boken presenterer Kevin
Conner tydelig rikdommen i bibelsk sannhet for å assistere kristne i å forstå bruken
av tegn og symboler i Guds ord.”

Pris kr 198,00

Kryss over

Paulus formaner
oss å med iver
søke de profetiske
gaver. Hvordan
fungerer dette
idag?

av Rick Joyner, Del 1 info@morningstarministries.org
DEN PROFETISKE TJENESTE
av Rick Joyner

Denne boka utfordrer oss til ikke å neglisjere denne viktige tjenesten, og gir en
enestående solid undervisning som vil gjøre oss trygge på den profetiske tjeneste.

Pris 189,00

Du har det

allerede
av Paul Scanlon

av Andrew Wommack

Kryss over” handler om radikal forandring hvor prisen er i samsvar med smerten, og hvor problemet er like stort som
det løftet og den velsignelsen som følger det.

Har du noen gang tenkt med deg selv: «Jeg
har prøvd alt jeg kan, men allikevel skjer
det ingenting? Hva er galt med meg? Hva
skal til for at Gud gjør det jeg ber om?»

Pris kr 169,00

Pris 198,00

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

Det finnes et håp som aldri vil gjøre oss skuffet, det er håpet vi har i Herren. Han vil aldri forsake oss eller svikte oss.
Kristendommen har gitt verden det største håpet som verden noen gang har sett og hørt - at Jesus vil komme tilbake
og regjere over denne verden. Han vil etablere sin trone basert på rett og rettferdighet. Ikke bare vil han behandle alle
med rettferdighet, men han vil opprette jorden til dens opprinnelige tilstand, slik som hensikten var. Løven vil ligge
ved lammet. Barn vil kunne leke med slanger og der vil ikke være mer sorg og sukk, død og smerte. Det finnes ingen
religion med det håp er blitt gitt oss. Dette håp er sikkert, og vil skje i sin tid, like sikkert som Guds ord står fast og
aldri vil kunne forgå. (Sal96:10-13)
Ikke mange mennesker ser med glede
og håp fram til at Herren kommer tilbake og skal dømme jorden. Det er fordi
man har en gal forståelse av dommen.
Vi tenker ofte på den som fordømmelse,
men det er ment som korrigering, fordi han elsker oss. Hans dommer er så
sterke og viktige, at man skulle se fram
til den med lengsel, og vi skulle begjære
den å komme. Selv naturen, blomster
og trær lengter etter den. Denne store
glede er ikke tilstede bare fordi Herren
vil fjerne de onde fra jorden. Hans dom
kommer for å frelse de onde, selv om det
ikke betyr at alle onde vil bli frelst. Men
Herrens dom vil gi dem en mulighet til
omvendelse.
Større problemer kommer
Noen vil kanskje se på verdens problemer og trengsler og si at vi allerede er
i dens største trengsel som verden noen
gang har sett. Et slikt syn er forståelig,
men vi er nok ikke der ennå. Det finnes
større problemer som venter oss fortsatt.
Likevel må vi forstå at dette kommer
– ikke fordi Herren forkaster oss - men
fordi han elsker oss. Han gjør ikke dette
mot oss, men han tillater dette med oss.
Han vil tillate dette med oss, til vi forstår
at vi – så lenge vi lever i skapelsen, ikke
kan leve her, uten at vi kjenner skaperen
og lyder han. All trengsel som kommer
over jorden har sin grunn i at mennesker ikke har styrt jorden etter hans vilje.

Enkelt sagt er det menneskeheten som
høster hva det sår. Slik er det også, som
vi leser i 1Kor11:31-32:
”For hadde vi dømt oss selv ville vi ikke
blitt dømt. Men når vi blir dømt, tuktes vi
av Herren, slik at vi ikke skal bli fordømt
sammen med verden”
Om vi hadde dømt oss selv ville vi ikke
behøvd å dømmes av Herren. Det er
den enkle veien. Vi kan falle på klippen
og bli knust, men den som klippen faller
på vil smuldre til støv. Så la oss omvende
oss til Herren, ydmyke oss for han, så
han ikke behøver å disiplinære oss.
Orkanen Kahtrina var Herrens disiplinering av oss, iverksatt i den hensikt, å
vekke opp sitt folk, så de kunne vende
seg til ham. Slik er det med jordskjelv,
tørke og skogbranner, katastrofer som
rammer verden i vår tid. Gud gjør ikke
dette mot oss, men det er resultat av
at mennesket, som var satt til å regjere
jorden, ikke har lykkes med å bringe
skapelsen på rett spor, etter Herrens visdom.
Store problemer vil komme over jorden. Ikke bare i Amerika, men over hele
jorden, om ikke vi omvender oss. USA
opplever nå det som kan bli nasjonens
største tørke i historien. Uten regn vil
store byer og landsbyer bli lagt øde fordi

mennesker ikke kan bo der. Det flotte
været har blitt det største problemet
vårt. Solen tørker ut vannkildene. Kan
dette forhindres? Ja!
Vi blir fortalt i 2Krøn7:13-14: ”Om jeg
stenger himmelen så det ikke kommer regn,
og om jeg befaler gresshoppen å fortære landet, og om jeg sender pest blant mitt folk,
og om mitt folk som er kalt med mitt navn
, ydmyker seg og ber, søker mitt ansikt og
omvender seg fra sine onde gjerninger, da
vil jeg høre fra himmelen, tilgi deres synd
og helbrede deres land.”
Guds ord er svært klar på at tørke er en
forbannelse. Alle andre plasser i bibelen, unntatt ved syndefloden, var regn
en velsignelse. Om Guds folk, ikke de
gudløse, vil vende om fra sine onde gjerninger, så vil Herren høre våre bønner
og helbrede landet.
Hedningen vil bønnfalle menigheten
I vår tid er menigheten i USA som Jona.
Vi har et klart kall og oppgave fra Herren, men vi ønsker ikke gjøre det og vil
gå våre egne veier. Stormen kommer
ikke mot skipet på grunn av hedningene, de gjør bare det som er naturlig
for dem å gjøre, stormen kommer for å
vekke profeten. Hedningene måtte vekke opp Jona, og de bad han om å påkalle
sin Gud. Vi vil også snart se hedningene
bønnfalle menigheten om at de må på-
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av Rick Joyner

kalle Herren på grunn av stormen.

Som det var på Jonas tid vil det bli i vår
tid. På slutten av historien om Jona ser
vi at datidens største syndere omvendte
seg til Herren, og når menigheten vekkes opp og forkynner hva den har blitt
gitt å forkynne, vil det samme skje i vår
tid.

skje gjennom terroristangrep på våre
vannreservoarer. Men om dette faktisk er hva Bibelen sier vil skje, da må
vi spørre oss selv, kan vi gjøre noe for å
beskytte oss mot dette? Ja, hele regioner,
kanskje også nasjoner kan bli beskyttet.
Selv om vi har tillit til etterretningsorganisasjoner og respekterer dem, vil
de ikke kunne stoppe disse angrepene

Fordi Gud er kjærlighet, og han elsker
alle mennesker og ønsker at de skal
bli frelst, sårer det han om bare en av
dem vender seg bort fra ham.
Du er kanskje fristet til å legge bort det
du nå leser. Det er forståelig. Men jeg
oppmuntrer deg til å lese videre - det
kan redde livet ditt! Ingen liker å profetere om problemer, men for dem som
kan se og forberede seg for dem, de er
dem som kan unngå dets konsekvenser.
Du kan kalle dette for negative profetier, men ved å ikke se hva som kommer
vi kan bli som de som taler om fred og
ingen fare rett før ødeleggelsen kommer
over oss. Skriftene sier at disse ting skal
komme over jorden, og ved ikke å se
dette lever vi i en stor grad av åndelig
blindhet. Mange kristne lever i denne
forførelsen, og ved å leve i dette mørke,
vil selv den minste lysstråle gjøre oss
blinde for en tid. Så derfor oppmuntrer
jeg deg til å lese videre, selv om det føles
vanskelig.
Åp8:10-11 leser vi om hvordan vannet
blir forgiftet. Personlig tror jeg dette vil
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alene. Omvendelse til Herren vil kunne
bryte tørken og stoppe andre katastrofer
som truer. Han vil være nådig og hjelpe
dem som søker han og er lydige.
Hva er Malurt?
Angrepet på vannforsyningen i Åpenbaringen 8 blir kalt malurt av en grunn. I
Amos6:12 leser vi ” siden dere har gjort
retten om til gift, og rettferdighetens frukt
til malurt.”
Den største urett som har blitt begått
var på korset. Den eneste som var perfekt på alle måter, som ikke gjorde annet en godt, ble torturert og korsfestet
av de samme personer han hadde skapt.
Dette var den ultimative forkastelsen av
Gud som menneskeheten gjorde. Den
ultimative urettferdighet skjer når de
skapte forkaster sin skaper. Å forkaste
sin skaper, snu seg bort fra han, er den
største urettferdighet og vil ende opp
med å bli gift, malurt, for dem som gjør
dette. Den store trengselstid, som vi har

hørt skal komme, vil ganske enkelt bli
resultatet av at mennesker vender seg
bort fra Gud
På samme måte er rettferdighet, eller den
rette veien, det samme som å vende seg
til Gud. Det er det samme som å ville
gjøre hans vilje i stedet for din egen. De
fleste spørsmål om urett som mennesker
søker å løse, handler om urett i mellommenneskelige spørsmål. Men vi vil aldri
få sann rett og rettferdighet om vi ikke
bygger dette på den grunnleggende retten som mennesker må gi Gud, som tilhører han alene.
Fordi Gud er kjærlighet, og han elsker
alle mennesker og ønsker at de skal bli
frelst, sårer det han om bare en av dem
vender seg bort fra ham. Det gjør ham
stor sorg når en nasjon vender seg bort
fra ham. Spesielt sårende er det når en
nasjon som har ønsket ham velkommen
før, snur seg bort fra ham. Likevel forkaster han ikke sine planer for nasjonen,
men han ønsker at den skal vende seg
tilbake til han og unngå å høste fruktene av opprøret mot ham. Frukten av
å gjøre opprør mot Gud er at skapelsen
gjør opprør mot oss. Rom8:19-20.
Som vi har blitt fortalt i Amos, frukten
av rettferdighet kan bli forvandlet til
malurt ved urettferdighet, og om vi skal
bli fri fra plagen som malurtens gift, må
vi først overgi oss til rettferdighet og rett.
Først til Gud og så til hverandre. Det er
rettferdighet at, når vi gjør opprør mot
Gud, vil skapelsen, naturen rundt oss,
gjøre opprør mot oss. Så er spørsmålet,
er katastrofer et resultat av at mennesker
har vendt seg bort fra Gud? Ja, men det
er også et bevis på at Herren elsker oss
nok til å disiplinere oss.

Ikke bekymre deg – vær glad!
På tross av alle løfter vi har i Guds ord,
opplever mange troende at de er på kanten av nervøst sammenbrudd når de hører om noe vondt som skal komme. Vi
må vokse opp! Om vi responderer på en
rett måte, kan vi forandre fremtiden vår.
Alt vi har å gjøre er å vende om fra vår
onde vei, og sette vår lit til ham, så vil
han sende helbredelse til vårt land.
I bibelsk terminologi, er regn et symbol på undervisning. 4Mosebok sier, ”
La min undervisning dryppe som regnet.”
Derfor kan tørkekatastrofer være resultat
av at det mangler undervisning – Jesu
undervisning. Menighetens undervisning i vår tid er så svak, at studier har
vist at 75 % av våre barn som forlater

hjemmet vil falle fra troen når de reiser
hjemme fra. Selv de kirkesamfunn som
vi regner som de mest bibeltro i landet
er frafallsprosenten 94 %. (sørstats baptister) Selv blant de mest optimistiske
mennesker, må dette gi følelsen av at
noe har gått veldig galt.
Er det fordi våre barn hører en ting
forkynt i kirken, men ser noe annet i
hjemmet? Hvordan kan våre barn ha
tillit til oss når skillsmisseprosenten er
høyere blant troende enn den er blant
hedninger? Hvordan kan de tro, når det
ikke lenger er noen forskjell i praktisk levesett blant kristne og hedninger, der vi
ikke ser forskjell i grunnleggende etiske
vurderinger mellom troende og gudløse
mennesker?

Herren må hjelpe oss. Han lar omstendigheter som er vanskelige hjelpe oss til å få
vår oppmerksomhet på han. La oss derfor
legge oss på sinnet ordene i Hebr12:5-7.
”Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, bli
heller ikke motløs når du refses av ham.
For den Herren elsker den tukter han,
og han hudstryker hver sønn han tar seg
av. Når dere holder ut tukt så er det Gud
som behandler dere som sønner. For hvilke
sønn er det som en far ikke tukter?
Disiplineringen som Herren sender over
nasjonene er ikke ment som et bevis for
at han forkaster oss. Men fordi han elsker oss. De som ydmyker seg for ham
og lyder, vil være i stand til å stå når andre faller.

Brølende lams distrikts seminarer
2008

Å l e s u n d : 11. – 13. april
J æ r e n : 2. – 4. mai
S t a v a n g e r : 23. – 25. mai
B e r g e n : 20. – 22. juni
B r y n e , J æ r e n : 5. – 6. september
For mer info og påmelding ring 32 75 79 85

Som treet,
		 slik er også frukten
av Taffi Furr

Menigheten ble født for 2000 år siden, men hun - den sanne menighet
har virkelig blitt bortgjemt det meste
av tiden. Det er i denne generasjon
at menigheten kommer til syne og er
i ferd med å bli forløst som en hun
virkelig er, den herlige Kristi Brud.

hans salvede ledere, kalt til å bære hans
nærvær, vil ikke få tillatelse til å holde i
livet noe som ikke har vært født av ånden. Gud kaller fram en Brud som er
ren, uten flekk eller rynke. En Brud som
mottar og gir liv kun til seden fra hennes
Ektemann, og ikke av noen annen.

Den ”forvirrede - usikre på hvem hun
er” stadiet er i ferd med å forlates. Bruden vil skinne, og vite hvem hun er
skapt til å være. Herligheten til hennes
Brudgom skal skinne med all sin kraft
over henne og alle som ser hennes ansikt (som den hun er forvandlet inn i)
vil vite hvem det er hun tilhører. For det
er hans segl, det fullkomne segl av Den
Hellige Ånd som er beviset og kraften
hun er ikledd. Menigheten har født liv
gjennom tidene men nå er tiden for å
føde den siste herligheten før Brudgommen kommer for å hente henne. Og til
hva er det menigheten føder liv? Herligheten til Herren som viser ”hans Rikes
komme!”

I Guds perfekte vilje, når ekteskapspakten er inngått, er det et bytte av blod og
det er akkurat den blodpakten som skjer
mellom bruden og brudgommen. Det
er en pakt som Gud ser på som en nødvendighet for livet. Når vi mottar Jesus
som Frelser, har vi tatt i mot pakten med
ham som hans Brud.

Vi kan ikke bære det som
er av kjøttet
Tidligere i år, fortalte Den Hellige Ånd
meg at han renset sin Menighet; og han
sa at det var et skille/en deling som først
kom til den vestlige menighet og så vil
den nå ut til hele jorden. Det er et skille
fra hva som har vært født i kjøttet og hva
som har blitt født av Guds Ånd. Vi vil se
mange tjenester, prosjekter og menigheter bli avslørt; og blant dem, de som har
vært selvopptatte, og påstått at de har
tjent Herren, vil plutselig bli avsatt når
den rensede menighet reiser seg.
De som av Gud har blitt betrodd å være
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Før den nye pakten med Jesus, var vi gift
med loven. Helt siden Gud godkjente
pakten som et livslangt bindende arrangement, så er veien for å bli fri fra dette
ekteskapet gyldig når en av disse to dør.
Så, for å bli fri fra loven må døden inntre. Ordet sier at når vi blir døpt i Jesus
Kristus, ble vi døpt inn i hans død, vi
ble begravet med ham; og akkurat slik
han ble oppreist fra de døde, er også vi
oppstått med ham inn til et nytt liv. Det
gamle menneske ble borte og vi ble en
ny skapning. Han fridde oss ut av ekteskapet med loven, og ved hans nåde blir
vi forvandlet til Kristi Brud.
Kol2:20-23 ”Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan
kan dere da - som om dere fortsatt levde
i verden - la dem legge slike bud på dere:
ta ikke, smak ikke, rør ikke! Dette er bare
menneskers bud og lærdommer. For disse
ting er bestemt til å bli brukt og fortært.
Slikt har nok ord på seg for å være visdom,
med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og

mishandling av legemet. Men det er ingen
ære vært, og tjener bare til tilfredsstillelse
for kjødet.”
Frihet gitt av bare nåde
Å holde på tradisjoner eller loviske læresetninger og regler (Jesus kalte disse
’menneskers bud’) er unnfanget og født
av kjøttet. Dette fordi et falskt tankesett
trenger å bli anerkjent av gjerninger, eller motta rettferdighet. Denne type tankesett tvinger deg inn i et fangenskap
med en religiøs ånd, og den reiser seg
mot Guds Ord som proklamerer frihet
gitt av bare nåde.

av frihet, som er nåde, og også å streve
for å holde noen lover, for da fornekter
du offeret gitt av nåde, og er i stedet
bundet til hele loven. Om vi velger å gå
tilbake til den gamle pakts lov, blir vi
drevet tilbake til det gamle tankesettet
til den religiøse ånd, og vi vandrer ikke i
renheten til Kristi Brud.

I Joh15:4-5, forteller Jesus oss ”Bli i meg,
så blir jeg i dere. Likesom grenene ikke kan
bære frukt av seg selv, men bare når den
blir i vintreet, slik kan heller ikke dere
bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er
vintreet, og dere er grenene. Den som blir
i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt.
For uten meg kan dere intet gjøre.”

Adlyd ham og ikke kjødet
David var Guds salvede leder. Han var
utvalgt av Gud til å være konge for folket - Guds salvede. Om du leser i 2Sam
11 og 12, begikk David og Batseba utroskap som førte til at hun fødte en sønn,

Hva enn det er du er podet inn i, så vil
frukten som produseres vise hvor du er
podet inn. Frukten på grenen vil vise
hvilket tre du er podet inn i. Det er
umulig å produsere en annen frukt enn
det som du er podet inn i.

Gjennom historien, har det kommet og
gått mange mennesker som sier de gjør
det i Herrens navn, men faktisk har de
vært langt fra hans vilje. Noen har hatt
innflytelse og har ført mange bort fra
Sannheten, Guds Ord. Derfor er det absolutt nødvendig at vi blir i Jesus. For på
det stedet, der vi forblir i ham, er der vi
vil kjenne ham på en intim måte, slik at
vi raskt kan gjenkjenne når en inntrenger påstår å komme i hans navn. Når vi
blir trukket til Gud, i et intimt fellesskap, forblir vi i nærværet av hans Ånd;
og i nærværet av Den Hellige Ånd, der
er det frihet.

Vi er rettferdiggjort av Gud i Jesus Kristus gjennom nåde og ”ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg” (Ef2:9).
Ved Guds ånd har vi blitt satt fri fra loven. Det å holde fast på loven er bånd og
vi er under fangenskap.
Gal4:23-26 ”Trellkvinnens sønn ble født
etter kjødet, men den frie kvinnes sønn
ble født på grunn av løftet. I dette ligger en dypere mening. For disse kvinner
er to pakter. Den ene er fra fjellet Sinai,
og den føder barn til trelldom. Dette er
Hagar. Hagar er fjellet Sinai i Arabia, og
svarer til det Jerusalem som nå er, for det
er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, det er
vår mor.”
Gal5:1,4 ”Til rettferdighet har Kristus
frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke
igjen legge under trelldommens åk. Dere er
skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden.”
Du kan ikke leve i den perfekte lov gitt

unnfanget i kjødet. Davids sønn er symbolet på det som ble unnfanget og født
av kjødets begjær, som er syndfullt i sin
egen natur.
Jak1:14-15, sier noe om begjære i kjødet
”Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er
fullmoden føder den død.”
Kjødet føder synd, og i synden så ligger
døden. Syndens ånd bringer død, men
Den Hellige Ånd bringer liv.

Jesus sier i Matt7:17-20 ”Slik bærer et
godt tre god frukt, og et dårlig tre dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke et dårlig tre bære god
frukt. Hvert tre som ikke bære god frukt,
blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor
skal dere kjenne dem på deres frukter.”
Med andre ord, du kan kjenne på frukten hvilket tre det kommer fra. Om
frukten er korrupt, så er seden korrupt
- likeså treet. Du er et produkt av det
treet du kommer fra.

Joh8:32 ”Du skal kjenne sannheten, og
sannheten skal sette deg fri” vers 36 ”derfor, om Sønnen får satt deg fri, blir du
virkelig fri.”
Bundet av religiøse læresetninger
Regler, tradisjoner, menneskebud og religiøse doktriner setter oss ikke i frihet.
Guds Sønn setter oss fri og i ham er vi
fri. I reglene og ritualene skapt av mennesker er det ikke rom for frihet og lite
rom for nåde. Og i strevet etter å prøve
å nå opp til disse reglene, blir en person
bundet til religion.
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Englesang over Runde,

glimt av vekkelse på Sunnmøre

av Taffi Furr
Joh8:37-44 ”Jeg vet at dere er av Abrahams ætt. Men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke har rom hos dere. Jeg taler
det jeg har sett hos min Far, og dere gjør
det dere har hørt av deres far. De svarte
og sa til ham: vår Far er Abraham! Jesus
sier til dem: Var dere Abrahams barn, da
gjorde dere Abrahams gjerninger. Men nå
søker dere å drepe meg - et menneske som
har sagt dere sannheten, det som jeg har
hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham.
Dere gjør deres fars gjerninger. De sa da til
ham; Vi er ikke født i hor! Vi har en far,
Gud. Jesus svarte dem og sa: Var Gud deres
far, hadde dere elsket meg. For jeg kommer
fra Gud og er utgått fra ham. For jeg er
heller ikke kommet av meg selv, men han
har sendt meg. Hvorfor skjønner dere ikke
det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre
mitt ord. Dere har djevelen til far og dere
vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en
drapsmann fra begynnelsen, og er ikke av
sannheten. For det er ikke sannhet i ham.
Når han taler løgn, taler han av sitt eget,
for han er en løgner og løgnens far.”
Du kan se at i deres ord, påstod de at
de var rotfestet i Gud, men deres sanne
identitet ble avslørt i deres frukt, de påstod at de var rotfestet et annet sted. Alt
på utsiden, i det ytre hos disse religiøse,
så det ut som om de var rotfestet i Gud
ved sine religiøse handlinger, og til og
med i sin tale - med sine ord prøver de
å overbevise. Men deres frukt er uten
kjærlighet og de ønsket livet av Jesus.
Gud ønsker at våre hjerter skal overgis
til ham. Hvorfor? Fordi om ikke våre
hjerter er fokusert på ham, så vil noe av
vårt hjerte ha fokus andre steder. Og det
er her det kommer inn en åpning for å
vandre i kjødet, unnfange og føde det
som ikke er av Gud.
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Matt15:13 ”Hver plante som min himmelske Far ikke har plantet, skal blir rykket opp med roten.” Gud kan ikke velsigne det som er unnfanget og født av
kjøttet. Han vil heller ikke tillate det at
det fortsetter nå. Og det som han har
salvet og som til nå har vært i det skjulte,
vil han føre frem i lyset.
Etterjag hellighet og sannhet
Ja, vi ser nå at over mange år har menigheten blitt drevet bort og har unnfanget
og gitt liv til det som kjødet har påstått
er fra Gud. Fordi han er hellig, må vi
være hellige og etterjage det å bli hellig,
som skjer ved at vi mottar hans nåde i
tro, ikke av gjerninger. Vi kan ikke lenger la religiøse tradisjoner og læresetninger være blant oss. Ettersom vi overgir
oss mer og mer til ham og vender oss
bort fra det som vi engang trodde var
hellighet, vil vi oppleve at vi blir ført på
forskjellige veier i Den Hellige Ånd som
ikke er så kjente for oss. Og det er så
viktig og så rett at vi beveger oss inn i
ukjente områder der han får lov å lede
oss. Dette vil alltid være en del av vår
vandring så lenge vi er jordiske kar.
Jeg vet ikke hvordan det er med deg,
men for hver dag som går, er jeg meg
mer og mer takknemlig for nåden som
er gitt til meg gjennom Jesus Kristus!
David var en mann etter Guds hjerte
fordi han ydmyket seg selv og omvendte
seg. Etter omvendelsen, ble David og
Batseba i Guds vilje og gav liv til en
sønn, Salomon, hvis visdom og forståelse ble multiplisert og større enn noen
annen vis mann som har levd.
I våres talte Gud til meg og sa ”Det har
blitt satt i gang en separasjon. Et skille
mellom sauene og geitene (Matt25:32-

33) Det er hyrder som prøver å lede mine
får i feil retning,” sier Herren. ”Disse
hyrdene er urene ånder, som reiser seg
mot sannheten. Disse hyrdene er de åndene som har et skinn av gudsfrykt men
som fornekter dens kraft. (2Tim3:5)
Den kraften de fornekter er Den Hellige
Ånd som er i stand til å forandre hjerte
og fornye tankene.”
Gud reiser opp sanne tilbedere i de siste
dager. Joh4:23-24 ”Men timen er kommet og er nå, da sanne tilbedere vil tilbe
Faderen i ånd og sannhet; for Faderen
søker slike som tilber Ham. Gud er Ånd,
og de som tilber ham må tilbe i ånd og
sannhet.”
Tilbedelse uten den aktive delen der
hjertet er med, er ikke noe annet en
bortkastet religion. Gud sier: ”Når min
Ånd av sannhet beveger seg over dere, og
renser dere for det i kjøttet som holder
dere tilbake, og dere mottar den friske
åpenbaring som min Ånd bringer, det er
den manna dere skal få som daglig føde.
Ikke løp bort fra det du synes virket rart,
for dette er min sannhet.”
Vår vidunderlige Gud har gitt oss denne
tiden av oppvåkning, slik at vi klart skal
se lenkene som har holdt oss fanget. Og
nå vekker han oss opp til denne forvandlingen som fører oss inn i en herlig frihet
- den sanne frihet av Den Hellige Ånd.
Menighet! La oss fryde oss i dette: Vi er
hans salvede og vi er i ferd med å føde
det som er av ham, og hvor vakkert det
er - fullt av liv, marinert i hans kjærlighet og frihet, bærer av hans bilde, nærvær og hans navn!

av Jacob Straume
og omarbeidet av Kjell B Møller
Historien er basert på stykket ”når
lysene tennes” utgitt på Gry forlag
1974, med Trygve Bjerkrheim som
redaktør.
Høsten 1880 fikk Ludvig Hope plass
på emissærskolen som Indremisjonen
i Bergen holdt på Totalen, Hollender
gata. Det var visst ikke bare mors beste
barn som oppholdt seg i dette strøket
av byen. Hope var bare 19 år, og ett år
for ung for skolen, dessuten var han den
minste av alle de 26 menn og fikk sin
studieplass på bakerste benk. Dette var
bare to år etter att troens brann var tent
i hans hjerte. For øvrig visste han lite om
livet og var som hugget ut av fjellet innerst inne i ei bortgjemt bygd.

De fikk med nød og neppe inn en høvlebenk, så trangt om plassen var det. Her
laget de nyttige ting som de solgte på
basar og gav til misjonsarbeidet. I dette
lille huset fikk Hope tale på sin første
turne på Sunnmøre, og hans venner ble
styrket i troen av hans forkynnelse.
Rundeskatten
Runde ligger lengst ute ved havet. Øya
ble forøvrig satt på verdenskartet da
dykkere fant vraket av skipet ”Akerendam” på 12 meters dyp i 1972. Funnet
var en sensasjon i verdenspressen. Ski-

indiafareren” kontakt med de andre skipene. Til tross for at kaptein Nicolaas de
Roy var en erfaren sjømann, måtte han,
og de øvrige 199 av mannskapet, gi tapt
for naturkreftene.
Etter over 6 uker i drift, antagelig natten
mellom 7. og 8. mars 1725, forliste det
42 meter lange skipet ved Kvalneset på
Runde. Hele besetningen på skipet omkom. Man kan fortsatt se flere av skipets
40 kanoner på havbunnen, og stedet et
populært sted for sportsdykkere.

Innerst inne i den trange gata i Bergen,
der rampen hadde sitt tilholdssted, var
det at hungeren etter utdannelse og
kunnskap flammet opp i hans indre.
Brandzæg var en av dem som kunne rive
ned hans sjels stengsler og åpenbarings
ånd kunne strømme inn i den unge
mannens hjerte.
Ved påsketider 1891 var de ferdige med
emissærskolen og alle kunne reise hjem,
hver til sitt. Men to av Hopes kamerater
var fra Herøy. Det var Jacob Voldsund
og Andreas Sævik. Alle tre var like små
og følte seg hjelpeløse. Men så dukket
det opp en trønder, hans navn var Sæter.
Han hadde talegaver og kunne preke. På
stedet Rognane på Leinøya stod det et
lite hus. De gamle som hadde bodd der
var døde. Her gikk de tre i gang med å
arbeide for Kinamisjonen. (nå Misjonssambandet)

pet hadde seilt i konvoi ut fra sin base i
Nederland på vei til Djakarta Indonesia
19. januar 1725 og var lastet med store
mengder gull og sølvmynter. Eskortefartøyet Saint Nicolaas forlot konvoien 23.
januar på Doggerbanken, som også var
Akerendams sist kjente posisjon. Men
under en storm i Nordsjøen mistet ”ost-

Her på øya bodde det mange loser og
fiskere som tjente godt. De store slettene på øya fikk rikelig med gjødsel på
grunn av de store bølgene som førte
med seg næring fra tang og tare opp på
land. Bøndene kjørte så dette ”gullet” ut
på åkrene sine, og de bar både havre og
bygg. Her ligger også Skandinavias sør-
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av Jacob Straume
og omarbeidet av Kjell B Møller
ligste fuglefjell, og av mat var det rikelig
både av fugl og fisk. Lundefuglen var det
rikelig av og den smaker rype. Ingen behøvde å lide nød.

tale ble ikke godtatt av bygdefolket på
Runde. Derfor sendte de beskjed til presten, Nikolai Ely, som var prest i Herøy
fra 1887 til 1901.

Ludvig Hope på Runde
På sin første tur til Sunnmøre var Ludvig Hope på Runde. Han var stillferdig
og lavrøstet - ydmyk av hjertet. Men
han hadde ett vitnesbyrd som han bare
måtte få frem: ”Eg er Jesu brud og eg
er kommet til Runde for å by alle menneskene til å bli Jesu brud. Han gjør alle
ting nye, og vil gi den tørste å drikke av
livets vann uforskyldt” Åp21:5-6

Under dette oppstyret rømte Hope og
Hitra Lauritz over til fyrmesteren på fyret på Kvalneset, ytterst på Runde. Da
presten kom, sendte folket beskjed til
lekpredikantene og bad dem komme tilbake. Nå skulle de sannelig stå til rette
for sin villfarelse, mente de.

Dette budskapet ble til stor glede for
mange, og de glemte det aldri. Men

Hope sa ikke stort, men den andre av
dem prøvde - etter beste evne - å forsvare seg. Sognepresten gikk varsomt
frem, men huslæreren var mer aggressiv. Dette synes sognepresten var ille og

Gud lot bønnens ånd komme over
folket på øya. Hope fikk tale sine
budskap av all sin makt og vekkelsen forsterket seg.
Hope ble der ikke alene. En mann ved
navn Hitra Laurits, som stammet fryktelig og hadde kommet i stor vekkelse
på Ulstein, kom til Runde. Han var
sterkt grepet av avholdssaken.” Dersom
ein mann ikkje er avholdsmann bør han
ransake seg sjølv om han er ein sann kristen,” sa han.
Kontroverser og vekkelse
Dette førte med seg store kontroverser
mellom loser og fiskere. De hadde store
lager med både bygg og havre, og hadde
brygget øl både til jul og påske. Dessuten hadde fiskere fått med seg sterkere
saker fra sine lange ferder på havet. Slik
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sa,” Om noen lekpredikant har rett å tale
Guds ord må det være Hope,” sa han. Men
alle holdt fast på sitt syn, og striden ville
ingen ende ta.
Til sist kom et lyst hode med en ide.
Han fant fram en gammel huspostill,
den var mørk av sot fra gamle røykstuer. Her fant han et stykke fra historien om Jesus når han gjorde vann til
vin. Den store ærverdige boka ble lagt
fram på bordet, og den hadde større
tyngde og autoritet enn alle lekpredikanter, prester og biskoper til sammen.
Alle ventet spent på hva som stod skrevet i den gamle, svarte og sotete andakts-

boka. Vover du, o syndige menneske,
din orm, ditt kreatur, at formene at Jesu
forvandlede vand tilgjæret vin udi bryllupet i Kana? Med disse ord var siste ord
sagt, alle gikk hver til sitt, som det står
skrevet, ”da de hørte dette gikk de bort, de
eldste først.” Joh8:9 Historien sier at det
bare var en mann tilbake i bygdefolket
som ikke ble avholdsmann på Runde
under vekkelsen, men han ble omvendt
på sine eldre dager!

Disse er de som i sin ungdoms tid,
Modig begynte troens gode strid,
Og til Jesus satte sin lid,
Toet i lammets blod.
Den vakre sangen bar seg sørover havet.
En søndag var det møte på Nærøy bedehus, havet lå speilblankt stille. Fra Runde rodde båt etter båt med festkledde
ungdommer. De fleste av dem var ny-

hjerter.” Men Ludvig Hope følte seg nå
tømt for åndelig kraft, og forsto at han
ikke hadde mer åndelig føde å gi folket.
”Eg hadde tale meg tom, og so drog eg heim
att!” Slik var den fattige i ånden, han var
både fylt og tømt denne Guds utvalgte
redskap, Hope.
Etterskrift
Lite visste Hope, og de nyfrelste ungdommene, at 54 år senere, den samme

Bønnens ånd over Runde
Gud lot bønnens ånd komme over folket på øya. Hope fikk tale sine budskap
av all sin makt og vekkelsen forsterket
seg. Til sist kjente han seg fullstendig
tømt for all styrke, og han sa at han,
”Følte seg som en tom kornsekk som hadde
blitt snudd og ristet tom for hvert et korn.”
Men folket i bygda lå bak steiner og
hauger og bad til Gud.

Det var ikke bare Petter Runde som
hørte himmelsk sang over Runde. Under vekkelsene senhøstes 1906, var folket samlet i skolehuset og bestemor i huset skulle ut for et ærend. Men hun ble
stående i døra i undring over den vakre
sangen hun hørte ute i høstmørket. Slik
sang hadde hun ikke hørt før. Hun tok
minste gutten som hun passet på, (Sigvaldsson Runde, 1904-1991) i armen så
han også skulle få høre den vakre sangen
som tonet fram over bygda.
Det han hørte glemte han aldri. Han
sa senere at det virket som om sangen
kom vestfra og fortsatte østover bygda.
De som var samlet til møtet inne i huset
hørte ikke sangen, men det ble merket
en særlig sterk åndskraft i møtet denne
kvelden. Ei dør på loftet, i huset de
var samlet, hadde gått i vranglås, men
denne døra åpnet seg av seg selv denne
kvelden, på uforklarlig vis.
Om årstallet fra historien ovenfor er
korrekt må folket på Runde ha opplevd
englesang flere ganger. Det ble også skrevet om dette i lokalavisen, Vestlandsnytt.
Høsten 1907 gikk det også en vekkelse
over bygda som spredte seg til Fosnavåg
og øyene omkring.

Englesang over Runde
Petter P Runde (1867-1954) var 24 år.
Han var på vei hjem fra møte. Da han
nesten var kommet hjem, og nærmet seg
naustet, og var på vei opp til huset som
ble kalt Massgården, hørte han en uvanlig vakker sang. Den kom fra høyden
over Runde varden, den høyeste toppen
på Runde. Petter kjente sangen og ble
stående stille å lytte:
Sig, hvor er de som frelst fra synd og ve
For Herrens trone syngende vi se,
Hvite kjortler bære de,
Toet i lammets blod.
Den forløste sjel gikk til himmelens lyse
hjem,
Toet i lammets blod,
Der skal de nu bo i de nye Jerusalem,
Toet i lammets blod.

fortalte at Leinevika kokte under den
intense ilden fra flyene.

frelste og de sang hele sjøstrekningen på
ca 10 km. ”Det var som om hele havet ble
fylt av sang,” fortalte Hope da han var
77 år gammel.
Presten Nicolai Ely skrev, ”Bevegelsen
har, Gud være lovet, båret som sin velsignede frukt, levende kristendom i manges

sjøstrekningen de rodde denne søndagen, skulle bli åstedet for den største tragedien i Herøy under krigen. 23. mars
1945 gikk engelske Beaufighter jagerfly
til angrep på den norske fiskebåten M/
K Norden, og drepte 2 og skadet en av
mannskapet. Øyevitner til hendelsen

Ludvig Hope (1871-1954), var forkynner og kristenleder. Han ble omreisende forkynner som nittenåring for Kinamisjonen. (Misjonssambandet) Hope ble
arrestert av tyskerne, og ble satt på Grini
fangeleir til 30. august 1943.
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Tydning av drømmer til rett tid
av Taffie Furr

Om du er lik meg, så strever du av
og til med å forstå meningen med og
betydningen av en drøm. Hvor mange ganger har ikke Gud gitt meg en
drøm og selv om jeg ikke hadde noen
tvil om at drømmen var fra Herren, så
klarte jeg ganske enkelt ikke å tyde
den. Det kan være ulike årsaker til at
vi ikke klarer å få tak i meningen i
våre drømmer, men blant disse finner
vi enkelte årsaker som er tydeligere
enn de andre.
1) Noen ganger prøver vi så
hardt ut fra vår naturlige forståelse å
tolke symbolikken i drømmen at vi gjør
det vanskeligere for oss enn Gud hadde
tenkt, og vi ender opp med å lete bak
det opplagte budskapet.
2) Det kan være at Gud ønsker
at hans legeme skal jobbe sammen slik
at de supplerer hverandre og at han derfor velger å gi drømmen til den ene og
tydningen til den andre. Det ville i så
fall holde oss ydmyke når vi forstår at
vi ikke klarer oss uten hverandre. Når
dette har vært tilfelle for meg, har Herren gitt meg stort mot til å dele det med
en bestemt person.
3) Den siste og viktigste årsaken jeg vil nevne, er at ofte vil Gud
holde igjen åpenbaringen av drømmen
inntil det er rett tid for å dele den.
Jeg vil ikke engang prøve å late som om
jeg kjenner eller forstår hvorfor Gud
gjør som han gjør. Likevel skjer det at
han noen ganger gir meg en viss innsikt
i noen av hans avgjørelser.
Jeg har en tendens til å spørre Herren
“hvorfor?”. Av og til lar han meg forstå
hvorfor og andre ganger sier han at dette har jeg ikke behov for å vite noe om.
Jeg må bare stole på Herren uten flere
forklaringer. Noen av mine “hvorfor?”
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til Gud de siste årene har vært; “Herre,
hvorfor gir du meg en drøm så lenge før
det skal skje?” eller “hvorfor gir du meg
denne drømmen uten å gi meg tydningen?”
Årsakene kan variere og jeg har i årenes
løp lært at jeg ikke kan ta ett svar og
benytte i det i alle drømmer. Den Hellige Ånd må tyde hver eneste drøm for
oss, det er sikkert. Det kan likevel være
en generell anvisning å følge så lenge vi
klarer å være forsiktige med å ikke lage
for stive tolknings-regler som fører til at
Den Hellige Ånd ikke får frihet til å tale
til oss på forskjellige måter.
Hvorfor vil Gud gi oss drømmer før tiden er inne? Av samme grunn som han
noen ganger uttaler seg vagt eller gir oss
kun et raskt glimt inn i framtida vår.
Han kjenner oss for godt og vet at vi kan
bli for ivrige etter å fullføre det han har
vist oss. Vi har nok en tendens til å løpe
foran ham og hjelpe til med å få det vi
har sett til å skje i virkeligheten. Når vi
gjør det, så er det vår egen styrke vi bruker for å få drømmen til å gå i oppfyllelse etter vår egen timeplan, heller enn
Guds plan. Dette medfører katastrofe.
Hvorfor vise oss før tiden er inne?
Når vi drømmer begynner ting å skje i
vår ånd, selv om vi ikke har tydningen.
Såkornet av åpenbaring i oss begynner å
vokse, enda vi ikke fatter at det er dette
som skjer.
Vår ånd tar tak i det, omtrent som når vi
ber i tunger. Da vet vi for det meste ikke
hva vi ber om, men vår ånd vet det. Det
blir derfor en perfekt bønn som ikke
kan forstyrres av vår forstand.
På samme måten kan vi få en drøm
måneder eller år før tiden er inne, uten
noen form for tydning eller åpenbaring.
Men når tiden er inne (les Hab2:3) be-

gynner vi å oppdage at mye har allerede
skjedd i oss og med oss.
Når vi senere mottar åpenbaringen av
drømmen, er vi i stand til å ha en dypere
forståelse enn da vi fikk drømmen. Vi
ser ofte at når vi mottar åpenbaringen,
bekrefter omgivelsene drømmen (i det
minste kan vi se starten). Dette gjør oss
sikre på at vi ikke tolker våre drømmer
inn i gale omstendigheter eller at vi vrir
og vrenger på dem til de passer inn for
tidlig.
I 1993 ga Gud meg en drøm som jeg nå
får åpenbaringen til. Det var en drøm
som begeistret meg veldig, og selv om
jeg ikke forstod drømmen, så virket den
så lovende! I de siste årene, har jeg holdt
denne drømmen framfor Gud mange
ganger. Først den siste tiden har jeg
begynt å forstå hva drømmen egentlig
betyr.
Det morsomme med drømmer er at vi
bruker mye tid på å prøve å forstå dem,
og når tiden endelig er inne, så er tydningen så opplagt! Det er derfor det kalles åpenbaring, som betyr avdekking av
noe som før var ukjent, ofte en skikkelig
aha-opplevelse.
Denne drømmen har både veiledning
og innsikt for meg personlig og den gir
innsikt til den tiden som Kristi kropp
nå går inn i. Derfor insisterer Gud på at
jeg skal frigi den delen av drømmen som
angår hele hans legeme.
Drømmen om de olympiske
svømmerne
Jeg var i den ene enden av et stort og
langt svømmebasseng sammen med
mange andre. Noen var uti bassenget
mens andre oppholdt seg på bassengkanten. Som de fleste offentlige basseng
var omgivelse laget av betong. Folkene
rundt omkring på bassengkanten så ut
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til å være svært fornøyd. De var kledd
for å være tilskuere, mens jeg og de andre i bassenget var kledd for å svømme.
Dette bassenget var litt annerledes enn
andre offentlige svømmebasseng jeg har
sett. Det første jeg la merke til når jeg
gikk nedi vannet var små overfladiske
trinn. Hvert trinn tok meg litt lenger
utpå dypet. På det dypeste gikk vannet
til knærne mine. Etter som jeg fulgte
trinnene ble bassenget delt i tre ulike nivåer. Jeg flyttet meg fra det siste trinnet
til det første nivået som nådde meg til
livet og så fortsatte jeg til det andre nivået der vannet nådde meg til skuldrene.
Når jeg til slutt nådde det siste nivået
var det så dypt der at jeg måtte jeg legge
på svøm. Vannet var veldig rent og klart
og der var krystallklar utsikt over hvert
trinn og hvert nivå.
Jeg begynte å svømme noen lengder
fram og tilbake. Jeg la merke til at jeg
ikke lenger kunne se bunnen noe sted,
det så ut til å være for dypt. Jeg så fra
den ene enden av bassenget til den andre og avstanden virket så stor at jeg

ikke skjønte hvordan jeg skulle kunne
klare å svømme så langt. Jeg så på bevegelsene til de andre svømmerne der
de snudde fra den ene retningen til den
andre og jeg forstod at jeg var omgitt av
olympiske svømmere! Jeg var ikke sikker
på om jeg ville klare å holde tritt med
dem og jeg følte meg ikke flink nok
til være i bassenget sammen med dem.
Til min store overraskelse oppdaget jeg
at når jeg svømte så brukte jeg ikke så
mye krefter og jeg kom mye lenger på
hvert svømmetak enn jeg ville klare utfra
mine naturlige evner. Jeg svømte lett og
grasiøst blant de andre som om jeg var
like godt trent og erfaren som dem. Med
bare et par armtak klarte jeg å ta hele
bassenglengda uten å anstrenge meg.
Ingen av oss var bedre utstyrt eller mer
trent enn de andre, vi var like gode.
En mann - i vanlige klær – som vi gjenkjente som eieren av bassenget steg ned
i midten. Etter en liten stund forstod
jeg at han tømte bassenget for vann. Da
bassenget var tømt, kunne jeg se trinne-

ne igjen og de ulike nivåene i bassenget.
Så begynte vi å bevege oss mot denne
mannen i midten.
Mannen snakket med en ung kvinne som
var blant oss og viste henne en hvit bryter i bunnen av bassenget. Hun strevde
med å forstå hvor bryteren var. Vi andre
kunne merke at hun ble nervøs ettersom
tiden gikk og hun ikke klarte å få øye på
den hvite bryteren. Resten av oss var i
stand til å se bryteren så vi pekte på den
og ledet den ungen kvinnen dit så hun
kunne justere den slik hun skulle. Mens
dette pågikk, stod mannen i midten helt
stille og observerte oss mens vi hjalp den
unge kvinnen bort til det vi kunne se,
men som hun var blind for.
Da justeringen var ferdig ga mannen oss
beskjed om å være forsiktige. Så snudde
han og gikk ut av bassenget. Da han sa
vi skulle være forsiktige, var det som å
høre en mor eller far be barnet sitt om
å være forsiktig når de er på vei til en
ny og morsom opplevelse, med et ønske
om at barnet ikke skal være uforsiktig
midt i all moroa.
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ble båret uten å anstrenge meg, bare av
kreftene bak denne enorme bølgen. Da
jeg så rundt meg etter de andre svømmerne, la jeg merke til hvor forskjellig
vi red denne bølgen. Noen stod på små
brett mens andre stod rett på vannet.
Vannet var ikke lenger klart, nå var det
blått som havet og bølgen hadde hvite
skumtopper akkurat som til sjøs.
Da jeg kikket etter folka langs bassengkanten så jeg at de frydet seg over det
som skjedde, og jeg bare visste at de gledet seg spesielt over å se hvordan hver
og en av oss tok bølgen med vår egen,
unike stil.

Der justeringen hadde skjedd i bunnen av bassenget, begynte det nå raskt
å komme mye vann. Dette var ikke vanlig basseng-vann. Vannet kom i en sterk
stråle og ganske raskt ble det en kjempebølge som kom rett mot oss. Jeg kjente
en anelse av frykt da jeg så bølgen, men
ikke slik at jeg var redd for livet mitt,
men heller en stor ærefrykt for noe jeg
visste inneholdt masse krefter.
En åndelig tsumami
Da jeg så opp på denne bølgen, forstod
jeg hva mannen mente da han ga oss
beskjed om å være forsiktige, fordi det
var så mye krefter i denne bølgen. Uten
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respekt for disse kreftene, kan de skade
deg. Bølgen kom ikke for å ødelegge
oss, men for å flytte oss og bære oss med
sine kjempekrefter – noe som i seg selv
kunne bli litt av en opplevelse!
Som vi stod der og observerte denne
bølgen som kom mot oss i full fart, kunne vi ane og føle når tida var der for å ta
bølgen. Vi visste at vi hadde et spesielt
øyeblikk da vi måtte velge om vi ville bevege oss litt for å bli med opp på bølgen
eller la oss bli slått rett ned av den.
Da jeg innså det eksakte øyeblikket
denne eminente bølgen ville komme
dit jeg stod, gjorde jeg et bittelite hopp
og kom rett på toppen av bølgen og

Tydningen
Først vil jeg bemerke at forskjellen på de
som stod på bassengkanten og de som
var uti bassenget er at de har ulike funksjoner i Kristi kropp. De som stod på
kanten representerte på ingen måte de
som har ”mista poenget”. Tvert imot,
faktisk. De var mennesker som stod på
et solid fundament og er akkurat der
de behøver å være. Menneskene rundt
bassenget fikk med seg alt som skjedde.
De gikk ikke glipp av noenting, men de
opplevde det fra ulike perspektiv. Jeg
legger merke til at mange deltar aktivt
i forbønn for de som er uti bassenget
(som representerer de som er i tjeneste
og som sterkt vektlegger den femfoldige
tjenesten).
De skritt som ble tatt helt i starten i bassenget er nødvendige skritt tatt i lydighet til Herren. For hvert skritt du tar i
lydighet vil Den Hellige Ånd åpenbare
litt mer og lede deg dypere inn i salvelse,
åpenbaring og nærhet til ham. For hvert
skritt og hvert nivå vil neste valgmulighet komme klart til syne.
”Men alle ser vi med utildekket ansikt
Herrens herlighet, som i et speil, og vi blir
forvandlet til det samme bilde, fra herlig-

het til herlighet, akkurat som (ved) Herrens
Ånd.” 2Kor3:18 (les også Es47:1-12)
Jeg vil gjerne legge til at de samme skritt
av lydighet er veldig viktige uansett hvilken funksjon du har i Kristi kropp. Der
er ingen funksjon mer verdifull enn de
andre. Om du er godt synlig i din tjeneste gir deg ikke større verdi eller salvelse enn om du ikke synes så godt.
I denne tiden er mange i ferd med å bli
kastet ut i nye oppgaver og kjenner seg
kanskje ikke i stand til å ta fatt på dem
ennå. Dette er en tid hvor Herren forløser akselerasjon og en tid der vi blir
puffet framover, ikke på grunn av våre
egne evner, men heller av favør, nåde og
Guds Ånd. Vi går inn i en tid der vi kvalifiseres til å tjene med våre gaver, ikke
av vår egen fortjeneste etter talent og
innsats, men først og fremst av nåde, inspirasjon, salvelse og Den Hellige Ånds
akselerasjon.
I Guds rike er det ingen plass for ærefrykt for mennesker, heller ikke er der
plass for å konkurrere om å bli først og
størst. Enten det dreier seg om ærefrykt
for en persons erfaring eller størrelsen
på tjenesten, er vi alle gjort likeverdige
ved hans Ånd. Salvelsen er Herrens, og
så, i denne tid, skal vi jammen se at de
ukjente og Guds rikes ungdom vil tjene
på en mektig måte, som om de skulle ha
mange års trening og erfaring.
Matt20:12 ”De som kom sist har bare
jobbet en eneste time, og du belønner dem
like godt som oss, enda vi har båret byrden
og heten i hele dag”.
Store deler av tjenesten som Kristi kropp
har deltatt i, har vært behagelig, forfriskende og gledelig, men nokså rolig (med
noen få unntak). Ingenting av det har
nødvendigvis vært fylt med hans tydelige, unike kraft. I denne tiden foregår
en klar og merkbar forvandling i Kristi
kropp.

Forut for denne forvandlingen er det
nødvendig for oss å tømme oss for alt
vi har fylt oss med og blitt komfortable
med. Så lenge tømmingen skjer, kan det
virke som vi har en tørr periode. Men
det er en tid vi må gå igjennom. Den
tørre perioden er ikke en tid borte fra
Herrens nærvær. Faktisk er han der midt
i det hele. Det er en periode hvor vi
tømmer ut alt det gamle i den hensikt å
forberede oss for neste tid med genuin/
ekte kraft fra Den Hellige Ånd.
Enkelte i Kristi kropp har kanskje allerede gått gjennom den tørre perioden
i deres liv og tjeneste og er på kanten
av bølgen som kommer til syne. Andre
er kanskje midt i det, mens andre igjen
gjør seg klar til å gå inn i tømme- og tørke-perioden. Uansett hvor du befinner
deg, så ikke fortvil! Tørketiden er gitt av
Gud og er helt etter hans timeplan. Det
er et godt sted å være, med mange løfter
og overflod som vil følge etter tørkeperioden.
Herren sier at vi går inn i en tid nå hvor
våre drømmer vil åpenbares og ting vil
fullbyrdes. Siden denne drømmen inneholder så mye innsikt i tiden som Kristi
kropp nå er i ferd med å gå inn i, oppmuntrer jeg dere til frimodig å gå tettere
innpå ham for å få ennå større åpenbaring om denne drømmen.
Profetene og gavene
Profetene kan se hva mange ennå ikke
er i stand til å se. Det er viktig å høre
på profetene når de peker ut retningen.
Selv om man ikke kan fatte helt hva
profetene kunngjør, vil det når tiden er
inne, bli synlig for den som lengter etter
å se. Når profetene peker på justeringer
som må gjøres, må vi høre godt etter og
bite oss merke i deres instruksjoner. I
mange år nå har profetene og det profetiske vært i en prosess der de har blitt

gjenopprettet/gjeninnsatt i kirken, men
jobbet for det meste uavhengig av de andre tjenestegavene i Kristi kropp.
I denne tiden, vil kirken komme til en
langt større forståelse enn tidligere, med
innsikt i når de ulike gaver og tjenester
får lov til å fungere. Ikke uavhengig av
hverandre, men sammen som ett legeme, slik at fullheten og hensikten med
Guds plan kan bære frukt. En av de første stedene vi vil se dette gjenopprettet
er i det profetiske og blant profetene.
Det profetiske er bare forløperen og
kort etter vil de andre tjenestene komme
med og de vil fungere sammen i en sjarmerende/fortryllende/bedårende enhet i
Kristi kropp.
1Kor12:4-11 ”Det er forskjellige gaver,
men bare èn Hellig Ånd. Det er også forskjellige tjenester, men bare den ène og
samme Herre. Det er forskjellige aktiviteter, men det er den ène og samme Gud som
virker alt i alle. Men Åndens åpenbaring
er gitt til hver eneste èn til alles beste: èn
har fått gaven å tale visdom ved hjelp av
Ånden, en annen taler kunnskaps ord ved
hjelp av den samme Ånd, til en annen blir
det gitt gaven til å helbrede av den samme
Ånd, èn får gaven til å gjøre mirakler og èn
får profetier å tale ut, èn annen får gaven
til skjelne mellom ånder, èn får gaven til
å tale i ulike tunger mens en annen får
gaven til å tyde de samme tungene. Men
det er èn og samme Ånd som gjør alt dette
og deler ut disse gavene til hver og èn av oss
akkurat som han selv vil”.
En hilsen i denne tid; dere som befinner
dere på bassengkanten, sett dere i splashgir! Dere som svømmer, hold fast! Vi er i
ferd med å erfare den mest stimulerende
bølge noensinne – en Hellige Ånds tsunami!
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Vi er den
		 Guds ord sier vi er
av Berit B. Strømme

Nytt år - nye muligheter! Ja, men det sier vi hvert år og så blir det ikke det store allikevel, sier du kanskje. Tenker du
slik? Jeg har tenkt det ofte, men ikke dette året - takk og lov. Har vi grunn til å forvente noe annet da? Ja, jeg tror at vi
både har og skal forvente noe helt nytt dette året. Og det er ikke bare opp til Gud hva som skal eller vil skje i våre liv,
men i aller høyeste grad så er det vi som bestemmer om han skal få komme til å gjøre sitt verk på sin måte.
Nye begynnelser
2008 vet vi er året med nye begynnelser
og ikke minst nye muligheter, tror de
kommer til å stå i kø. Og vi bør nå ha
øyne og ører åpne så vi ikke går glipp av
noe som Gud har bestemt at vi skal ha
dette året. Noe av det Herren ønsker å
belyse for dette året er dette enkle, men
også noe av det vanskeligste, nemlig tro.
Du sukker kanskje, ja, men det vet jeg
jo alt om. Bra, men kanskje det var noen
detaljer som du ikke har fått med deg allikevel siden jeg skal prøve å understreke
et par ting.
Har du hørt om målet av tro? Det står
i Rom12:3b ”Hver og en skal holde seg
til det målet av tro som Gud har gitt
ham”. Lyder dette kjent? Jeg har bestandig tenkt: Skal tro hvor stort mål av tro
Gud har gitt meg? Underforstått at det

slik og det ble en virkelig åpenbaring for
meg, at Gud ikke serverer tro etter mange forskjellige mål. For på grunnteksten
står det så mye klarere at alle kristne har
fått målet av tro. Så alle så har vi fått det
samme, ingen forskjell. Det går da ikke
an? Jo, når Guds Ord sier det og hans Ord
er sannhet så er det heldigvis slik og takk
og lov for det. Var ikke det bra? Jeg ble
helt salig da det gikk opp for meg, herlig åpenbaring. Så da er det opp til den
enkelte hva vi gjør med dette målet vårt
av tro. Tenk at vi stiller på lik linje med
f.eks. Benny Hinn, Reinhard Bonke for
ikke å glemme Smith Wigglesworth han
som ikke engang kunne lese skikkelig
på grunn av mangelfull skolegang, men
han hadde trosmålet sitt inntakt til fulle.
Her åpner uante perspektiv seg og det
er opp til den enkelte om vi vil vokse og

Jo, når Guds Ord sier det og hans
Ord er sannhet så er det heldigvis
slik og takk og lov for det.
var nok ikke så stort og så har jeg bedt:
Å Gud, du må gi meg mer og større tro!
Målet av tro
Andrew Wommack som har skrevet boken ”Du har det allerede”, forklarer det
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utvikle dette målet som vi alle har fått.
Tenk at vi har samme utgangspunkt?
Grunnleggende så tror jeg ikke at dette
målet av tro er så stort, for det står om
sennepsfrøtroen som gjør mirakler og
størrelsen på dette frøet er jo så bitte

lite. Jeg tror at Jesus ville oppmuntre oss
til å være frimodige ved å oppgi denne
trosstørrelsen i det fysiske, for at vi skal
forstå hvor lite som skal til for at ting
skjer. Ut ifra dette så er det ikke rett å si
at noen har ”stor” tro og andre har ”liten” tro. Men mange mennesker bruker
bare en liten del av det trosmålet som
Gud har gitt dem. Men sannheten er at
enhver gjenfødt troende har fått målet
av tro og det er samme målet av tro som
Jesus også hadde her på jorda ifølge Romerne kapittel 12.
Ja, hva skal vi si til dette da? Jeg tror vi
skal være ærlige og si at vi ikke har et
trosproblem, men heller et kjennskapsproblem. For å kunne se vår tro i virksomhet, så trenger vi bare å se og anerkjenne det som vi allerede har. Paulus
ba i Fil1:6 ”Jeg ber om at den tro du har
felles med oss, må være virksom og gi deg
større innsikt i alt det gode vi har i Kristus.” Derfor så skal vi slippe å be mer og
si ”Herre, forøk min tro”. Men isteden
tro Guds Ord og begynne å anerkjenne
at da vi ble født på ny så fikk vi Guds
overnaturlige tro.
Har denne sannheten noe å si for oss i
dag? Jeg syntes at det var herlig avslappende med denne åpenbaringen av at vi
alle har samme målet av tro. Jeg synes jo
at alle andre har så mye mer å fare med
enn meg og det er jo også til en viss grad
sant ut ifra at mange av dere har vært

Skulptur av Krassimir Kolev

mye flinkere enn meg til å bruke målet
av tro. Men dette skulle virkelig oppmuntre oss til å søke etter nådegavene
med enda større iver. For grunnleggende
så har vi fått det samme og det er nå opp
til den enkelte hva vi ønsker for våre liv
videre.
Alt er gitt av nåde
Så det andre punktet som jeg vil si litt
om er at alt er gitt oss av nåde, men må
taes ut i tro. Og som Andrew sier i boken sin, så har vi det allerede fordi Gud
har gjort alt og gitt oss alt. Det er vel
her vi må dra ned noen tankebygninger.
Vi må ikke blande sammen at vi skal få
Gud til å gjøre noe som han allerede har
gjort, og vi kan heller ikke tvinge Gud
til å gjøre noe som helst. Men ved tro

så kan vi få alt som han har sørget for,
manifestert. Og her er det en veldig stor
forskjell.
Tro er ganske enkelt vår positive respons
på hva Gud allerede har gjort. Og vi får
ingen ære, for Gud deler ikke sin ære
med noen. Vi kan ikke si at vi fikk noe
til å skje, for det var Guds kraft og ikke
din eller min. Han reagerte ikke på noe
av det som vi gjorde, men vi gav gjensvar på hans nåde! Avslappende herlig!

gale trosundervisningen som mange av
oss har lært og gått igjennom. Jeg har
mange ganger følt at jeg måtte løfte meg
opp etter håret med det resultatet som det
frembrakte, og det var mildt sakt nedslående. Og trosundervisning hvis det bare
handler om at vi må gjøre noe for å bevege Gud, så vil det drepe oss. Og det er
vel her vi har kavet og strevet og mange
har skuffet gitt opp hele kristentroen
sin. En ender jo opp i bundethet, blir
frustrert, lovisk og gjerningsorientert.

Tro eller nåde - atskilt fra hverandre vil ta livet av oss hevder Andrew. De må
komplettere hverandre, for at vi skal få
oppleve det rike livet som Gud hadde
planlagt at vi skulle få nyte. Her ligger
nok en stor sannhet. Tenker på all den

Nåde og tro må virke sammen
På den andre siden så vil ekstrem nåde
også ta livet av oss. Hvis Gud gjør alt og
vi har ingenting med noe å gjøre med
det som skjer, så vil vår passivitet hindre
det som Herren har gjort, fra å manifes-
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teres i våre liv. Og så må vi komme med
alle slags unnskyldninger om hvorfor vi
ikke opplever det rike livet som Gud har
lagt ferdig, av sin nåde, og tydelig lovet
i sitt Ord. Derfor: Nåde og tro må virke
sammen.
For ordens skyld så bør jeg vel ta med
to av de beste definisjonene av hva tro
virkelig er. Hebr11:1 ”Tro er full tillit til
det en håper på, overbevisning om det en
ikke ser”. Videre vers 6: ”Men uten tro
er det umulig å være til behag for ham.
For den som kommer til Gud må tro at
han er til, og at han er den som belønner
dem som søker ham med iver”. En annen
definisjon sier at tro er nå og at det har
med usynlige realiteter å gjøre, det vet
vi. Og det viktige her er at vi må forstå at den usynlige verden er mer reell
enn den fysiske som vi omgir oss med til
daglig. For den fysiske verden er underlagt tiden, men den usynlige er evig. Og
ved tro så bringer vi det usynlige inn i
den synlige verden. Tro er å leve ved det
usynlige og her er det vi kjemper troskampene våre.
En viktig komponent til er å si ut det som
vi tror. Mark11:23 ”Ha tro til Gud, eller
ha Guds tro. Og den som sier til fjellet...”
Si i tro og hva som helst en sier skal skje.
Her står det at vi skal si eller tale til tre
ganger og tro en gang. Det å si ut er 3
ganger viktigere enn å tro for det i stillhet. Ikke engang djevelen bryr seg om
hva vi tror, hvis vi tier stille om det. Ofte
så tror vi, men har ikke forstått betydningen av å proklamere det ut for maktene
og myndighetene i den åndelige dimensjonen. Når vi ber og proklamerer så forløser vi troen vår og den vokser seg sterk
samtidig som vi bygger åndelige muskler
til åndelig krigføring. Viktig at vi bruker
stemmen vår, hever røsten.
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Noen gode trosregler:
* Handle på det at Bibelen er sann.
* Leve ut gjennom at Gud er på vår side,
og at engler jobber i det usynlig for oss.
At Gud og hans nåde er større enn noen
situasjon i livet.
* Jesus gjorde det som han sa han gjorde
* Vi er den som Gud sier at vi er
Dette om tro er nok et uuttømmelig
emne, men jeg bare noen setninger om
hva som hindrer vår tro. Vi tror ikke at
vi mottar når vi ber og dette kalles vantro. Guds Ord sier at den som ber han
får når vi ber etter Guds Ord. Det viktige her er å be ut Guds løfter til de blir
ett med oss. Og da bare vet vi at vi vet
og vi vil også få det som vi ber om manifestert av Guds nåde.
Utilgivelse kan stenge
Enn annen ting som kan hindre forløsningen er at vi bærer på utilgivelse. Det
blir hevdet at 80 % av de kristne lever
i utilgivelse i menighetene i dag. Helt
nifst, synes jeg. Hver gang vi føler at
noen har gjort oss urett, så virker djevelen på oss. Men da må vi være raske til
å tilgi, la det gå og tale vel om de som
handlet urett mot oss. Det er ikke alltid like lett, derfor må vi tilgi ved tro.
Det er et valg og det er ikke følelser det
handler om, men heldigvis så kommer
de gode følelsene etter hvert. Vi må lære
oss å gjøre det rette selv om det føles
galt. Ikke leve av følelsene, men av hva
Guds Ord sier.
Ordet er sannhet vet vi og er høyeste
form for autoritet som vi må følge til
punkt og prikke. Vi har Den Hellige
Ånd boende på innsiden og derfor kan
vi være frimodige, for han vil lede oss
til hele sannheten. Vi vokser åndelig ved

hans veiledning og behøver ikke å være
redde for noe som helst, for Guds Ord
er trosgrunnen som vi bygger på og står
grunnfestet på.
Profeti: ”Ja, jeg skal sannelig bruke dere
mine barn i denne tiden, det er derfor dere
er født og innsatt for en tid som denne.
Dere hadde ikke passet inn i en annen
tidsepoke, for det som jeg nå fører frem er
noe helt nytt som aldri noen generasjon
tidligere har fått oppleve, sett og vært med
på. Derfor utøser jeg en helt spesiell salvelse
for denne tiden over alle som vil gå sterkt
med meg. Alt kommer ikke på en gang det
hadde dere ikke tålt, men dette året som
har 8 tallet i seg er nye begynnelser for mitt
folk, og det begynner nå å akselerere, sier
Herren”.
”Gjør dere klar mine barn og dere skal
vite at verket skal bli stort, ja uendelig mye
større enn dere kan tenke dere. Jeg er en
ubegrenset Gud som dere ikke må begrense
på noe område. Store og mektige kommer
mine gjerninger til å bli i og gjennom deres
liv. Dere skal vite at ingenting skal være
for vanskelig for dere når dere stoler helt
og fullt på meg og bruker og utvikler det
målet av tro som jeg har gitt til alle mine
barn. Dere må få vantro ut av livene deres. Husk at sennepsfrøtroen er tilstrekkelig
i enhver trossituasjon du står overfor. All
tro er gitt dere, men dere må utvikle den
ved å stole 100 % på meg. Eneste hindringen for at ting ikke skjer er vantro. Vantro
er å tro mer på djevelens løgner, enn på
mitt Ord. Derfor søk meg og pris meg enda
mer i dette året og dere skal få gå fra seier
til seier og fra kraft til kraft, sier Herren”.

Tilbud!

av Berit B. Strømme
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Tilbud

Poesi

På nytt

Til Guds folk

av Inger Marie Nordin

av Inger Marie Nordin

Tenk å få begynne på nytt
glemme det som er bak
av tapte muligheter
av gale valg
sinte ord
gamle fordommer
ord som aldri ble sagt
Nå kan du og jeg begynne på nytt
vi kan strekke oss ut
og ta tak i det som ligger foran
bruke de mulighetene og gavene vi har fått
våge å gå på vannet
våge å si de ordene
vi kjente vi brant inne med
la de bare komme ut
Ikke la deg stoppe
ta et valg og stå løpet ut
ikke la selvforakt spise deg opp
men la heller motet fylle deg
i det du våger å ta det første skritt
det lille skritt inn i en verden
fylt av alle de muligheter
du bare kan tenke deg

Om du kjente Guds hjerte ville du vite hva
hva som lå på Guds hjerte og hva han vil
Om du kjente Guds hjerte, ville du knele ned
om du kjente Guds hjerte, ville du vende om
Om du kjente Guds hjerte, ville du rope ut
Om du kjente Guds hjerte, ville du gråte og le
Om du kjente Guds hjerte, ville du falle ned
Om du kjente Guds hjerte, ville hans smerte bli din

Etterlysning
av Inger Marie Nordin
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

Om du kjente Guds hjerte, om du kjente ham selv
Han som roper i smerte, han som roper på deg
Om du kjente Guds hjerte, ville du høre hans røst
Om du kjente Guds hjerte, ville du åpne ditt

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

Guds Ord

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

av Inger Marie Nordin
Guds ord går ut fra hans trone, hvem vil høre hans ord
hvem vil høre hans røst, hvem vil lyde hans ord
Guds ord går ut fra hans trone, hvem vil komme til ham
hvem vil stå for hans åsyn, dag og natt tjene ham
Guds ord går ut fra hans trone, hvem vil kjenne hans hjerte
hvem vil kjenne hans smerte, hans lengsel etter sitt folk
Guds ord går ut fra hans trone, hvem vil renses av Herren
hvem vil kjenne hans ild, hvem tør gå på hans veier
være slik som han vil
Guds ord går ut fra hans trone
Hvem vil gi av mitt liv, hvem vil vise min herlighet
hvem vil vise min kjærlighet, hvem om ikke mitt folk
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– Kjøp bøker for over kr 400 og
få med Fakkelen og sverdet for 0
(veil pris 198,00)

Dere alle kan profetere
av Steve Thompson

Pris kr 198,00

4 Visjoner

av Rick Joyner
Pris kr 350,00

Profetisk bønn
av Vello Vaim

Pris kr 198,00

Profetisk evangelisering
av Mark Stibbe

Pris kr 148,00

Du finner mange andre oppbyggelige bøker på vår webside
www.brolendelam.no
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Visjon for året
av Selina F. Klungland
Jeg så et grønt landskap. Jeg visste at det var i Israel.
Så hørte jeg; Frykt ikke, Jerusalems hyrder! Se dere ikke
urolig tilbake eller til siden i frykt. Vit at jeg er den som
står bak dere. Israels hyrder, det er en ny kappe på vei til
dere. Det er en kappe av innsikt.
Jeg så denne kappen, den har øyne overalt og ser ting tydelig og klart. Denne kappen dømmer ikke eller er hovmodig,
den elsker Gud og menneskene. Der den går, går Gud, der
den går forandres miljøet, og der den går, går fotstegene til
han som står for døren og banker, banker innstendig banker
bestemt, banker kjærlig til noen lukker opp og tar imot ham
i sine hjerter.

Dagens kristne kultur har,
som enhver annen kultur, et
helt eget språk. Dette språket med guddommelig opprinnelse, som Gud har vevd
gjennom bibelen, åpenbarer
egenskaper og betydningsnyanser som ville gå tapt
for den troende om han/hun
ikke gjorde seg kjent med
denne terminologien.

Tolkning og tydning av symboler
av Kevin J. Conner:

I denne hendige boken presenterer Kevin
Conner tydelig rikdommen i bibelsk sannhet for å assistere kristne i å forstå bruken
av tegn og symboler i Guds ord.”

Pris kr 198,00
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info@brolendelam.no

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

Det er hjertets årstid, det er hendenes årstid, de som strekker
seg ut og tar til seg det som er ødelagt, og gir det nytt håp.
Ånden sier: Velsignelse, velsignelse! Det er tiden for velsignelse. Mitt folk skal lære å velsigne andre mennesker uten og
forvente noe igjen, annet enn intens glede i sitt eget hjerte over
å ha betydd noe positivt i et annet menneskes liv, et miljøs liv
og først og fremst i et menneskehjerte. Gledens fyrste går fram
og bringer håp! De hus som tar imot ham tar imot min visjon
for dette nye år av kjærlighet, velsignelse, glede og håp.
Mitt folk. Det er kjærlighetens årstid. La oss elske hverandre
med løvehjerter i gull. Se, snart lyder trompeten fra himmelen
som kaller oss til ham for evig.

Paulus formaner
oss å med iver
søke de profetiske
gaver. Hvordan
fungerer dette
idag?

DEN PROFETISKE TJENESTE
av Rick Joyner

Denne boka utfordrer oss til ikke å neglisjere denne viktige tjenesten, og gir en
enestående solid undervisning som vil gjøre oss trygge på den profetiske tjeneste.

Pris 189,00

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 Jesus 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

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

