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Kjære leser!
Vi lever i en meget interessant høyprofetisk tid hvor det skjer mye rundt
omkring i verden. Vi ser starten på
en ny helbredelsesbevegelse i Florida,
som gjennom God TV spres ut live
over store deler av verden. Den Hellige
Ånd beveger seg mektig i California,
gjennom Bill Johnsons tjeneste. Gjennom Toronto-velsignelsen blir mange
over store deler av verden sterkt møtt
av Herren. Vi hører om mektige ting
blant annet i Kina, Nigeria, Argentina
og ﬂere har sterke åndelige opplevelser
i arabiske land. Gud gjør mektige ting
i en tid hvor bruden er i ferd med å
reise seg og forbereder seg for å møte
brudgommen.
Vi er vitne til en ny intensitet av åndelige opplevelser, Guds demonstrasjon av hans nærvær og herlighet. Jesu
Kristi menighet reiser seg over store
deler av verden. Kjempen er i ferd med
å reise seg.
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Jeg tror at tiden for Norge er nå. Vi
behøver ikke lenger bare høre om at
Gud virker sterkt andre steder på vår
klode, men dette er tiden for mirakler,
sterk manifestasjon av Guds nærvær og
herlighet på våre samlinger og møter i
vår nasjon. Det er jo slik at ”Så kommer
da troen av det en hører og det en hører
kommer ved Guds ord.” (Rom10:17)
Når vi forkynner frelse blir folk frelst.
Taler vi om helbredelse skaper det tro
og mennesker blir helbredet. Forkynner vi om dåpen i Den Hellige Ånd
blir folk døpt i Den Hellige Ånd og
taler vi for eksempel om hellighet og
renhet, helliger vi oss Herren.
Dette er tiden for å forkynne om de
himmelske ting, om den åndelige verden og om Guds nærvær. Det ligger
så på Guds hjerte å kunne møte oss
med sin herlighet og sitt nærvær. Han
lengter så etter å få bare en liten ﬂik
av vårt hjerte. Lik kvinnen som trengte

seg gjennom folkemassen og bare rørte
ved Jesu sin kappe og det gikk en kraft
ut av Jesus, lengter Herren etter å få
røre ved våre hjerter. (Mark5:24-34)
Vi trenger å slippe til smerten og
lengselen over at vi ønsker mer av det
himmelske og ville oppleve manifestasjoner av Guds nærvær og herlighet.
”Salig er de fattige i ånden, for himlenes
rike er deres.” (Matt5:3) Vi må ikke neglisjere, avvise eller døyve den smerten
og lengselen etter mer av Herren. Vi
må ikke stille det rop som er inne i oss
etter mer av Gud. Kanskje vi må gå inn
i en tid av rop og med smerte over at
vi føler oss fattige i Ånden. Kanskje vi
må tillate oss å gå inn i bønn og faste
for å kunne oppleve mer av Herren.
Men om vi ikke lar det ropet om mer
av Herren stille, vil vi også oppleve at
himmelen åpner seg for oss.
Per Ivar & Valentina Winnæss
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Seminarhel

av Berit B. Strømme

Den tredje seminarhelga på Nordvestlandet fant sted den
11.- 13. april i år. Denne gangen var det Kjellsund, en perle av et sted
ute i øygarden, som ble møtestedet for folket fra både fjern og nær
denne helgen.

jeg ikke at dere skal være uvitende”. Hele
dette kapittelet der Paulus lister opp
alle nådegavene og bruken av dem,
og ikke minst viktigheten av at de er i
funksjon i menighetene våre i dag, tilsier at det trengs en oppvåkning.

viktig del for det sosiale og sikkert en
nødvendighet for en god start på helgen. Mange spørsmål svirret i lufta,
og de ﬂeste ble nok besvart i løpet av
helgen. Tydelig at interessen og forventningen var stor. Noen hadde opplevd mange hindringer for å komme
seg av gårde, mens andre hadde bare
plutselig bestemt seg, at dette måtte
de få oppleve hvis det var slik som
seminaret lovet at alle kan profetere.

Fotfolket reiser seg
Per Ivar har heldigvis tatt imot denne
utfordringen eller kallet fra Gud til å
vekke opp kristenfolket. Menighetene
henger fortsatt etter, men fotfolket reiser seg og da er det håp. I kveldsmøtet fredag orienterte Per Ivar først om
helgens opplegg. En styrke på slike seminarer er at det er team som betjener
den enkelte deltaker. Etter hver undervisningsseksjon av Per Ivar så betjener
han folket med personlige profetier
som de får med seg hjem på kassett.

Fire fylker var representert av deltakere foruten Brølende lam teamet
som også var fra forskjellige fylker. Så vi ﬁnner sammen og trives, ikke minst viktig en slik helg.
Antall deltakere var ca. 70 og teamet
telte 12 foruten Per Ivar, Valentina og
lille Elise på 6 uker. Det var Elise`s
andre seminar allerede. På det første i
Drammen var hun bare 4 uker, så hun
kommer til å ha rekord i antall seminar i forhold til alderen. Det så ut til
at hun trivdes og fant seg godt til rette
med alle som ville beundre henne, og
det var mange. Hun er bare nydelig.
Jevn stigning
Det var mange nye seminardeltakere og
det har vært en jevn stigning fra gang
til gang. Noe av hemmeligheten til det
er vel at en har hatt det på forskjellige
steder. Denne gangen i en øykommune
med gode vegforbindelser via bruer og
undersjøiske tunneler til fastlandet
Ørsta/ Volda distriktet. Men til Ålesund måtte en fortsatt ta ferge.
Dette til tross, møtestedet denne helgen var Kjellsund, leirstedet til Det Norske Misjonsselskap.
Helgen startet med kveldsmat fredag,
og rundt langbordene gikk praten
livlig og mange nye bekjentskap ble
stiftet allerede. Bordfellesskap er en
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Hvorfor leve på et minimum
når vi kan leve et overﬂodsliv,
og ha mer en nok til å dele med
andre?
Ikke være utvitende eller ignorere
Det sørgelige er jo at denne nådegavefunksjonen som Bibelen så klart
taler om, har mer og mer blitt neglisjert rundt om i menighetene. Og resultatet av dette at ikke alt Guds Ord
blir forkynt og praktisert avspeiler jo
tydelig en åndsfattigdom som utarmer kristenfolket. Dette medfører at
få nye blir tillagt menighetene. Paulus
forstod viktigheten av at nådegavene
var i funksjon og sier i Rom12:1 ”Når
det gjelder de åndelige gaver brødre, vil

Men han kan ikke betjene alle på en
gang, og her kommer teamene inn. Alle
ﬁkk anledning til å gå til de forskjellige teamene for individuell betjening.
Helhetlig betjening
Det var team for utfrielse, helbredelse,
profeti, Guds farshjerte og glede. De
ﬂeste var innom alle og ble hel renovert. Hadde menighetene forstått
viktigheten av nådegavene i funksjon,
hadde nok kristenheten i Norge befunnet seg på et mye høyere nivå. Hvorfor
leve på et minimum når vi kan leve et

lg på Sunnmøre

overﬂodsliv, og ha mer en nok til å dele
med andre? Det er bare ved å gi at vi
får vet vi, derfor er det så viktig for oss
alle at vi kommer inn i dette pulserende overﬂodslivet der vi har nok til all
god gjerning for våre medmennesker.
Det var en jevn stigning av Gudsnærvær. Lørdag vibrerte plattformen der
Per Ivar ledet lovsangen og Edwin
spilte trompet og vi kjente at vi var på
hellig grunn. Seminardeltakernes forventninger ble også innfridd.
Øvelse og bruk
Øvelsene der den enkelte får praktisere
og høre fra Gud og be og profetere for
andre var både spennende og litt nifst,
hørte jeg av ”praten”. Men for en seier
det var for den enkelte da de oppdaget
at dette fungerte og at de virkelig ﬁkk
ting som gikk ”rett inn” til den som de
betjente. Bare blide og fornøyde ansik-

ter som jeg observerte, og mange gav
jo også uttrykk for at dette var det de
hadde lengtet etter å få oppleve som
hadde syntes så uoppnåelig i den menighetssammenhengen som de tilhørte.
Helgen gikk jo så altfor fort som den
bruker å gjøre i godt lag. Og mange
spurte; ”hva med veien videre?” Det
kan jo ikke være slutt med det samme en har begynt? Det ble bestemt
et nytt seminar der og da, nærmere
bestemt til høsten, den 10. -12. oktober d.å. også da på Kjellsund. Eneste
helgen som var ledig i høst. Ca 30
stk. meldte seg på med en gang.
Et nådegavebasert ressurssenter på
Sunnmøre
Resultatet av disse tre seminarene så
langt, er at Per Arne Veiberg initiativtakeren her på Sunnmøre til å få Brølende Lam til denne landsdelen, lenge

har hatt i sitt hjerte at nådegavene igjen
må komme i funksjon i blant oss. Han
har derfor arrangert oppfølgingsmøter
ca. en gang i måneden, der undervisning og praktisering har fortsatt, bygget på undervisningen fra seminarene.
Han ﬁkk en herlig profeti av Brølende
lam teamet om veien videre, som sanksjonerte i hjertet hans. Derfor har vi
alle her som er en del av dette fellesskapet store forventninger til Åndens
ledelse videre på Sunnmøre.
Og så vil vi takke BL med Per Ivar, Valentina og teamet for trofasthet og stor
innsats for å få nådegavene i funksjon
også her i vår landsdel og ønsker dere
hjertelig velkommen tilbake i oktober
til et nytt BL seminar.
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En livsviktig
av Aina Elgvin info@brolendelam.no

serer på problemet, - vil du synke som
Peter da han så på bølgene. Fokuserer
du på Herrens velgjerninger og løftene
han har gitt, vil du bli løftet opp.

- han skrev den i vanskelige tider. David må ha hatt store forventninger til
livet. Som ung gutt var han blitt salvet
til konge, og han hadde fått store profetier over livet sitt. Han hadde også
fått stor berømmelse da han beseiret
Goliat, og var lovet både ”prinsessa og
halve kongeriket.” Men hva skjedde?
David ble fritt vilt og måtte rømme
ut i ødemarken. Kongen og hele regjeringshæren var etter ham for å drepe
ham. Det var i grunnen dårlige odds
for at profetiene skulle bli oppfylt.

I gode dager kan det være lett å lovprise, men det kan også være lett å
glemme. I onde dager er det vanskelig å lovprise, men da er det også lett å
glemme. Denne salmen ble ikke skrevet av David mens han var i seiersrus,

Det var sikkert vanskelig for ham å
holde fast på løftene. Han visste jo
ikke utfallet - det gjør vi. Så etter ett år
på rømmen, - etter fem år på rømmen,
- etter ti år… Hva hadde han igjen av
tro da? Det ville vært lett å bli mot-

Har du noen gang tenkt på at små vers i Bibelen kan gjemme store
hemmeligheter eller nøkler til å mestre livet?
Noen ganger ser vi ordene så ofte at sannheten i dem ikke når inn
til oss.
Se på det lille verset i Sal103:2 hvor David sier: ”Min sjel lov Herren og glem ikke noen av alle hans velgjerninger.”
Det er to ting som er viktig for David
her: Det ene er å lovprise Herren, ja,
han til og med kommanderer sin sjel
til å love Herren. Det andre er å ikke
glemme.
Hva fokuserer du på?
Hvorfor er det så viktig å ikke glemme?
Det er fordi det kan bety forskjellen på
et liv i seier og et liv i nederlag. Glemmer du Herrens velgjerninger og foku-
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påminnelse
løs og miste troen. De som har studert
historien her mener David var 17 år på
ﬂukt, - konstant i livsfare. Om David
hadde fokusert på problemet hadde
han nok kanskje mistet troen, fått
hevntanker og gått til grunne. Men
hva gjør han? Han kommanderer sin
sjel til å love Herren. Han tvinger seg
selv til å lovprise og han tvinger sin sjel
til ikke å glemme noen av alle Herrens
velgjerninger.
Pris Herren
Han priser Herren og han repeterer
alt han kan komme på, alt han vet om
Guds godhet. Hvis du leser de neste
seks salmene vil du se at han ramser
opp alt han vet om Gud. Han priser
Herren for hans godhet og for at han
tilgir synd. Han priser ham for frelsen
og for at han er den som helbreder. Han
lover hans navn for at Herren sørger så
godt for ham (!) og at han reiser ham
opp. Som om ikke dette er nok priser
han Herren for alt han har gjort for Israels folk gjennom hele historien. Han
minner seg selv på hvordan Herren har
vært en trofast Gud for Abraham, Isak
og Jakob. Han repeterer hvordan Herren har ledet Moses og Josva. David
lover Herren for at han også vil hjelpe
ham på samme måte som han har hjulpet Israels folk.
Frukten av et lovprisende hjerte
Hva skjer mens han lovpriser Herren
og ikke glemmer hans velgjerninger?
Jo, David blir både bygget opp selv,
og får et glad hjerte. Herren gleder og
fryder seg over ham, - og sier at David
er en mann etter hans hjerte. Så når
ting skjer i våre liv, - vanskelige ting
som kan true med å ”vippe oss av pin-

nen” har vi i dette lille verset fått noen
nøkler eller en oppskrift som kan være
forskjellen på et liv i seier, - og et liv i
nederlag.
Hemmeligheten er hva vi fokuserer på
Fokuserer vi på problemet vil vi synke
som Peter da han så på bølgene.
Fokuserer vi på Herrens velgjerninger,
og på lovprisning - vil vi bli løftet opp,
få et glad hjerte som gir god legedom.
Mannen min, Ottar sa ofte tidligere
med et glimt i øyet at når det gjaldt
nådegaver så trodde han at jeg måtte
ha fått ”nådegaven til å bekymre meg”!
Og det har nok vært mye sant i det. I
mange år gjorde jeg det - jeg bekymret
meg og fokuserte på problemene.
Hvis du også er god på å bekymre deg
så har jeg en god nyhet til deg: Da har

i dag og til evig tid. Repeter alt han
har gjort for deg personlig., og ikke
glem noe. Rams det opp, - minn både
Herren og deg på det om og om igjen.
Tving din sjel til å lovprise. Og gi opp
retten til selvmedlidenhet.
Sett opp minnesteiner
Israelittene laget seg minnerøyser og
satte opp minnesteiner for ikke å glemme de ganger Herren hadde vist dem
sine storverk og mirakler. Bill Johnson,
senior pastor i Bethel Church, Redding i California forteller at han går
rundt med en liten bok hvor han har
skrevet opp alle profetier og Herrens
velgjerninger som han vil minne seg
selv på. Så tar han den fram og leser
høyt for seg selv alle løftene hver gang
han er i ferd med å miste motet.

Han priser Herren og han repeterer alt han kan komme på, alt
han vet om Guds godhet
du akkurat det som skal til for å få et
liv i seier, - for da vet du nemlig mye
om meditasjon.
Når du ”maler” om og om igjen på et
problem og lar tankene kverne rundt
det, så mediterer du på problemet. Du
må bare skifte fokus. Mal heller om og
om igjen på Herrens godhet og hans
løfter. Det er å meditere på Herrens
velgjerninger. Proklamer dem høyt.
Ordet skaper. Løftene er sanne i går,

Jeg måtte selv henge opp lapper rundt i
huset og skrive med leppestift på speil
etc. de gangene det var livsviktig for
meg å ikke glemme. Når prøvelsene
kommer, - og de vil komme, - kan de
møtes på forskjellige måter. Jeg vil her
trekke fram tre eksempler på tre forskjellige reaksjoner hos bibelske personer.
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Brølende lam
TV programmer på

TV Visjon Norge

av Aina Elgvin
De sto alle tre overfor den samme prøvelsen, de ble alle angrepet av ﬁenden,
men alle reagerte forskjellig.

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 15:30
Søndag kl 07:00
Krassimir Kolev, ”Anonym” - Olje på lerret
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Kong Asa
(2Kong14 og 15) Kong Asa ble angrepet av en ﬁende med tre ganger større
og mektigere krigsmaskineri enn det
han selv hadde, og han ropte til Herren. Herren grep inn og gav ham en
mektig seier. 20 år senere ble han angrepet på nytt. 20 år er lang tid hvis
du ikke holder deg nær til Herren. Til
tross for profetier og løfter om seier
hvis han holdt seg nær til Gud hadde
Asa glemt Herrens velgjerninger. Så
denne gangen vendte han seg til en
annen ﬁende og inngikk en pakt med
Syria. Profeten kommer til ham igjen
og sier at fordi han glemte Herren og
vendte seg til ﬁenden for å få hjelp, vil
han ikke få seier denne gangen.
Efraims sønner
(Sal78:9 og 11) Efraims sønner var trenede bueskyttere, opplært til å kjempe
i krigen. Men de ﬂyktet på stridens
dag, - fordi de hadde glemt Herrens
velgjerninger og de undrene han hadde
latt dem se.
Kong Josjafat
(2Krøn20) Josjafat var sønn av kong
Asa. Han husket hvordan Herren hadde hjulpet hans far og forfedre, så han
ropte til Herren og utropte en faste,
- og det var han som satte lovsangere
først i hæren da ﬁenden angrep. Og
Herren stred for ham. Han kunne bare
stå stille og se hvordan Herren vant
seier for ham. Lovsang er et mektig
våpen ﬁenden ikke kan stå seg imot.

Vi er ikke lovet et liv uten problemer
eller angrep eller ulykker. Diamanter
blir til under hardt press. Når ﬁenden angriper, - når du står ansikt til
ansikt med ditt problem, så ikke gjør
som kong Asa. Ikke glem profetiene
og inngå en pakt med ﬁenden. Han
faller deg alltid i ryggen til slutt. Ikke
gjør som Efraims sønner, som ﬂyktet
fordi de hadde glemt. Du er designet
for seier. Gjør heller som David og Josjafat. Sats på lovsang. Tving deg til å
lovprise. Tving deg til ikke å glemme.
Mediter. Proklamer. Lovsyng og tilbe.
Som Habakuk avslutter sin bok med,

når han har ramset opp alt det verste
han kunne tenke seg: (Hab3:17-19)
”Selv om ﬁkentreet ikke blomstrer og det
ikke blir frukt på vintreet, selv om frukten svikter på oliventreet og markene ikke
gir noe føde, selv om småfeet er utryddet
fra kveen og det ikke er noe storfe på båsene, så vil jeg likevel fryde meg i Herren, jeg vil glede meg i min frelses Gud.
Herren er min styrke. Han gir meg føtter
som dådyrene og han lar meg fare fram på
mine høyder.”

slått for alltid. Vi har et oppdrag, - og
vi formes for det oppdraget. Vi er designet for seier, og vi skal komme inn i
de planene Herren har for oss.
Han skal la oss fare fram på høydene i
landet… Vi skal nemlig ut og forkynne
Herrens storverk, helbrede syke, vekke
opp døde og sette fanger fri… Det er
oppdraget.

Designet for seier
Du og jeg skal ikke være beseiret og

Seminaroversikt for 2008
Drammen 2008:
8. – 10. august
30. oktober – 2. november
(Ny dato)

Distriktsseminar 2008:
Bergen: 20. – 22. juni
Bryne: 5. – 7. september
Hamar: 19. – 21. september
Sunnmøre: 10. – 12. oktober

Profetisk nyttårssamling
2008/09:
Stavern:
30. desember – 1. januar
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Profeten Natan
av Ola Døhl

info@brolendelam.no

Natan var en profet som i hovedsak ﬁgurerte på Davids tid. Til tross for at profeten Gad synes å ha vært
knyttet til Davids hoff langt tidligere enn Natan, berettes det allikevel mer om Natan i tekstmaterialet.
Det er umulig å fastslå når kong David for første gang møter Natan, men den første gjengivelse av møte
mellom disse to, ﬁnner vi i to ulike tekstavsnitt, 2Sam7:2-17 og 1Krøn17:1-15. Foranledningen for dette
sammentreffet handlet om Davids ønske om å bygge et tempel for Jahve. Det er ikke umulig å tenke
seg at denne hendelsen fant sted forholdsvis tidlig i Davids regjeringstid, selv om det nok ikke skjedde
i de aller første år. Først ”etter at Herren hadde gitt ham [David] fred for alle ﬁendene rundt omkring”, møter vi som bibellesere David og Natan sammen (2Sam7:1), noe som indikerer at det må ha
gått noen år fra hans regjering påbegynte sitt virke. Det er særlig på tre kritisk tidspunkt i Davids liv at
Natan får oppmerksomhet i de historiske skriftene.
David vil bygge et tempel i Jerusalem
Natans dukker for første gang opp,
uten noen som helst introduksjon, i
2Sam7 (1Krøn17 parallelltekst), hvor
han overleverer kong David et budskap og et løfte om at hans dynasti
og kongerike skal vare til evig tid. Etter at paktkisten var blitt ført opp til
Davids-byen, ønsket kongen å bygge

var at David bare skulle gjøre som han
hadde tenkt. ”Gjør alt det du har i sinne,
for Herren er med deg!” Men profetens
eget ord ble underkjent av Jahves ord.
Førstkommende natt kom Herrens ord
til profeten i en åpenbaring (v. 4, 17),
om at han skulle gå med bud til David
om at han tvert imot ikke måtte bygge
et slikt hus. Tiden var rett og slett ikke
moden, og heller ikke hadde Herren

Budskapet fra profeten gav
også tydelige signaler om at Davids etterfølger på tronen, hans
egen sønn, skulle være den som
skulle bygge dette tempel for
Jahve
et ﬂott tempel hvor arken kunne stå.
”Se, her bor jeg i et hus av sedertre, mens
Guds paktkiste står i et telt”, sier David.
Ønsket om å bygge et ﬂott hus for Israels Gud var i seg selv neppe galt, og
Natans første respons på den tanken
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Gud noen gang bedt sitt folk om å
bygge seg et hus av sedertre. Kjernen i
budskapet som Natan får for å formidle
til kongen var at i stedet for at David nå
skulle bygge en fysisk bygning for sin
Gud, skulle hans Gud i stedet bygge

David et hus, for deretter å stadfeste og
trygge hans kongedømme til evig tid.
Budskapet fra profeten gav også tydelige signaler om at Davids etterfølger
på tronen, hans egen sønn, skulle være
den som skulle bygge dette tempel for
Jahve. Budskapet overleveres til David
med den klassiske budbærerformelen
”Så sier Herren ( Jahve)” (v. 5, 8).
David og Batseba
Den andre fortellingen vi møter Natan
i er i tilknytning til hendelsen og affæren mellom David og Batseba, Urias
hustru. På den tid av året da kongene
pleide å dra i hærferd, valgte David å
bli hjemme. Mens han gikk og drev
dank på slottstaket en sen kveld, ﬁkk
han øye på den svært vakre Batseba
som badet. David ble så betatt at han
sendte bud på denne unge kvinnen, og
”da hun kom til ham, lå han med henne”
2Sam11:4. Etter at han senere ﬁkk vite
at hun hadde blitt med barn forsøkte
han å overdekke dette ved å få Uria
til å bli hos henne i håp om at de ville
ligge med hverandre, noe Uria ikke
kunne gjøre av hensyn til sine medsoldater. Han følte seg ikke vel med at
han nå skulle kunne gå hjem for å spi-

se, drikke og ligge med sin kone, når de
øvrige av kongens soldater ikke kunne
gjøre det samme. Derfor lot han bli, til
Davids fortvilelse. Da dette ikke nyttet forsøkte David til og med å skjenke
Uria full på vin i håp om at han skulle
gå hjem til Batseba. Men da Uria også
denne gangen nektet å gå hjem til sin
kone, så ikke David mange utveier.
Han sørget for at Uria ble sendt ut og
plassert lengst fremme i stridsstyrken

der striden var hardest, og med tydelig bud til Joab, hans hærfører, om at
”han faller og mister livet!” for ammonittene. Når Uria da siden falt i kamp,
stod veien åpen for David til å gifte seg
med den vakre Batseba. Uten å miste
ansikt hadde han klart å manøvrere
seg i sitt eget tiktakteri, trodde han.
Etter at barnet var født, sendte Herren sin modige profet Natan til David

for å irettesette og anklage han for sine
grove overtredelser, 2Sam12. Hensikten men budskapet var at kongen, som
hadde syndet og gjort det som ”var
ondt i Herrens øyne”, nå skulle straffes. I første omgang skulle barnet som
ble født miste livet, dernest skulle volden blomstre i hans eget hus, før hans
egne koner til slutt, like for øynene
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av Ola Døhl
på David, skulle bli gitt til en annen
mann som også skulle ligge med dem
på lyse dagen. Alt dette skulle komme
over David fordi han hadde handlet i
det skjulte og gjort det som var synd i
Herrens øyne. Og Natan var den som
måtte gå og fortelle David at det var
han som har syndet og at dette ville
få konsekvenser for hans liv. David
vendte umiddelbart om og erkjente sin
synd. ”Jeg har syndet mot Herren” sier
han, hvorpå Natan også ﬁkk gleden av
å tilsi syndenes forlatelse ”Så har også
Herren tatt bort din synd; du skal ikke dø.
Men fordi du ved å gjøre dette har gitt
Herrens ﬁender grunn til å spotte, skal
den sønnen du har fått, ikke få leve.”,
2Sam12:13f. Etter denne hendelsen
ble David og Batseba velsignet med en
ny sønn, som de kalte Salomo, og som
Herren holdt av og elsket. Inn i denne
gleden sendte Herren også Natan til
David og Batseba for å trøste dem med
ord fra himmelen. Fordi Herren elsket

åpenbaringer, så er det allikevel ingen
grunn til å tro at han var noen mindre
viktig profet eller hadde noen lavere
åndelig status av den grunn. Han ble i
hovedsak brukt til å formidle budskap
fra Herren. Dette var en nådegave han
hadde og som han brukte til å korrigere og støtte David i sin tjeneste.
Begge disse hendelsene peker i retning
av at Natan må ha vært en svært betrodd og respektert profet i og rundt
Davids hoﬀ, siden hans budskap både
ble hørt og tatt til etterretning. På
samme måte som Gad nøt også Natan
derfor stor anseelse og anerkjennelse.
Hver gang han hadde kommet til David med et alvorlig budskap, lyttet kongen til han og viste han aktelse, tiltross
for at han både ble skuﬀet over verken
å få bygge templet og ikke minst bli
avslørt i forbindelse med Batseba affæren. David kunne ha valgt og stått
steilt imot profeten, kastet han på dør,
eller sørget for at han ble tatt av dage,

Det er derfor med god grunn å
kunne hevde at David betraktet Natan både som en god og
fortrolig venn
Salomo, så sendte han Natan med bud
om å gi det nyfødte barnet navnet Jedidja, som betyr elsket av Herren. Og
på denne måten ﬁkk Natan også være
én som ﬁkk bringe glede og oppmuntring inn i kongefamilien, 2Sam12:24f.
Selv om Natan, ikke i like stor grad som
Gad ble brukt til å formidle direkte
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noe han ikke valgte å gjøre, fordi også
han var en ”mann etter Guds hjerte” og
fordi han selv hadde stor respekt for
Natan, noe vi ikke minst ser i følgende
beretning.
Disse hendelsene viser også hvilken
djervhet og mot Natan utviste. Det
kunne umulig vært lett for han å gå
med bud om slike alvorlige foreteelser.

Natan ville sikkert kunne se for seg andre oppgaver som ville være langt mer
hyggelige og behagelige, enn å fortelle
kongen at han både hadde syndet grovt
i Herrens øyne og at han ikke ﬁkk lov å
bygge drømmetemplet for Jahve.
Arvestriden i Davids hus
Den tredje hendelsen Natan synes å
være involvert i, vedrører på mange måter den straﬀ som faller over Davids familie om at sverdet aldri skulle vike fra
hans hus, 1Sam12:10. Natan viser seg
denne gangen som alliert med Batseba
og Salomo i deres kamp for arveretten
til Davids trone, nå som David var blitt
svært gammel og svekket i sin alderdom, 1Kong1. Anledningen er knyttet til Adonja, Davids fjerde sønn, og
han sitt ønske om å overta tronen etter
sin far. Tidligere hadde Absalom, den
tredje sønnen til David også forsøkt å
gjøre det samme, men misslyktes. Etter
at alle de ﬁre første sønnene til David
nå var omkommet, stod Adonja øverst
i arverekken. Adonja forsøkte å få med
seg Joab, Davids fremste hærfører,
samt Abjatar, den ene av de to øversteprestene som man da hadde, i et opprør mot sin far. David hadde imidlertid
tidligere utpekt Salomo til å bli sin etterfølger, uten å ha gjort dette kjent i
befolkningen. Natan på sin side visste
om disse planene og gjorde tegn til å
forpurre og motarbeide Anonjas onde
hensikter. Han går derfor til Batseba,
mor til Salomon, og tilskynder henne
å gå til David å fortelle han om Adonjas skumle motiver, før han selv går til
kongen og bekrefter det som nå var i
ferd med å skje. Både Batseba og Natan fremstilte seg for kongen, og minnet han om Guds løfter om at Salomo
skulle være Guds salvede konge etter

han, jfr. 1Kong1:13,17,30. På denne
måten hjelper han Batseba med å legge
planer for å få Salomo salvet og kronet til konge over Israel, 1Kong1:1114. David ble umiddelbart overbevist
om at han måtte handle raskt, dersom
han skulle forhindre Adonja i å komme til makten. Derfor beordret han at
Salomo nå skulle krones til konge av
presten Sadok, ved Gihon-kilden. Natan var selv med og overvåket det hele,
samtidig som han spilte en svært avgjørende rolle i forbindelse med selve
kroningen i samarbeid med Benanja,
leder av Davids livgarde og øverstepresten Sadok jfr. 1Kong1:39,45. Den
kjensgjerning at Natan, til tross for at
han hadde vært så tydelig og irettesatt
kongen ﬂere ganger, får en slik sentral
rolle i kroningen av Salomo, sier noe
om Davids forståelse av Natan som
profet og som Guds budbringer. Det
faktum at heller ikke Gad blir nevnt i
denne sammenhengen kan tyde på at
Natan var tilkjennegitt en mer sentral
rolle i Davids hoﬀ enn sin profetkollega. En annen mulig fortolkning vil i
så fall kunne være at Natan, som sann-

synligvis var en del yngre enn Gad,
hadde overlevd sin trofaste sidemann,
noe som ikke er usannsynlig da vi hører om Gad allerede mens David var
en ﬂyktning fra Saul.

til kongen og kunne derfor fritt meddele de ord han ﬁkk av Jahve og fremstod derfor ikke, som kjøpt og betalt,
slik de 400 hoﬀprofetene som tjente
under Akab 1Kong22.

Det at Natan både hadde intern kjennskap til Davids ønsker om at Salomon
var den som skulle ta over tronen etter sin far, samt at han fritt kunne gå
til Batseba med sine bekymringer i et
forsøk på å få kongen til å handle raskere, viser også at Natan tilhører den
indre sirkelen rundt David, - én som
delte hans fortrolighet og tillit. Det er
derfor med god grunn å kunne hevde
at David betraktet Natan både som en
god og fortrolig venn, noe som kanskje
også er mer sant om Natan, enn om
Gad. Uansett vil man med riktighet
kunne si at Natan på alle vis fremstår
som en profet knyttet til Davids hoﬀ
og med fri adgang til kongen. Han
talte Guds ord med autoritet og frimodighet slik ﬂere av de klassiske profetene også gjorde, ikke minst de som
skulle komme i det 8. århundre. Han
stod ikke i noen takknemlighetsgjeld

Natan som kongens rådgiver og skribent.
På samme vis som med Gad, var også
Natan knyttet til hoﬀadministrasjonen og hjalp bl.a. David i tilknytning til organiseringen av levittene
og deres gudstjenestelige funksjoner,
2Krøn29:25. Dessuten var han også
historiker og skrev blant annet en bok
om både kong Davids virke, slik også
Gad tidligere hadde gjort, 1Krøn29:29,
samt en bok om kong Salomon og hans
virke, 2Krøn9:29.
Muligens er han også den Natan vi leser om i 1Kong 4:5, som ﬁkk sønner
som vokste opp i den nære krets rundt
Salomon og ble hans venner.

Ta en titt på nettstedet:
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Brølende lam

av Per Ivar Winnæss info@brolendelam.no
Flere frelst på
Brølende lam møter

Profetisk seminar i Hamar

På våre åpne møter onsdager har ﬂere
hatt med seg sine ufrelste venner og
familiemedlemmer. Vi har sett ﬂere av
dem komme til tro gjennom profetiske
budskap. Det som også er oppmuntrende er at mange responderer på det
sterke Guds nærværet i møtene og da
blir tilbedelse i ånden og sterk tungebønn heller ikke skremmende for de
møtefremmede.

Det siste året har vi hatt ﬂere profetskoleelever fra Hedmark og Oppland.
Flere av disse er svært motivert til at
vi kommer til distriktet for å holde
seminar. Der har det vært på Elverum
og hatt en introduksjonskveld om den
nytestamentlige gaven med svært godt
oppmøte. Vi har derfor i lengre tid hatt
i vårt hjerte å holde profetisk seminar
i regionen.

Vi har også sett ﬂere barn og unge tenåringer bli møtt av Herren gjennom
tilbedelse i ånden og profetisk betjening. Videre er det mange som har
blitt satt fri fra demoniske lenker og
bånd i møtene og under betjeningen.

Derfor takket vi ja, da Margaret Rønning Hårstad, Rakel Sæternes, Laila
Rindal og Bonnie Eide inviterte oss
for å holde profetisk seminar på hjemstedet til Margaret. Der har det vært
et tidligere hotell og man kan huse

Brølende lam la inn et kjøpstilbud på et hotell
Brølende lam har en visjon om et senter, hvor vi både kan utruste troende til
tjenestes gjerning og hvor mennesker
med behov kan bli helhetlig betjent
gjennom femfoldige team.
Vi er i ferd med å vokse oss ut av våre
lokaler i Øvre Eiker hvor vi har 61
elever fordelt på to moduler og i tillegg
har vi åpne møter i forbindelse med
modul 24/7 hver onsdag kl 19:00. Til
tider er det overfylt i våre lokaler og på
parkeringsplassen og køer til toaletter.
I tillegg har vi opprettet mange profetiske forbønnsteam, som alle betjener
de frammøtte etter de åpne møtene på
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onsdager. Vi ser mer og mer behov for
ﬂere forbønnsrom, hvor vi i ro kan betjene de frammøtte.
I april i år la vi derfor inn et kjøpstilbud på et hotell i Vestfold. Hotellet ble
solgt for 700.000 høyere enn vårt bud.
Vi tror Herren har noe bedre for oss og
vi har den forventning at det rette stedet skal søke oss. Vi har også invitert
våre partnere til å så inn i vår visjon om
et tverrkirkelig 24/7 utrustningssenter
for vekkelse og reformasjon.
Kontonummer til Utrustningssenteret
24/7 er 2220.18.22878

mellom 50 og 60 deltagere. Seminaret
skal holdes helgen 19. - 21. september.
Ønskes mer informasjon kan dere ringe direkte til Margaret Rønning Hårstad på telefon: 62 57 75 58 eller 41 26
82 63. Interesserte kan også ringe vårt
hovedkontor 32 75 79 85

Stor pågang for
høstens profetkole
Vi har allerede fylt opp modul 24/7
for høsten 2008 med profetskoleelever. Det som virkelig taler til oss er at
mange av elevene reiser mange timer
en veg for å komme til undervisningen
en dag i uken, ja opp til 10 timer. Vi
har søkere både fra Sykkylven på Møre,
Ålgård og Vigrestad på Jæren, videre
fra Evje og Arendal for å nevne noen.
Flere av elevene er nå i ferd med å
fullføre sin fjerde modul og de ønsker bare å gå videre med Herren
gjennom å innvie sine liv til å tjene med nådegavene for de hellige.
På modul I på tirsdager har vi fortsatt
ﬂere ledige plasser. Søknadsfristen her
er den 10. august 2008.

på kryss og tvers
Tre ganger nye
begynnelser

Profetier, drømmer og visjoner
ut til folket

Vi har stor forventing til hva Herren vil
gjøre framover i vår nasjon. Vi merker
at det er noe helt nytt fra himmelen og
vi har sett en økning både i salvelse og
Gudsnærvær men også et større åndelig trykk og motstand fra vår motstander. Derfor samles vi om mer bønn og
en profetisk utfoldelse i Den Hellige
Ånd, hvor vi forløses i den seier som
er tilveiebrakt gjennom Jesus Kristus.

Vi begynner å få stor respons fra tidligere seminardeltagere og profetskoleelever som ønsker å være med på vår
visjon om å bringe ut profetier, drømmer og visjoner ut til folket på Jæren
den 5. – 7. september. Vi har allerede
fått nesten førti påmeldinger til et
helt ny type seminar som vil være mye
mer utadrettet enn tidligere. Vi har
leid Bryne gamle mølle hvor vi kommer til å ha åpne profetiske møter på
kveldene, hvor vi da kommer til å ha
50-60 deltagere i team for å betjene de
frammøtte.

Vi gleder oss over at vi har kunnet sette av helgen 08.08.08 for en profetisk
sammenkomst på det hotellet vi pleier
å ha seminarer i Drammen. Dette vil
bli en helt unik og spesiell helg med
helt nye begynnelser for hver enkelt av
oss.
Vi oppmuntrer deg til å melde deg på
denne unike helgen med tre ganger
nye begynnelser.

Vi vil her ha profetiske team, andre
team som fokuserer på Guds farshjerte, helbredelse, glede og befrielse. På
dagene underviser vi om befrielse, profetisk bønn og evangelisering. Vi oppretter ﬂere profetisk evangeliseringsteam som kommer til å gå ut på gater

og torg for å betjene mennesker der.
Vi vil for første gang annonsere våre
møter og arbeide utadrettet for å møte
lokalbefolkningen.
Hvis du har vært med på seminarer tidligere eller har gått på en av modulene på
profetskolen er du velkommen til å delta på seminaret og på team på kveldene.
Ring for å melde deg på. Vi har fortsatt noen ledige hotellrom for deg som
kommer langveisfra.

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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av Rick Joyner, Del 2

Gjør

info@morningstarministries.org

Husker du år 2000 problematikken i dataverdenen? De ﬂeste ønsker nok å glemme det – og med god
grunn. Mange kristne, noen av dem mine venner, profeterte noe som nesten var ”jordens undergang” profetier. For en tid var jeg den eneste som uttalte at dette ikke ville bli den katastrofen som noen trodde
og hadde forutsett. Det er underlig at jeg faktisk har fått mer kritikk for å ha profetert riktig om denne
saken, enn hva jeg har gjort for å ha tatt feil av andre hendelser. Jeg sa også den gangen at vi ikke
behøver forberede oss for overgangen til år 2000 problematikken, men for noe annet, noe som kommer
senere.
Husker du fugleinﬂuensa? Mange tror
at dette bare ﬂøy av gårde! Men det
motsatte er sannheten. Det bare fortsetter å gå mot den pandemien som
er forutsagt. Regjeringer har vært tilbakeholdne med å komme ut med for
mye opplysninger for tidlig. Det er riktig. Om advarsler går ut for raskt, og
det tar tid før det faktisk skjer, vil det
skape en holdning av at ”dette er ikke

Forskere sier at den kommende fugleinﬂuensa ligner på den bibelske plage, omtalt i Åpenbaringsboken, hvor
en tredel av menneskeheten dør. Om
dette er plagen som er beskrevet i bibelen, kan vi ikke stoppe den. Men vi
behøver ikke dø, eller la våre barn dø.
Om vi vender om til Herren med hele
vårt hjerte, kan vi stoppe pesten fra å

Kristne har autoritet til å stoppe pest og plager over alle områder hvor man utøver åndelig
autoritet.
så farlig likevel” Likevel, når advarselen
går ut kan det være for sent for mange
å forberede seg for den.
Det er også sant at kristne har autoritet til å stoppe pest og plager over alle
områder hvor man utøver åndelig autoritet. Likevel er det også sant, at vi
bare har denne autoritet i den grad vi
ydmyker oss for Herren, og lyder ham.
Dette har vi ikke vært så ﬂinke til, for
få av oss har gjort dette på en overbevisende måte.
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nå inn i våre hus, og muligens også beskytte våre naboer. Noe som vil bli til
fordel, ikke bare for deres fysiske helse,
men også for deres åndelige frelse.
Gå frem – hold deg tilbake!
Det er praktiske ting vi kan gjøre for
å forberede oss for de ting som kommer. Men la oss først gå gjennom de
tilsynelatende motsetningene vi møter
i dag. Når vi går gjennom rekruttskolen blir vi opptrent og drillet i å lytte
etter ordre konstant, for så, rett etterpå,

få en ordre som er den motsatte av den
foregående. Dette ble gjort for å trene
oss i å lyde ordre uten å stille spørsmål
ved den. Dette fordi våre liv, og den enheten vi er en del av, er avhengig av at
vi lyder ordre når vi får den - øyeblikkelig. Jo mer alvorlig situasjonen er på
slagmarken, jo mindre tid har befalet
til å forklare situasjonen som har oppstått. Vi har gått gjennom denne typen
trening, og det er fordi den er ment til
å spare våre liv.
Når områder blir slått med orkaner,
forberedte vi oss for dette, bare for å se
at det kom tørke! Ikke mange hjelpemiddel vi hadde lagret til hjelp i orkaner, ble til hjelp i tørkeområder, selv om
noen av dem ble det. På samme måte
er det med skogbranner, jordskred osv.
Jordskred ser ut til å være det motsatte
av skogbranner, men faktisk er det en
sammenheng mellom dette. Trær som
felles av branner gjør at jorden ikke
bindes, den holder ikke på vannet og
tørkes ut, og jordskred blir resultatet.
En stor høst?
Et av de store misjonsfelt i endetiden
blir katastrofeområder. Menighetens
arbeid og innsats etter orkanen Katrina
var storslått. Alle, inkludert regjeringen og sekulære medier, tok seg notis

dere rede

av hvor mye bedre hjelpeprogrammene
til menighetene fungerte i en kaotisk
situasjon. Vi kan gjøre det bedre enn
regjeringer kan det. Vi er satt her på
jorden for å være et lys i mørket. Etter å elske Gud, er det å elske vår neste
den største og fremste prioritet. Få
ting kan være bedre målestokk på denne kjærlighet, når vi gir respons på våre
nestes hjelpebehov i en tid av trengsel
og nød.
Vi gjør krav på å være fylt av Guds
Hellige Ånd, og han er vår hjelper.
Men hjelpetjenesten er ikke bare å
klippe plenen til bestemor eller vaske
etter middagen i kirken. Men det er å
kunne respondere til dem som roper,
”Hjelp!” Dette er den grunnleggende
tjenesten som alle troende er kalt til,
og som er en grunn til at alle troende

har blitt gitt en hjelper, som alltid er
med, Den Hellige Ånd.

under orkanen Katrina. (Lovløsheten
tok overhånd)

Vi har i MorningStar holdt kurser i
hvordan sette opp nødhjelpsstasjoner, samle sammen nødhjelpsreserver,
vann, mat, medisiner og andre hjelpemiddel. Å sette opp team som kan
arbeide sammen når katastrofen inntreﬀer. Hva gjør vi om personer som
kommer til nødhjelpssenteret vil selge
narkotiske stoﬀer? Eller om strømmen går? Hva om toalettene ﬂyter
over? Alt dette må vi trenes opp til å
kunne løse raskt. Poenget er at vi har
personer som kan tenke løsninger og
møte problemer på en oﬀensiv måte.
Uten personer med denne type trening kan nødhjelpsstasjoner raskt bli
et katastrofe område selv. Vi kan bare
tenke på hva som skjedde i Superdome

Mange kristne tenker at ”fordi jeg har
den Hellige Ånd, vil han hjelpe meg
med alt jeg behøver om katastrofen er
et faktum.” Tro på Den Hellige Ånd er
både viktig og nødvendig, men mange
som har denne holdningen følger ikke
hans røst i hverdagen, er ikke forberett
på hva som må gjøres i en nød situasjon, og vil være ute av stand til å hjelpe
andre.
Sal32:6 ”Derfor skal hver gudfryktig
be til deg den tid du er å ﬁnne. Selv når
mektige vannﬂommer kommer, skal de
ikke nå frem til ham.”
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av Rick Joyner, Del 2
Poenget er dette. Ikke vent med å bygge ditt på fjellgrunn. Når vannﬂommen kommer er det for sent å bygge.
Derfor har Herren ledet oss til å utdanne team som er utdannet på ulike
områder i samfunnet. Jeg har selv vært
gjennom denne treningen og tar så
mange kurs jeg kan. Jeg tror dette er
viktig, ikke bare for pastorer, men for
alle troende.
Likevel, de best trente mennesker må
høre fra himmelen for å kunne fungere som vi skal og vi behøver mirakler
fra Gud. Praktisk trening og åndelig
forberedelse er to sider av samme sak.
Begge må til om vi skal lykkes. Den
som er trent praktisk vil også være
den som kan ha den nødvendige roen
i vanskelige situasjoner til å høre fra
Gud. En av de feilene vi i MorningStar gjorde under orkanen Katrina, var
at vi ikke greide å følge opp med den
nødvendige åndelige hjelpen som det
var behov for.
De praktiske oppgavene ble for dominerende i nødhjelpsarbeidet. Likevel så
vi mange bli frelst, helbredet, men ikke
i den skala som vi hadde kunnet om vi
var bedre forberedt. Vi er bestemte på
at dette ikke skal skje igjen. Vi behøver
å få den beste treningen som er mulig å få. Vi har også lært oss, på den
vanskelige måten, at de som kommer
og vil gjøre en innsats, men som ikke
har den nødvendige trening, ofte vil bli
en stein til byrden for det øvrige hjelpepersonell.
Hva kan vi gjøre?
Alle troende skulle ha tilgang til å lagre mellom tre og seks måneder forråd
med mat, medisiner og vann. Dette
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skulle bli holdt ferskt ved rotering.
Når fugleinﬂuensa slår til vil transportsystemet bli satt ut av funksjon
svært raskt. De ﬂeste butikkjeder har
bare tre, ﬁre dager med mat på lager.
Dette vil i en krise situasjon bli revet
bort på noen timer. Så gjør deg klar nå,
og forbli rede. Pandemien kan slå til
når som helst, og uten forvarsel. Det er
ikke spørsmål om den slår til, men når
den slår til.

må vi huske å lagre opp vårt åndelige forråd. Vi skulle lagre alt vi kan
av Guds ord i våre hjerter, men under
denne pandemien vil mennesker måtte
holde seg i hjemmet. Infrastrukturen i
samfunnet vil bli kraftig svekket, og vil
bryte sammen. Ettersom strømmen vil
bli borte mange steder, vil vi få god tid
til å lese bøker. Etter tre måneder eller mer, vil vi komme ut av isoleringen
med de sterkeste familier som resultat.

Vi får håpe at vi på denne tiden, når
dette rammer oss, har vendt oss bort
fra våre egne veier, og lever helhjertet
for ham. Om Moses kunne si til Aron

Vi anbefaler at man lagrer seks måneder med de nødvendigste vi behøver for å leve i isolering. Vi tror at tre
måneder er nok, men etter pandemien

Om Moses kunne si til Aron at
han skulle løpe midt inn i leiren,
brenne røkelse og stoppe plagen på denne måten, hvor mye
mer skulle ikke vi kunne stoppe
pesten rundt oss når den kommer, ved bønn og forbønn.
at han skulle løpe midt inn i leiren,
brenne røkelse og stoppe plagen på
denne måten, hvor mye mer skulle
ikke vi kunne stoppe pesten rundt oss
når den kommer, ved bønn og forbønn.
Vår pakt med Gud er bedre enn den
Moses og Israel hadde. De hadde bildet, skyggen av det som skulle komme,
men vi lever i virkeligheten av dette.
Når vi forbereder oss for tiden som
kommer, ved å lagre mat, medisiner,
vann og andre ting som vi behøver,

vil det ta tid før infrastrukturen kommer på plass. Har vi ekstra forråd vil
vi også kunne hjelpe de som ikke har
forberedt seg. Vi anbefaler også at
man lagrer bibler og andre bøker som
vi kan dele med naboer. Jeg innser at
dette lyder fjernt for deg der du sitter
trygt i ditt hjem og leser dette bladet,
men vi må være klar over dette, det har
skjedd før og det vil skje igjen. Det vil
kanskje ikke komme dette året. Jeg har
bedt over dette i årevis om at menigheten må få mer tid på seg, men det

vil komme en tid, og det er ikke lenge
igjen, at dette du har lest om her vil
komme over jorden.
Jeg hadde rett om år 2000 problematikken, og jeg har rett om dette jeg har
skrevet her. Det vi har sett av ulykker
og katastrofer til nå er bare ett vekker
rop til oss. Det viktigste vi kan gjøre
for å forberede oss er å vende oss til

Gud – uten reservasjoner, omvende oss
fra våre egne veier.
”Men dere brødre er ikke i mørket, så
denne dagen skal komme over dere som
en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens
barn, vi tilhører ikke natten og mørket.
La oss derfor ikke sove, slik de andre gjør,
men la oss våke og være edrue. For de som
sover, sover om natten. Og de som drik-

ker seg fulle, er fulle om natten. Men la
oss som hører dagen til, være edrue og ta
på oss troens og kjærlighetens brynje, og
sette på oss håpet om frelse som hjelm. For
Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å
vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.”
1Tess5:4-9

Brølende lams

Distrikts seminarer 2008
Bergen:
Bryne:
Hamar:
Sunnmøre:

20-22
05-07
19-21
10-12

juni
september
september
oktober

For mer info og påmelding ring 32 75 79 85
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Evangelist har usedvanlig
inngang i Kina

I løpet av fem hektiske dager foretok verdensevangelisten Luis Palau nylig
en tur av historisk dimensjon da han forkynte Guds ord til kinesere i Beijing,
Hangzhou, og Shanghai. I et spesielt lørdagskveldsmøte i Hangzhou hadde
mer enn 8000 mennesker trengt seg sammen i en bygning som er laget for
bare 5000. Palaus team registrerte nesten 1000 avgjørelser om å følge Kristus.
Palau avsluttet turen i Shanghai sammen med Zhao Qizheng, dekanus ved Renmin universitetet for journalistikk og kommunikasjon og Kinas tidligere informasjonsminiser, som sammen med Palau har skrevet boken ”En vennlig dialog
mellom en ateist og en kristen”. Den kinesiske oversettelsen av boka er en bestselger i Kina.
Se videoklipp fra Palaus tjeneste:
http://www.youtube.com/watch?v=IXxwrE0dkzQ
Kilde: Luis Palaus tjeneste

Kenyanske pastorer ber
om tilgivelse
Omtrent førti pastorer i Kibera, Kenya, med en million innbyggere, en av de
største slumkvarter i verden, var samlet forrige uke for å bekjenne sine synder
og forsone seg med hverandre. Kibera var stedet der de massive og voldsomme
opptøyene skjedde etter det Kenyanske presidentvalget i desember. ”Jeg tenkte
virkelig at jeg tjente Gud da jeg tok penger fra en politiker for å sanke stemmer
i kirken”, sa en pastor, ”men jeg ser at det var feil”. En annen fortalte at ”da alle
kjempet mot hverandre tok også jeg en stor kniv for å delta i angrepet på den andre
stammen. Den hellige Ånd sa til meg; ”Du kan ikke gjøre det, du er en kristen!”
Vertskapet for forsoningsmøtet var den Nasjonale allianse av kirker i Kenya
og i møteledelsen var ledere fra det (kristne) afrikanske lederskaps og
forsoningsbevegelse.Denne bevegelsen startet i Rwanda etter folkemordet i 1994 og
hjelper nå pastorer i Kenya til å bekjempe stammekonﬂikter med Kristi kjærlighet.
Kilde: Aldwin Geluk, Dutch Daily
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Kristne ﬁlmskapere
og forsoningsﬁlmer
Under Berlins ﬁlmfestival ”Berlinale”
samles internasjonale ﬁlmskapere til
bønnefrokost hver morgen. ”Troen
i ﬁlm-møter” blir organisert av den
tyske tekstforfatter og ﬁlmregissør
Christoph Silber. ”Det er ﬂere kristne i
ﬁlmindustrien enn det som er allment
kjent”, fortalte Silber til det kristne nyhetsbyrået Idea og siterte Sal36:9 ”.. i
ditt lys ser vi lys”.
Det nederlandske tidsskriftet CVKoers tar også sikte på å oppmuntre
kristne til ﬁlmkunsten og verdsetting
av ﬁlmer. De samlet en liste av de 148
”mest forsonende ﬁlmer”, ﬁlmer som
omhandler forsoning, forløsning, selvoppofrelse, tilgivelse, gjenoppretting og
kjærlighet som er sterkere enn døden.
Hele listen ﬁnnes på: http://www.cvﬁlm.
nl/redeemingtop148.php

perspektiv
Internasjonalt: 51 % vekst med naturlig kirkevekst strategi

Hvor sunn er kirken din? Enhver god
menighetsleder ønsker at menigheten de tjener skal være sunn (”ved god
helse”), men hvordan vil du deﬁnere
det begrepet? Er det bare antall fremmøtte, beløpene som ofres eller relativ
få klager? Eller er det noe mer?
I mer enn et tiår har Naturlig Kirkevekst (eng. NCD Natural Church
Development) sin oversikt hjulpet
menigheter i å måle hvor sunne de er
og lede dem mot en større eﬀektivitet
i tjenesten. Oversikten som er utviklet
av Christian Schwarz gjennom en omfattende studie av over 1000 menigheter i 32 land, fulgt av en oversikt av
55.000 menigheter rundt om i verden,
identiﬁserer åtte vesentlige elementer
for en sunn menighet. Målingen av
disse åtte nøkkelområder gir et klart
bilde av sterke og svake sider i en menighets tjeneste.
De åtte nøkkelområdene omfatter:

1. Myndig lederskap: evnen til å trene,
delegere og lede kirkesamfunnet gjennom endringer.
2. Gave-basert tjeneste: forstå gaver og
være i stand til å tilpasse gaver, person,
lidenskap og oppgave.
3. Brennende åndelighet: ha personlig
og felles åndelig disiplin på plass.
4. Eﬀektive strukturer: strukturer som
fungerer og fullfører målene.
5. Inspirerende tilbedelse: tilbedelse
som oppmuntrer mennesker å møte
Gud, ikke bare god musikk.
6. Helhetlige smågrupper: grupper
med ekthet og gjennomsiktighet som
fremmer vekst.
7. Behovsorientert
evangelisering:
evangelisering som fokuserer på behov.
8. Relasjoner basert på kjærlighet:
relasjoner som er uavhengige og vet
hvordan konﬂikter kan løses.
Kirkevekstforskere har funnet at en
menighets eﬀektivitet er bare så stor

Bali: Kristen landsby leder an med eksempel
Blimbing Sari, en landsby med 250 hjem i Indonesias tropiske paradis, Bali, sies å
være 100 % kristent og fri for kriminalitet. I 1939 ble de forfulgte kristne forfedre
gitt landområder som et sikkert fristed av den nederlandske regjeringen. I dag er
landsbyen et hardt arbeidende samfunn der barn blir undervist i en sterk bønnens
ånd. Flere ganger har denne landsbyen blitt valgt som den beste landsbyen i Bali,
både økonomisk og åndelig. Og fordi kjærligheten til Gud er merkbart i samfunnet, blir nye nybyggere, ofte med muslimsk eller hinduistisk bakgrunn, tiltrukket
av den kristne tro. I dag ﬂokker regjeringen og private organiseringer seg til Sari
Blimbing for å lære av deres eksempel.
Kilde: Lucille Talusan CBN news

som dens laveste sunnhetsnivå. Med
andre ord, kvantiteten av en tjeneste
kan bare stige til nivået for det området med lavest kvalitet. Dette er ”minimumsfaktoren” som kan illustreres
med den korteste tønnestav i ei tønne
der vannet ikke kan overstige. Når en
kirke identiﬁserer og strategisk forbedrer sin minimumsfaktor, vil den oppnå en større kapasitet for videre vekst.
Menigheter som i snitt har benyttet Kirkevekst-studier tre eller ﬂere
ganger i løpet av 31 måneder har sett
målbare resultater i deres kvalitet, mer
vekst i omvendelser (i motsetning til
vekst gjennom overføring), mindre arbeidspress på frivillige og ledere og 51
% økning i vekstraten. Naturlig Kirkevekst rapporterer at de akkurat har gitt
ut en ny versjon av ”Kirkeproﬁl”. Den
internasjonale internettsiden har ﬂere
”frie seminarer” samt 26 inspirerende
videoer med Naturlig Kirkevekstgrunnlegger Christian Schwarz som
inspirerer til visjon og lidenskap for
kirken.
Videoklippene: http://www.ncd-international.org/public/cas.htm
Kilde: Christoph Schalk NCD
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Opprørsleder fra Liberia bekjen- India:
Barn forenes i bønn
ner grusomheter og Kristus
En av Liberias mest beryktede opprørsledere, kjent som ”General nakenrumpe” for å delta i kamper bare iført støvler, har vendt tilbake for å bekjenne sin
rolle i å terrorisere hele nasjonen og innrømmer at han er ansvarlig for 20.000
døde. Uhyrlighetene han og mennene hans begikk under Liberias borgerkrig
inkluderte magiske ritualer som inkluderte drap av barn og spising av hjertene
deres. Joshua Milton Blahyi sparte ikke på detaljer da han fortalte Liberias sannhets og forsoningskomité (TRC - Truth and Reconciliation Commission) forrige uke om sine år med en av de mest fryktede militsene i krigen.
Han delte også hvordan han midt i krigen hadde et direkte møte med Kristus
som markerte begynnelsen på hans tjeneste som pastor. ”Jesus viste seg for meg
og ba meg slutte å være slave”. Det var en erfaring, sa han, som ga støtet til hans
religiøse omvendelse og for hans senere liv; reise landet rundt å forkynne hans
versjon av det kristne budskap. Den 37 år gamle Blahyi sa at det var opp til TRC
å avgjøre hvorvidt han skulle bli gitt amnesti eller stilt for retten. ”Jeg er villig til
å gå i retten dersom nødvendig,” sa han. ”Og jeg vil gjenta akkurat hva at jeg sa
her”.

Denne uken vil det første nasjonale
nettverksmøte med ”Barn i bønn” ﬁnne sted i Chennai, India, med ca. 15
kristne organisasjoner som kommer
sammen for å dele deres erfaring med
å reise opp barn som forbedere. Robb
John fra den internasjonale bønneforsamling rapporterer at ”vi har bevitnet
vidunderlige mirakler både av personlig og samfunnsmessig forvandling ved
at barn med deres enkle, direkte måte
legger fram behov for den himmelske
Far. Det er både en spennende og en
bevegelse med stort potensial i India
og øvrige steder i verden”. I juli dette år
vil India være vertsland for den andre
globale ”Barn i bønn” konferansen.

Kilde: News24, AP

Kilde: John Robb IPC

Usedvanlig respons på Indias visning av
”Gudemenneske”
Mens forfølgelsen økte i India ved juletider, ble ”Godman” (Gudemenneske), en
3D animert ﬁlm om Kristi liv, vist for første gang på det nasjonale TV. Filmutgiveren, direktør Rob Hoskins fra ”Book of Hope International” (Håpets Bok), sier
at de allerede har mottatt en halv million brev. Forhåndsplanlegging var nøkkelen sier han. ”Før visningen fant sted hadde vi trent 203 632 frivillige. Hittil har
3 405 000 mennesker sett ﬁlmen og bokstavelig talt hundretusener av mennesker
har tatt imot Kristus”. Hoskins forventer en stor bevegelse fra Gud de neste 10 til
20 årene, men tror også at forfølgelsen vil øke på grunn av dette.
Kilde: Rob Hoskins BHI
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Tjeneste bak murene: en misjonærs erfaring
I 18 dager i oktober 2007, brukte Gud
misjonær Chandran Paranjoy til å nå
innsatte i et fengsel i Chhattisgarh i
India. Den 5. oktober ble Chandran

og en annen troende, Sunil, arrestert i
det Chandran ledet et bønnemøte. En
gruppe antikristne ekstremister hadde
kommet med falske anklager og beskyldte han for å omvende folk til
kristendommen med tvang. Etter deres løslatelse delte Chandran med en
GFA feltkorrespondent hvordan de
hadde mulighet til å dele Kristi kjærlighet med de øvrige fangene. Her er
historien med hans egne ord:
”Få dager før jeg ble arrestert, hadde
jeg en drøm der jeg ble fengslet og forkynte Guds ord. Etter den drømmen
har jeg forberedt meg for å komme i
en slik situasjon. Jeg ble derfor ikke
sjokkert da de kom for å arrestere oss.
Men da jeg ble ført til fengselet ble jeg
overrasket over å se at 100 % av drømmen hendte akkurat som jeg hadde
sett det.

Da vi kom dit ble jeg introdusert til
menneskene som hadde blitt kristne
i fengselet. Jeg fortalte dem at jeg var
misjonær og på søndag forkynte jeg og
delte mitt vitnesbyrd med dem. Den
andre søndagen vi var der, hadde antallet som samlet seg økt til 30, noen var
kristne og andre ikke. Jeg underviste
dem om frelsen og livet i Jesus. Gud
skje lov, ingen stoppet oss i å tilbe Gud
i fengselet. Vi kunne til og med tilbe
med trommer og andre musikalske instrumenter.
De innsatte fortalte oss: ”Ikke bekymre deg, du vil bare være med oss noen
få dager”. Men jeg tenkte at hvis jeg
måtte bli en lengre tid, kunne det på
en måte være bra, for da kunne jeg gi
dem en grundig disippelopplæring. Da
jeg så hvilke forhold de innsatte levde
under, hadde jeg et sterkt ønske om å
undervise dem mer fra Guds ord. Jeg
var sammen med 2000 fanger
i de to ukene. Jeg hadde
mulighet til å forkynne for dem
og be med
dem.
Det

var meget spennende. Gjennom hele
tiden vi var der var det ingen som plaget
oss. De innsatte sugde til seg det budskapet fra Bibelen som jeg delte. Før
jeg ble satt fri sa fangene: ”Vær så snill
og kom tilbake hver uke for å forkynne
evangeliet for oss. Vi vil få tillatelse fra
fengselsmyndighetene”. Dermed er
jeg fortsatt i stand til å gjøre tjeneste
i fengselet.
Vær med å be om at fengselstjenesten
kan fortsette å blomstre. Det er oppmuntrende å se hvordan Herren brukte tiden vår der for å åpne dører for oss
og dele Kristi kjærlighet. Be også for
ekstremistene at hjertene deres vil bli
bløtgjort og at de ville være åpne for
evangeliet gjennom vårt vitnesbyrd.”
Kilde: Chandran Paranjoy GFA

Takk til

LEDIG
annonse
plass her

isp-online
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våre partnere
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

Kunst av Krassimir Kolev
www.kolev.se

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
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Dagens kristne kultur har,
som enhver annen kultur, et
helt eget språk. Dette språsprå
ket med guddommelig oppopp
rinnelse, som Gud har vevd
gjennom bibelen, åpenbarer
egenskaper og betydningsbetydnings
nyanser 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

Guddommelig

om
utfrielse

åpenbaring

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

Du har det

allerede
av Andrew Wommack

av Mary K. Baxter

Mange kristne undrer seg over hvorfor
de ikke klarer å overvinne synd og fristelser og opplever vedvarende problemer med sin helse, sin økonomi og sine
relasjoner til andre. I denne boken blir
disse løgnene fra Satan avslørt.

Pris kr 229,00

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 198,00

Du finner mange andre oppbyggelige bøker på vår webside www.brolendelam.no
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Guds språk
– hvordan taler han til meg
av Kim Clement

hope@kimclement.com

Ett av de vanskeligste spørsmålene jeg kan få er: ”Hvordan hører jeg
Guds stemme?” Etter 30 års vandring med ham har jeg et ganske
enkelt svar: ”Finn det ut for din egen del!” Hvert menneske har sitt
unike ﬁngeravtrykk og DNA. Dette tatt i betraktning, tror jeg at Gud
har skapt oss for at vi skal gi gjensvar til ham basert på en spesiell
personlig metode for kommunikasjon.
Gud benyttet et gjenstridig esel for å
kommunisere med profeten Bileam,
fordi Bileam også var gjenstridig. Moses ble stoppet av busken som stod i
brann, mens David ganske enkelt
trengte en profet eller en engel til å
snakke til seg. Gud sendte profeten
Samuel for å gi David et budskap fra
Herren selv, og Natan kom senere til
ham med en guddommelig inspirert
gåte. Elisja hadde behov for en musiker for å høre fra Herren så han kunne
profetere, mens Elias trengte å være
alene med elementene; virvelvindene,
jordskjelvene, brann, regn, osv. Enkelte
gleder seg over enkelheten i Guds røst
gjennom et menneske, mens andre
nyter de overnaturlige tegn som rettes
direkte til dem. Andre igjen foretrekker den litt mindre direkte visjonen eller drømmen, og om du ligner litt på
meg, så kanskje du foretrekker livlige
inntrykk.

kvinne fra Etiopia, baserte han sin irettesettelse på noen få punkter. Han var
mer opptatt av Moses` historie som en
mild og ydmyk tjener og det faktum at
han hadde forblitt trofast i hele Guds
hus. Dette virket å være svært dyrebart
for Gud og viser oss at dette aspektet
av å høre ham er meget viktig; nemlig trofastheten. Moses hadde ingen
selviske intensjoner, og faktisk prøvde
han å gå ut av kallet for å møte Farao
ansikt til ansikt for å forlange at han
skulle gi slipp på 3.5 millioner jøder.
Aron og Mirjam holdt sin egen kon-

Gud taler hele tiden, men enkelte
mennesker setter opp en lydmur. La
oss snakke litt om lingvistenes utfordringer, språket og dets struktur, og
spesiﬁkt morfologi. Morfologi handler
spesielt om formen på ordene. Da Gud
tok Aron og Mirjam til side og irettesatte dem etter at de mentalt degraderte Moses på grunn av deres kritiske
mening om at han giftet seg med en

feranse og avgjorde at de også hadde
hørt fra Gud og de opplevde at deres
oppfatningsevne hørte til på samme
nivå som Moses. Dette antok de fordi
Moses hadde giftet seg med en kvinne
fra Etiopia. De følte at dette var feil og
at deres kritikk dermed var berettiget.
Jeg vil at du skal forstå hva Gud sier
om Moses sin evne til å høre fra Himmelen. Faktum er at Moses ikke hørte

fra Gud slik som andre gjorde. Gud
kommuniserte med andre gjennom
visjoner, drømmer og gåter, men slik
var det ikke for Moses. Bibelen forteller oss at Gud snakket til Moses ansikt
til ansikt. Ifølge 4Mos12:8 gjenkjente
Moses ”Herrens måte”. Ordet ”måte”
på gresk er ”morphe”. Mens jeg studerer dette blir det klart for meg at for å
”høre” Gud må du først ”se” Gud eller
kanskje det er enda rettere å si at du
må ”få øye på” Gud. Dette er så fantastisk og eventyrlig! Istedenfor at det
”å høre” har vært en vanskelig sak der
vi biter tennene sammen, så har Gud
laget det enkelt.
Vi har gjort det vanskelig fordi vi har
vært kontrollert av forutsetninger som
er unøyaktige og ikke egnet til å representere Gud. Forutsetninger er ”noe
man går ut fra på forhånd, man spår

Gud kommuniserte med andre
gjennom visjoner, drømmer og
gåter, men slik var det ikke for
Moses
arbeidet og utfallet på forhånd”. Bokstavelig talt kommer verbet ”å forutsi/
forutsette” betyr ”på forhånd å sette oss
under.” Fienden vår prøver hardt på å
sette oss under det forutsagte resultatet i vårt sinn før vi har sjanse til å
bevise det motsatte. Gud tar bort våre
forutsigelser/spådommer med ”åpen-
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baringskunnskap” som er et profetisk
ord eller et glimt inn i fremtiden og
det er her de ﬂeste snubler. Husk at når
det er nødvendig med åpenbaring om
kunnskap, vil det bli gitt.
Gud snakker om disse tingene som
er relevant til en gitt generasjon. Ville
det ha tjent Guds hensikter for 200 år
siden om hans folk hadde lært om radioaktive sen skader, geologiske strata
og DNA? Når utfordringer reiser seg
er løsninger påkrevd. Når vi blir konfrontert med problemer av ett eller
annet slag, øker behovet for å høre fra
Gud, mens sinnet vårt og forestillingsevnen vår synes å ta tak i vår persepsjon på grunn av at vår måte å tenke på
preges så sterkt av forutsigelser/anta-

ter ditt forhold med framgang. Mennesket ble skapt for å virke i progressiv
åpenbaring. De tankevekkende avbrytelsene som ofte kommer på grunn av
nederlag er til konstant hinder for vår
framgang. Så når du spår resultatet av
en situasjon i livet ditt uten å gi deg
selv sjansen til forandre din antagelse,
så har du stoppet din framgang og
isteden startet prosessen mot ditt forfall. Åndelig forråtnelse/nedbryting tar
overhånd på jorda fordi menneskene
er så redd for å konfrontere saker og
bevise at ingen antydning om nederlag
er sann!
David beviste at Goliat tok feil ved
å konfrontere det som Israel tenkte
skulle bli et skikkelig nederlag. Og

Gud kan komme til deg å tale
til din Ånd gjennom dagligdagse
hendelser
kelser/spådom. Vi må være forsiktige
med dette slik at vi kan ”ta styringa
med” denne instinktive viljen vår til
å komme med spådommer så vi både
”taler og tror” om framtida og meningen med livet vårt.
Fornye våre sinn
For å høre Gud, må vi ha en grad innen
morfologi? Ditt sinn og ditt hjerte kan
enkelt høre Gud, men først må du bli
satt fri fra denne bedragerske, defensive måten å tenke på som er en pest og
en plage for de ﬂeste. I Rom12:2 snakker Paulus om noe han kaller ”fornyelse
av ditt sinn”. Å fornye betyr at du ødelegger dine antagelser og gjenoppret-
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legg merke til hvordan han gjør det;
han taler ord som er motsatt av de
antatte meningene om at en kjempe
kommer til å ødelegge en tenåring
med fregner i ansiktet og noen få steiner. David snakker som om han har
oppnådd kunnskap om dette slik man
får ved erfaring. Faktisk profeterte
han for kjempen. Denne kunnskapen
ble åpenbart for David på det riktige
tidspunkt. Så istedenfor å debattere
med Israels generaler, så sprang han til
Goliat med en uvanlig tillit og sikkerhet i hjertet. Da han kommer tilbake
til Moses, forteller Bibelen at Moses
gjenkjenner Herrens ”form”. Dette er
veldig viktig å notere seg fordi vi alle

har våre egne forutbestemte antagelser
om hvordan Gud ser ut. Jeg foreslår at
du kvitter deg med disse antagelsene
øyeblikkelig!
Gud kan komme til deg å tale til din
Ånd gjennom dagligdagse hendelser
på markedsplassen eller i naturen, for
eksempel gjennom en oppslagstavle
eller reklameplakat eller hva som helst
han velger å gjøre seg bruk av. Vi har
ofte situasjoner i livet vårt som begynner å dominere vår tolkning av sanseinntrykkene og ved dette punktet
blir bønn den kraften som driver oss
til å høre Guds stemme. Vanligvis søker vi et svar så venter vi på å høre fra
Gud. Uansett, om han velger å bruke
et objekt eller et tegn for å tale til oss,
hvordan vet vi at det er relatert til vår
sak og at det faktisk er Gud som taler
til oss? Hvordan kan vi være sikre på å
gjenkjenne hans måte? Gud sa at Moses var den største profeten på den tiden ganske enkelt fordi han gjenkjente
Herrens måte. Hva betyr det?
Å gjenkjenne måten Gud taler på
Har formen/måten (objektet) noe å
gjøre med ditt problem (subjektet)?
La oss se hva dette ordet betyr slik
at vi bedre kan forstå hvordan Gud
fryder seg over å kommunisere med
oss. Form: Fasongen og uttrykket eller fremtoningen på et objekt, i motsetning til hvilken betydning formen
har i metafysikken, det aktive, fastsatte
prinsipp for en ting som skiller det fra
hensikten, det potensielle prinsippet.
Formens konsept er også helt avgjørende for brukbarheten og kritikken
av/fra ﬂere disipliner utenom ﬁloso-
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ﬁen. I litteratur, for eksempel, kan uttrykket referere til systemet og strukturen eller sjangeren som en forfatter
velger å bruke for å presentere stoﬀet
sitt, det vil si en roman, en novelle, en
maksime, en haiku, en sonete, osv. Det
kan også referere til den indre strukturen i arbeidet, og til et stort omfang.
Et arbeids kritiske suksess avhenger av
artistens evne til å integrere innhold og
indre struktur og rammen av den ytre
formen.
La oss si at ditt problem (subjekt)
handler om å få opplysninger angående en ny jobb i et annet ﬁrma og du
søker et svar fra Gud. Det første de
ﬂeste av oss forventer er en klar og tydelig stemme som sier ”Ja” eller ”Nei”.
Å, jeg skulle ønske det var så enkelt og
jeg kommer aldri til å forstå grunnen
til at Gud åpenbarer seg på de måtene
han gjør. Men, det er spennende fordi det er som et puslespill som settes
sammen. Som du vet, når du setter et
puslespill sammen, er du ofte i stand til
å ﬁnne de rette bitene så snart du gjenkjenner formen. ”Å, se her er en fot og
her en himmel, osv.” Når du så ønsker
å høre om en ny jobb, hva ser du da etter? Jo, den indre strukturen innenfor
rammen av den ytre formen. Hva betyr
så det?
Vel, du våkner opp neste morgen og du
går til din favoritt cafè før du drar på
jobb og mens du er der drikker du en
diger kaﬀekopp og holder på med ditt
mens folk rundt deg skravler og prater.
Plutselig hører du en av damene si; ”Jeg
har mistet diamanten min, den må ha
falt ut et eller annet sted.” De begynner
alle å lete febrilsk og plutselig får du
øye på den lille skinnende diamanten
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og du bøyer deg ned og tar den opp.
Du gir den tilbake til damen og hun
er så takknemlig for at du fant den. Så
setter du deg ned for å drikke opp kaffen din og venter å høre fra Gud om
du skal slutte i den bransjen du er nå
for å takke ja til en stilling i en smykkeforretning og du oppdager plutselig
at du akkurat mottok en ny bit i puslespillet. En fullstendig fremmed mistet
nettopp sin diamant og du fant den!

så moro mens du gjenkjenner Gud, og
du vil vokse nærmere han ettersom du
innser hvor nær han faktisk er deg.

Hva kan Gud si om din nåværende
stilling i avdelingen for ”Mistet og
funnet”? Å, kjære, kanskje Gud sier at

Den 18.november 2007, i Houston,
Texas, viste Guds ånd meg en stor ”dør”
han hadde åpnet, som vil resultere i

Gud fryder seg over å kommunisere
med oss og ta del i våre liv. Når du
begynner å handle på hans anvisninger vil du oppdage at livet ditt blir et
endeløst eventyr, kun begrenset av din
kreativitet og din lydighet mot hans
stemme.

Gud fryder seg over å kommunisere med oss og ta del i våre
liv
du skal fortsette i ditt arbeide der du
er nå. Så frustrerende! Mulig det, men
det er også et eventyr. Gå nå videre og
ta ikke en altfor rask avgjørelse. Gud
har åpenbart ikke hastverk, så hvorfor
har du? Se etter den neste biten i puslespillet og tro meg, han vil komme til
syne i en eller annen form. Og selv om
ikke objektet (formen/måten) synes å
ha noen sammenheng med ditt subjekt
(problem), så vet du faktisk ikke dette
før du ser hele puslespillet ferdiglagt.
To dager senere er du ute og kjører i
bilen din og du bestemmer deg for å
slå på radioen. Gjett hvilken sang de
spiller? ”Daimonds are a girl`s best friend!” Navnet på ﬁrmaet du overveier
å ta jobb i heter ”A girl`s best friend
– diamonds.” Her ﬁkk du deﬁnitivt en
puslebit til, en diger bit! Tar du tegninga nå? Jeg håper det, fordi du vil ha det

noen av de mest uvanlige foretagende
i Kongeriket. Han sa; ”Det vil innvirke
på vitenskapen, det vil innvirke på medisinsk vitenskap, det vil innvirke på din
økonomi, det vil innvirke på din politikk.
For i 2008 vil det meste snus på hodet.
Det som du ikke kunne oppnå eller få tak
i, det vil du oppnå og få tak i! Det som
du ikke kunne utføre, det skal du utføre!”
Dette er Guds løfte og jeg ønsker at du tar
imot løftet for deg og din familie. La meg
oppmuntre deg i dag til å tro hans ord og
la ingenting stjele hans løfter fra deg. La
ikke dine antagelser og forutinntatthet,
din frykt eller en eneste ﬁende diktere din
retning for deg lenger. Dette er din tid for
å ta imot løftet og vokse!
Kilde: ElijahList Publications www.elijahlist.com email: info@elijahlist.net

Brølende lam
- 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.

Bli en av våre Brølende lam partnere for å etablere
utrustningssenteret – kontonummer er 9235.25.62094!

Gud velsigne deg!

Befrielse

av Turid Edvardsen

Blant mange kristne er det mange forestillinger og stor uvitenhet om Satan og hans rike. De ser på
ham som en fantasiﬁgur, menneskets innbilte personiﬁsering av roten til det onde. Mange tror at onde
ånder, demoner ﬁnns i Afrika (i den mørkeste jungel) Kanskje ﬁnnes det noen i Europa, Norge muligens,
og da hos Satantilbedere og lignende. Men i Guds hus, der er de i hvert fall ikke!
Satan er intellektuell og smart. Dersom han kan få oss til og tro at han
ikke eksisterer, eller få dem til å latterliggjøre hans eksistens, så har han vunnet store fordeler. Hans mål er å holde
oss i uvitenhet, både om oss selv, vår
posisjon og autoritet i Kristus.
Dersom vi skal vinne et slag over ﬁenden, må vi kjenne ﬁendens strategier
og hvordan han tenker. Vi må gjøre oss
kjent med det Bibelen lærer om ﬁenden.
Paulus skriver i 2Kor2:11 ”for at ikke
Satan skulle overliste oss. For hva han
har i sinne, er vi ikke uvitende om.”
Joh10:10 beskriver Jesus, Satan som
tyven: ”Tyven kommer ikke for noe annet
enn for å stjele, drepe og ødelegge.”
Satan har organisert de som sammensverget seg med ham i et høyt organisert forbund av åndelige vesener, som
oppfyller ulike funksjoner på ulike
områder. Som utøver forskjellige grader av autoritet og makt. Ef6:12 ”For
vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men
mot maktene, mot myndighetene, mot
verdensherskere i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i
himmelrommet.”
Demonene framviser typiske personlige trekk:
a. vilje
b. kunnskap
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c.
d.
e.

følelse
tale
selvbevissthet

Vilje: Matt12:44 Demonen sier her:
”Jeg vil vende tilbake…”
Kunnskap: Mark1:23-26 Vers 24a
”Hva har vi med Deg å gjøre. Jesus fra
Nasaret”
Vers 24c ”Jeg vet hvem du er… Guds
Hellige!”
Følelse: Jak2:19B ”demonene skjelver”
Apg8:7 ”urene ånder ropte med høy
røst…”
Tale: Mark 3:11 ”Og hver gang de urene
åndene så Ham, falt de ned for Ham og
ropte og sa, ”Du er Guds Sønn!”
Selvbevissthet: Mark5:8-9 ”For Jesus
hadde sagt til ham: ”Far ut av mannen,
du urene ånd!” Så spurte Han ham: ”Hva
er ditt navn?” Og han svarte Ham ved
og si: ”Mitt navn er Legion, for vi er
mange.”
Mange av de som er frelst fortsetter
tappert sin kristne vandring og tjeneste, og viser utad alle tegn på seier,
mens de innvendig desperat søker svar
på personlige behov.
Andre fortsetter og undertrykke negative minner, fordi de tror at hvis de
skal få seier, så må de glemme fortiden,
ikke konfronteres med den.

Husk: Den som er blitt frelst, og lever
Jesuslivet kan ikke være besatt, men
demoner kan plage oss, plageånder,
mye i sinnet/og når det gjelder sjelen.
La oss søke med iver etter nådegavene,
da spesielt gaven til og skjelne ånder,
visdom og kunnskaps ord.
Praktisk veiledning
Jeg selv har fått erfaring etter hvert,
og jeg lærer hele tiden – om hvordan
jeg bør gjøre – opptre i dette. Vær nøye
med og be om blodets beskyttelse for
den som skal utfries, og for oss (de)
som betjener. Og vi avslutter også med
dette:
Ikke ”kast deg over” en person når han/
hun kommer til utfrielse. Personen har
så vidt satt seg i stolen, og vi ”kjører
på.” Opptre med verdighet og visdom.
Lytt til Den Hellige Ånd om hvordan
det skal begynnes og videre – til full
utfrielse og legedom.
Og noe som er viktig og riktig i teamarbeid: Følg hverandre hele tiden,
ikke noe solospill, og egne saker. Det
skal være en ﬂod. Tjenere, som tjener
sammen.
Manifestasjoner
Det kan være milde og sterke manifestasjoner. Plageåndene, demonene kan
tale gjennom det mennesket som er
bundet. Bruker rett og slett deres taleorgan.

Eks nr. 1: Vi var kommet så langt i
befrielsen av et menneske, at vi ba
”ting” (eks frykt, selvforakt…) komme
opp og ut. Da svarer denne demon:
”Jeg forlater ikke denne kroppen!” På
slutten av denne utfrielsen begynner
vedkommende og tale i tunger, og sier:
”Takk for Jesu blod. Takk for utfrielse
og renselse.”
Eks nr. 2: Jeg begynte og synge om
Jesu blod, om Golgata. Demonen sa:
”Jeg vil ikke ha noe med Jesu blod og
gjøre!”

Håp er viktig, men håp alene er ikke
nok. Det sier: ”Jeg kommer til å bli befridd” (framtid). Troen hører nåtiden
til, og den sier ”Jeg er befridd!”
Sal142. (David da han var i hulen – vi
skal føre mange ut av huler, deres sjel’s
fengsel)
Luk4:18 ”Herrens Ånd er over meg
for han har salvet meg til å forkynne
evangeliet for de fattige. Han har sendt
meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet

for fanger, og for at blinde skal få synet
igjen, for å sette undertrykte i frihet.”
Red. merk.
Befrielse er et viktig tema og svært
aktuelt i dag. Artikkelen er bare en
liten introduksjon på et meget omfattende tema. Vi har derfor tatt inn
boken: Guddommelig åpenbaring om
befrielse som tar for seg temaet meget
grunnleggende. Vi anbefaler boken
som koster 229 og du kan ringe inn
din bestilling eller sende oss en e-post.
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Filipinerlund
av Kjell B Møller

info@brolendelam.no

Hans opprinnelige navn var David Olai Rasmussen Indrevær. Han var lærerinne og svært begavet.
ble født på Indrevær i Sulen, ei lita naken øy ut mot havet, like utenEtter noen år som forstander i en sjøfor munningen til sognefjorden, den18. desember 1863.
mannskirke i California, ﬁkk Lund
Hans foreldre var husmann og ﬁsker
Rasmussen Indrevær og hustru Martha. Begge var kjente for sine gode
sangstemmer, noe som David ﬁkk arvet fra dem.
David ble døpt i hjemmet til sine foreldre og stadfestet i Husøy kirke 24.
mars 1864.
Han tok senere etternavnet Lund.
Det er ikke mye vi vet fra hans barn
og ungdomstid, men vi vet han dro til
Ålesund på torskeﬁske, antagelig 1882,
og at han de kommende år var på Lo-

en stemme over seg som sa; ”Stå opp
og gå!” Han fortsatte videre over fjellet
til Valdres.
Der holdt han møter sammen med
predikant Lars Brænden. Fra Valdres
reiste han videre til Østlandet. Han
bidro for det meste med sang på møtene og spilte på sin gitar. På slutten av
1880 årene ﬁkk han en fornemmelse
av at Gud kalte han til Amerika, og i
1890 reiste han.
Om sommeren tok han jobber på
gårder i Amerika, og tjente penger til

Den første kirken de bygde var
like utenfor Zamboanga, der
drev de også jenteskole med 70
elever.
fotﬁske, årene 1883-84. Han tok også
styrmannseksamen i Bodø, det gjorde
han med beste karakterer, antagelig
1886.
Gud taler
Under en strabasiøs ferd over fjellet fra
Lærdal til Valdres ble han så utmattet
og knust. Han var både utslitt til kropp
og sjel og klærne var så godt som ﬁller,
likeså skoene han hadde på seg. Det
er da han kaster seg ned og roper til
Gud; ”Er eg på rett veg?” Da hørte han

34

høsten, da han skulle lese på Augsburg
seminaret i Minneapolis.
Vi vet ikke hvor lenge han var der, men
han ble raskt lagt merke til på grunn av
sine gode evner.
Lund begynte så å reise som evangelist på den amerikanske prærien. Han
reiste så over til de vest indiske øyer,
for så å sette kursen for Japan. Da han
kom tilbake derfra giftet han seg med
Hulda Frykman. Hun kom fra Sverige,

kallet til Filippinene. Han reiste dit i
1901, og måtte der bo under hvelvet
på en båt som lå ved stranden. Han
startet evangelisering blant sjøfolkene og ﬁkk stort innpass blant dem.

Men det ble etter en tid klart for misjonærene at de ikke skulle være på
dette stedet lenge, men kjente kallet til
å reise til øya Mindanao, med base på
Zamboanga. Dit dro ekteparet i 1904.
Lund og kona hadde lært seg spansk
under sitt opphold i Manila, derfor
kunne de straks kaste seg ut i en utstrakt reisevirksomhet i misjonens tjeneste.
De mottok ikke gaver fra noen men
trodde på Guds forsørgelse hver dag.
”Det er vår eneste store trøst, at vi har en
Far der oppe som ser våre behov, og som
kan oppfylle alle i sin herlighet”
Den første kirken de bygde var like
utenfor Zamboanga, der drev de også
jenteskole med 70 elever. De hadde
også en kveldsskole for kinesere og
dagskole for innfødte. Senere startet de også skole i byen Lamitian og
Taluksandrai. Lund ansatte ﬂere lærere
ved skolen som var trofaste medarbeidere. Han startet også et stort arbeid i
fengsler og mange ble frelst.
Ekteparet Lund åpnet et nytt arbeid
blant Subanene. Det var en stamme på
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40 000 mennesker. Lunds kone skrev
en bok om grunnsannhetene i kristentroen på deres eget språk. Det var den
første boken som ble trykket på deres
eget språk.
Lund drev også misjon blant Suluøyene og her bygde han tre kirker. De lå
i Siasi, Tawi Tawi og Sebutu. I Siasi
hadde han også søndagsskole for 120
barn.
I 1906 reiste Lund tilbake til Norge.
Han besøkte her Ålesund. Det var rett
etter bybrannen og folket i byen var
travelt opptatt med gjenoppbyggingen.
Her hadde han møter sammen med
Andreas Lavik. Møtene var preget av
sterkt Guds nærvær og han ﬁkk inn
store oﬀer til misjonsarbeidet.
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Misjonær Lund og slangene!
I en av sine taler i Ålesund fortalte
Lund om slangene, de giftige krypene
som i nattens mulm og mørke hadde
hyttetaket til misjonæren som sitt hvilested.
Rett som det var falt noen av dem
gjennom løvtaket og klasket i gulvet i
hytta, hvor ekteparet Lund lå og sov.
Om Lund var raskt oppe kunne han
klare å slå slangen i hjel før den kom
til seg selv etter fallet. Men dette var
et problem ettersom man stadig ble
avbrutt i sin søvn. Da han fortalte en
forretningsmann fra Australia om
dette sa han; ”i Australia har vi noen
store katter, de er ﬂinke til å ta slanger,
når jeg kommer hjem skal jeg jammen
sende deg en slik katt.”

Tiden gikk, Lund hadde glemt både
mannen og katten, men slangene var
og ble et problem. En dag ﬁkk Lund
beskjed fra postkontoret at det ventet
ham en stor pakke. Da han så inn i den
store kassen så satt der en jammen en
katt og så på han. Han ﬁkk både kassen og katten med hjem. Den første
natten katten var i hytta greide den å
ta, ikke mindre en fem kobraslanger,
som visstnok er blant de giftigste på
kloden.
Da Lund under møtet i Ålesund fortalte historien var det en ung gutt som
ropte, ”men kjære deg da Lund, om slangene kunne falle på gulvet, da kunne de
like godt falle i din seng?”
Da vendte Lund seg til gutten og

med et lunt smil sa han, ”å neida gutten min, der kan de ikke falle, for der
er handa til han Far.” Men den unge
gutten ble overbevist om sin synd, og
gikk ut og gråt, han visste at dette som
Lund hadde, det måtte også han få.

Og så bar det på kne, med generalen
og Lund, og sannelig bøyde de kne de
andre oﬃserene som var tilstede, de
også. Ludvig Hope, som senere besøkte Amerika, bekreftet historien.

Lund og general Pershing
General Pershing var øverst kommanderende for den amerikanske hæren
under første verdenskrig. Han hadde
blitt kjent med Lund på Filippinene,
da Pershing var guvernør der.

Lunds død og begravelse
Lund fortsatte sitt arbeid i evangeliets tjeneste til sin siste levedag. Han
lå syk i Zamboanga av tyfus. Men da
ﬁkk han en melding om at en høvding
i byen Margasatubig lå for døden, han
ville snakke med Lund før han døde.

Lund og Pershing var blitt gode ven-

Tro mot sitt kall kjempet Lund seg på

Lund fortsatte sitt arbeid i
evangeliets tjeneste til sin siste
levedag.
ner, og da Lund nå var i Washington
gikk han like godt opp til det hvite hus,
her hadde generalen sitt kontor. Han
ringte på og sa til vakthavende oﬃser
at han ville treﬀe generalen, ”hvem er
du?” spurte vakthavende. ”Å, bare si att
det er han ﬁlippiner Lund du,” sa Lund.

beina og slet seg gjennom den lange
reisen på 90 engelske mil. Her ﬁkk
Lund be med høvdingen til frelse før
han gikk inn i evigheten. Men Lunds
krefter var nå slutt. Han ble liggende,
uten krefter til å ta seg tilbake til sin
base.

Lund ﬁkk straks komme inn til generalen. Her samtalet de mye om sin
tid sammen på Filippinene. Samtalen
kom inn på livets alvor og generalen så
på Lund og sa, ”hva tror du, Lund, er jeg
en kristen?” ”Enda vi er gode venner kan
jeg ikke tro du er frelst”, sa Lund. ”Du
har rett, Mr. Lund, jeg er ingen kristen,
men kan du be for meg”? ”Ja, det skal jeg
gjøre,” sa Lund ”om du selv vil være med
å be”. ”Ja, det vil jeg,” sa generalen.

Da det kom melding til den amerikanske marinebasen om at Lund lå dødssyk i Margasatubig, ble det straks gitt
ordre om å sende av sted hjelp. Men
da marinefartøyet var fremme hadde
Lund vært død i 13 timer allerede.
De tok med Lunds legeme tilbake til
Zamboanga, han ble begravd der, 19.
september 1925. Lund ble 62 år gammel.

For å reise en minnestøtte for Lund i
byen ble det samlet inn penger, to generaler og to biskoper gav til sammen
tusen dollar. Av pengene ble det også
kjøpt et større jordstykke som ble
brukt til gravplass for Lunds venner på
misjonsfeltet.
Lunds kone fortsatte trofast arbeidet på
misjonsfeltet etter mannens død. Hun
skrev tilbake i brev til Norge hvordan
Herren hadde kommet til henne:
”En gang jeg kjente meg nedtrykt og trett,
sa jeg; ”Å Herre, jeg orker ikke å arbeide
så hardt lenger.” Da med ett så hørte jeg
noen i rommet jeg oppholdt meg i, jeg
så meg rundt, det var Herren, frelseren.
Han nærmet seg langsomt med bedrøvede
øyne og utstrakte armer. Han viste meg
fårene som ble jaget av villdyrene. Han
så spørrende på meg. Jeg kastet med ned
for han og sa, jeg er din tjenerinne!
Denne opplevelsen gav Fru Lund
styrke og mot til å fortsette arbeidet,
og hun forsto at Herren fortsatt ville
bruke henne i misjonens tjeneste.
På Lunds minnestøtte, gravstedet 3
kilometer fra Zamboanga, står det
skrevet:
Født i Norge. Så hviler da støvet av
denne gode nordmann og store misjonær
i sanden her under Ekvators brennende
sol til oppstandelsens morgen. Men sjelen
er ikledd sin himmelske bolig heime i Fars
hus, hvor Frelseren selv har beredt rom
for sin tro tjener.
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Brølende lam profetskole 2008
Målet for profetskolen er:
• legge et Bibelsk grunnlag om nådegavene, spesielt profetiens gave og den profetiske tjenesten,
slik at eleven med frimodighet kan ﬂyte i dem
• oppmuntre og forløse gjennom bønn og profeti, det som Herren har for eleven
• bygge profetiske team hvor elevene kan praktisere

Tirsdag 2. september 2008
starter vi opp igjen, med en ny modul, som varer fram til 9. desember
2008. Modulens fokus blir undervisning og aktivisering av det profetiske og noe undervisning i bønn.
Når starter
Når
starterskolen
skolenog
oghvor:
hvor:
17:00
Bønn/forbønn
og
BL profetskole, hver profetisk
tirsdag kl.
lovprisning i Brølende lam sine lo17:00-22:00
17:45 iUndervisning,
kaler
Øvre Eiker. del I
18:30
Pause
17:00 Bønn/forbønn/lovprisning
18:40 Undervisning,
del II
17:30
Undervisning/praktisering
19:30 Kveldsmat
19:30
Åpent møte og profetisk
20:15
Øvelse
praktisering og bruk
21:30 Kveldsmat/fellesskap

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

• hvordan tyde drømmer og visjoner
• profetiske bilder og uttrykk
• fallgruver for profetene/ falske
profetier
• suksessfaktorer
Søknad sendes, innen 10. august
2008 og skal inneholde litt om deg
selv og dine mål med å gå på skolen:
Brølende lam, Flessebergveien 1,
3300 Hokksund eller på mail info@
brolendelam.no. Husk at vi tar
opp bare et begrenset antall elever
pga plass, så vær snar med å søke.
Pris for kurs, inklusive kveldsmat er
kr 3.000,00
Kursmateriell kommer i tillegg.

Husk at vi også starter opp med modul 24/7 Extended version onsdag den 3. september 2008.
Søknadsfrist er 20. mai 2008 og du må ha gjennomført modul I, II eller vært deltager på minst 5
Brølende lam seminarer i Drammen.
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For mer informasjon, ta kontakt med Per Ivar Winnæss på tlf. 32 75 79 85 eller ta en titt på vår webside: www.brolendelam.no

Tilbud!

Brølende lam CD
Profetisk lovsang/tilbedelse og til reﬂeksjon!

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

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

ring vårt kontor på 32 75 79 85.
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Brølende lam DVD
Velg 3 undervisnings DVD-er og betal for to
For bestilling ring 32 75 79 85 eller send en mail til info@brolendelam.no

Dobbel DVD ”Hvordan vandre med den profetiske gaven”

Grunnleggende undervisning om Herrens befalinger om de profetiske
gaver, karakter og fallgruver for den profetiske tjenesten. Videre er det
oversiktlig meny hvor du kan velge mellom seminarets lovsang, forbønn,
praktisering og vitnesbyrd i tillegg til selve undervisningen.

Pris kr 400,00 + porto

Dobbel DVD ”Drømmer og visjoner, del II”

Undervisning om den nytestamentlige profetiske gaven og om drømmer og visjoner. Videre er det oversiktlig meny hvor du kan velge mellom
seminarets lovsang, forbønn, praktisering og vitnesbyrd i tillegg til selve
undervisningen.

Pris kr 400,00 + porto

Dobbel DVD ”Alle kan tale profetisk”

Undervisning om de profetiske gaver, retningslinjer for å tale profetisk og
grunnleggende bibelsk undervisning om at vi alle kan tale profetisk. Videre
er det oversiktlig meny hvor du kan velge mellom seminarets lovsang,
forbønn, praktisering og vitnesbyrd i tillegg til selve undervisningen.

Pris kr 400,00 + porto

Dobbel DVD ”Profetier, drømmer og visjoner”

Grunnleggende undervisning om at alle kan høre fra Gud, hvordan Gud
taler, om drømmer, visjoner og symboler, hvordan tyde drømmer og om
profetisk terminologi. Videre er det oversiktlig meny hvor du kan velge
mellom seminarets lovsang, forbønn, praktisering og vitnesbyrd i tillegg til
selve undervisningen.

Pris kr 400,00 + porto
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Rakel – jeg har

sett deg og nå er det din tur
av Torild Groven
På profetskolen oppøver vi nådegavene og især det å tale profetisk
ut i fra 1Kor14:1 og Hebr5:14. Vi har mange forskjellige aktiviseringer og oppgaver og blant annet blir vi oppmuntret til å lese mye i
Bibelen, da dette er fundamentet for all åndelig betjening.
En av øvelsene går ut på å be Herren
minne oss på en bibelsk beretning eller en bibelsk person og ut i fra dette
bruke gaven til å skjelne og så betjene
en av de andre elevene ut i fra denne
beretningen.
Jeg ble oppmuntret til å skrive denne
ned da man mente at ﬂere av leserne av
Den profetiske røst kunne bli velsignet
av profetien jeg ﬁkk.
Herren minnet meg om beretningen
om Rakel og historien er som følger:
Isak velsignet sin sønn Jakob og ville

at han skulle ﬁnne seg en kone hos sin
onkel i Mesopotamia. Rakel ble Jakobs førstevalg og hans favoritt. Hun
var vakker av ”skikkelse og utseende”.
Jakob inngikk en avtale med Rakels
far, Laban, om å jobbe i syv år for å få
henne.
Da syv år var gått, sørget Laban for
at Rakels eldre søster Lea ble ført til
Jakob, og Lea ble hustru nummer en.
Laban sier at Jakob må tjene han i syv
år til for Rakel. Jakob elsket Rakel og

holdt mer av henne enn av Lea. Herren så ”at Lea ble ringeaktet og åpnet
hennes morsliv” (29:31), men Rakel var
barnløs. Lea fødte ﬁre sønner.
Etter som tiden gikk, ble Rakel
misunnelig og hun ga sin trellkvinne,
Bilha, til Jakob. Bilha fødte to sønner. Lea ga da sin trellkvinne, Silpa, til
Jakob. Silpa fødte to sønner. Lea ﬁkk
også to sønner til.
”Så kom Gud Rakel i hu, og Gud hørte
henne og åpnet hennes morsliv.”(30:22)
Rakel fødte Josef og ba Gud om å få en
sønn til (30:22).
Jakob ville ﬂytte til sitt eget land da
Josef var født. Jakob hadde
tjent Laban i tjue år og Laban
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av Torild Groven
hadde bedratt han mange ganger. Rakel og Lea hjalp Jakob med å ta tilbake
noe av det de hadde rett på, for de følte
at Laban, deres far, hadde solgt dem og
”gjort seg til gode med prisen han ﬁkk for
dem” (31:15).
Rakel hadde fått bønnesvar og var
med barn. Hun fødte mens de var på
ﬂyttefot. Fordi fødselen var så hard
kalte hun ham Benoni, smertens sønn.
Men hans far kalte ham Benjamin,
som betyr lykkens sønn (35:18). Så
døde Rakel, på vei til Betlehem. Jakob
reiste en minnestein på hennes grav.
Så ﬁkk da Rakel bare to sønner. Disse to sønnene betydde mye for deres
far, Jakob.
Israel ( Jakob) hadde Josef kjær ”framfor alle sine sønner, fordi han var hans alderdomssønn”, står det i kap.37:3. Om
Benjamin kan vi lese at hans far ”var
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bundet til Benjamin med hele
sin sjel” (44:30)
Profetien til en av elevene
Som Rakel er du vel kjent
med håp og lengsel. Dette
har Gud lagt ned i deg og ditt
indre slår seg ikke til ro med
det du ser rundt deg. Ditt
håp og din lengsel strekker
seg oppover og utover og
innover i de åndelige sfærer,
der skjønnheten og det guddommelige er å ﬁnne! Du klarer det,
fordi du ikke gir opp! Du vil hente noe
av det guddommelige og bringe til oss
andre! Du er også vel kjent med skuffelse og svik. Ja, som Rakel har også du
opplevd at dine nærmeste har sparket
ben under deg og slettes ikke vært
der for deg da du trengte dem mest.
Du har til tider kjent
deg tilsidesatt og nedprioritert og dette har
gjort mest ondt da du
var som mest tålmodig
og likevel ble det ikke
din tur. Til tider kunne
det virke som ikke engang Gud hadde tid
til deg, for han var så
opptatt med de andre.
Jeg ser deg bøye deg
og knytte skolissene
dine mange ganger
for å klare å gå videre
i disse ensomme periodene. Det lyktes for
dem rundt deg, de var
fruktbare alle sammen,
så det ut som. Mens du
ble forbigått i det stille.
Igjen.

Som Rakel er du vel kjent med tro
som fører til bønn og bønn som fører
til tro!
Selv om troen noen ganger sviktet så
du, som Rakel, sendte ”en annen” for
å hente frukten, en du trodde kunne
lykkes bedre enn deg. Du er kjent med
bønnesvar og føder dem av og til med
stor smerte, slik Rakel gjorde med
Benjamin.
Du er også som Rakel vel kjent med
tilgivelse. Du har erfart at et bittert
hjerte ikke fører deg til skjønnheten du
lengter etter! Tilgivelsen setter deg fri
og gjør det lettere å puste. Tilgivelsen
er som en sårsalve for deg.
Og nå, kjære bror eller søster, sier
Herren; ”Jeg har sett deg og nå er det din
tur”!
He is re-knitting your emotions! Herren tar den tugga som er følelsene dine
og kjærlig og rolig velger han ut tråd etter tråd og vever et bilde, et følelsesteppe
som er avpasset og slitesterkt og som ingen
piler mot hjertet kan ødelegge! Følelsene
dine blir deg nå bare til glede, fordi de
kommer når de skal, ikke i tide og i utide!
Rakel var i utgangspunktet den som
ble valgt aller først, og det ble du, også!

Det var vanskelig for Rakel å tro dette
gjennom årene og det har det vært for
deg, også. Jakob gråt av glede da han
kysset Rakel første gang og så jobbet
han for henne i syv år! Og i enda syv
år til, for han elsket henne! Jesu lengsel
etter deg er større enn din lengsel etter ham; som Brudgommen, Utfrieren,
Forløseren, Kongen selv! Han holdt ut
mye smerte for deg og din ensomhet.
Som Rakel måtte stå bakerst da familien skulle vises fram for Esau, har du
også opplevd å bli stilt bakerst. Men
Herren selv stopper ved deg nå og sier
at nå er det din tur.

Som Josef hentes du også opp fra
”brønnen”. Du oppgraderes til å styre,
med visdom og sønderbrutt hjerte, på
samme måte som Rakels førstefødte
og Jakobs kjæreste sønn. Slik blir du
også betrodd nå! Du har bestått prøven!
Det er en ny tid for deg nå! Du skal
få hjelpe dem som nettopp ikke hadde
tro på deg! Ja, du skal få berge deres
liv, skal du! Fordi du er den som tilgir
og representerer nåden! Nå er tiden
inne for å forløse den guddommelige
skjønnheten og renheten og nåden
som du har hentet ved Jesu føtter i de

mest smertefulle stundene! Det skal
bli som lys rundt deg når du går i Jesu
fotspor!
Det teamet du skal være èn av, skal
ikke konkurrere slik Rakel og Lea
gjorde, men støtte og oppmuntre hverandre! Stå side ved side og formidle
Guds hjerte til de fortapte!
En hilsen fra den oppreiste Josef: ”Se,
ikke med bekymring på den eiendom du
forlater, for det beste i hele Egypt skal
være ditt!”(1Mos45:20)
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Poesi
Hjertets vårløsning
av Inger Marie Nordin

Se, jeg holder hjertet ditt
mellom hendene mine
det har vært frossent så lenge
nå vil jeg varme det opp
jeg vil gjøre det levende
slik at det kan banke i takt med mitt
Se, så varsomt jeg holder det
litt etter litt tiner det opp
det er smertefullt
men jeg er med hele veien
din smerte vil vende seg til lovprisning
når du får se og oppleve
hva det vil si å leve
leve et liv med meg
i full harmoni med
hvem du er kalt til å være
den du er i meg
Ikke stopp prosessen
la meg få tine deg opp
nå er det tungt
men hold ut
slik at du kan bli legt
for legedom starter med hjertet
og fra hjertet vil legedom
ﬂyte ut til hele deg
Så kjenn hvordan ditt hjerte blir levende
det banker i takt med mitt
la din is smelte i mine hender
så skal smeltevannet bli til en levende kilde
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som skal bringe legedom
både til deg og dem jeg sender deg til
det er tid for å komme ut i frihet
hvil i meg
la meg gjøre det jeg skal gjøre
slik at du kan gjøre det du skal gjøre

I Faderens brystlomme
av Inger Marie Nordin
Løft opp ditt blikk
og se hva jeg vil vise deg
Jeg, Faderen, bøyer meg ned
og løfter deg opp
i min sterke hånd
det er god plass
i min hånd
og jeg holder deg varsomt
jeg løfter deg opp
og putter deg varsomt
i min venstre brystlomme
nær mitt hjerte
slik at du kan høre at det slår
og slik at du kan lytte til
mine visjoner og
hva jeg lengter etter
når våre hjerter slår i takt
da er du klar
til å dele med andre
mine innerste tanker
for da er vi ett

Hjertesøk
av Selina F. Klungland
Det står et folk i skyggen
De kan bare se en ting
Deres øyne er ødelagt for alt annet
De kan bare gå en vei
for deres hjerter har kjent
deres hjerter har hørt
ubeskrivelige ting
ufattelige ting
Derfor kan de bare se mot en vei
Derfor kan de bare lytte mot en stemme
De lever i et skjult kjærlighetsforhold
ukjent for denne verden
Hver dag lengter de mer og mer
Deres hjerter tørster
De tæres fra hverandre av nød etter ham
De lengter etter Kongens rike
Skyggen de står i
er skyggen av korset

Herrens stier
av Inger Marie Nordin
Vil du gå på mine stier
mine stier er merket
når du kommer til et merke
vil du se det neste litt lenger bort
men du må begynne å gå
du må stole på meg

at jeg leder deg rett
jeg har en sti bare for deg
det er din sti
ingen har gått den før
og ingen vil gå den etter deg
Den fører deg både oppover og nedover
bortover og rundt
det er steder du må klatre
og det er steder du må bøye deg ned
det er steder med buldrende fosser
og det er steder med total stillhet
Jeg ser og jeg kjenner deg
du må stole på at jeg vet
hva du trenger til enhver tid
jeg vet når du trenger utfordringer
og jeg vet når du trenger hvile
jeg vet når du trenger utsyn
og jeg vet når du trenger et skjulested
Det er mange bekker langs min sti
steder der du kan slukke tørsten
men da må du bøye deg ned
kun da er det mulig å drikke
stien går også forbi hvilens vann
og grønne enger
Så, kom
ta av fra veien
og våg å gå på mine stier
din sti venter på deg
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Til forsvar for Israel

av John Hagee

I september 1981 arrangerte pastor Hagee den første ”Night to honor
Israel”. Og denne kvelden til ære for
Israel var bemerkelsesverdig kristne
og jøder fylte auditoriet for å feire
jødenes bidrag til kristendommen.
Pris Kr. 229,-

Tilbud

– 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

Når himmelen inntar
jorden
av Bill Johnson

Profetisk bønn
av Vello Vaim

Pris kr 198,00

Er det mulig for oss som kristne å
vandre i Guds mirakuløse kraft?
Forfatteren gir svaret i denne boken
som er et sterkt vitnesbyrd om Guds
rike og om hvordan vi som kristne
kan vandre i Guds gjerninger.
Spennende og utfordrende lesning.
Pris Kr. 148,00
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Profetisk evangelisering
av Mark Stibbe

Pris kr 148,00

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

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

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

47

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.

Profetisk helg:

3 g a n g e r ny e b e g y n n e l s e r
0 8 . 0 8 . 0 8 - 10 . 0 8 . 0 8
Programoversikt:
Brølende lam inviterer til denne spesielle helgen med profetiske nye
begynnelser, 08.08.08, hvor vi samles i et betjenende fellesskap hvor
Jesus Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt. Vi tror at vi
lever i en meget spesiell høyprofetisk tid hvor vi kommer til å oppleve manifestasjoner av Guds herlighet og nærvær på et høyere og
dypere plan enn vi noen gang har opplevd tidligere. Vi ser at Guds
Ånd utgytes over hele jorden med mektige tegn, under og helbredelser. Vi tror at dette også vi skje i Norge og ikke bare alle andre
steder.
Vi kommer til å bruke mye tid til bønn, lovprisning og helhetlig betjening av deltagerne gjennom ﬂere Brølende lam team.
Sett av denne helgen for å søke Herren sammen med et profetisk folk på tvers av kirkelige grenser og stort sett fra hele Norges
land.

Fredag den 08.08.08

16:00 Velkommen og registrering
18:00 Middag
20:00 3 ganger nye begynnelser

Lørdag den 09.08.08

09:00 Frokost
11:00 Guds strategier for nye
begynnelser
13:00 Lunsj
14:30 Vekkelse og Guds herlighet
16:00 Profetisk betjening og forbønn
18:00 Middag
20:00 Gjennombrudd gjennom den
profetiske tjenesten
22:00 Profetisk betjening og forbønn

Søndag den 10.08.08
Seminaravgift kr 800,00 innbetales til 2220.16.30812 innen 31. juli
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

09:00 Frokost
11:00 Elias Ånd
13:00 Lunsj
14:30 Forløsning av nådegaver og
betjening
16:00 Avslutning

Arrangør: Brølende lam

