w w w. b r o l e n d e l a m . n o
nr. 2/2011

13.årgang

GLOBALT PERSPEKTIV

Den kommende bølge
Jeg spurte hva gjør vi nå, og svaret jeg fikk var at vi
kristne må forberede oss. Vi trenger åndelige bølgebrytere og moloer. Mennesker som ber, som vet å
stå i en åndelig kamp, som kan slå ned angrep.

VEKK KRIGEREN I DEG
Landet er i en situasjon hvor vi står ved et veiskille.
Hvem vil vi følge? De kristne grunnverdiene som
hele vår nasjon bygger på, og som ligger til grunn for
vår velstand, forsvinner i stor fart.

Åndelig Krigføring
Vi lever i endetiden. Mørket blir mørkere, og lyset blir
lysere. Kampen vi står i blir mer intens. Vi kan ikke
fortsette å leve på det nivået som fungerte i går.

Paradiset
den hellige stad og tronens herlihet
av Elwood Scott

Gud vil styrke deg i disse vanskelige tider

s.

1

Innhold
Bueskytteren, profetisk ord ved Per Kjetil Farstad

Side 3

Leder av Per Ivar Winnæss

Side 4

Gud vil styrke deg i disse vanskelige tider
av Irene Svendsen

Side 5

Bønnealter av Kjell Sjøberg

Side 7

Den kommende bølge ved Arnhild Ramsrud

Side 8

Den siste innhøstningen, profetiske ord
ved Per Kjetil Farstad

Side 16

En bekjennelse av hvem du er i Kristus
av Irene Svendsen

Side 17

Globalt Perspektiv

Side 19 - 22

Paradiset, Den hellige Stad og Tronens herlighet
av Elwood Scott

Side 24 - 26

Møte med vekkelsens barn, av Kjellbjørn Møller

En ny generasjon vil tre fram, profetiske ord fra
lørdag, 30. juli, 2011 på “The Open Door” i USA

Vekk krigeren i deg, av Sylvi Levåg

Åndelig krigføring av Arnhild Ramsrud

Lev i forventning profetiske ord ved Per Kjetil Farstad

BL på kryss og tvers

Side 10 - 11

Side 12 - 13
Side 14

Guds hånd av Inger Marie Nordin

Side 15

Side 27

Side 28 - 29
Side 30 - 31

Møte og seminarhelger

Side 32

INFORMASJON
Redaktør:
Per Ivar Winnæss

Trykkeri:
Trykk-Service AS

Foto og Illustrasjon:
Shutterstock.com

Kontakt adresse:
BL Media AS
Flessbergveien 1
3300 Hokksund

Design:
Kim Remme Storvold
Skribenter:
Per Kjetil Farstad, Kjell Sjøberg, Arnhild Ramsrud, Irene
Svendsen, Inger Marie Nordin, Kjellbjørn Møller, Elwood
Scot, Sylvi Levåg, og Per Ivar Winnæss

s.

2

Tlf: 32 75 79 85
epost: info@brolendelam.no
Web: www.brolendelam.no
Bank konto: 9230 09 48830

Bueskytteren, profetisk ord
ved Per Kjetil Farstad

Herren gav meg et bilde: Jeg så en bueskytter med 2 piler i sitt kogger. Den ene pilen var butt (rund) og den andre
pilen var spiss. Da bueskytteren prøvde å treffe målet med den butte pilen, bommet han, både fordi den kom ut av
kurs på grunn av for mye luftmotstand og fordi den ikke kunne feste seg på målet. Den andre pilen kløvde luften og
gikk rakt mot målet og festet seg som en fulltreffer.
Jeg tror Herren talte om å spisse tjenesten gjennom dette bildet. Det står jo også:
“Vær desto mer ivrige, brødre etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast! For når dere gjør dette, skal dere aldri noen
gang snuble” (2Pet1:10)
Det viktigste i kallet er intimitet med Gud. Er vi i den tjenesten vi skal være, så følger det en vidunderlig fred og glede
med tjenesten. Med kallet Gud har gitt oss følger en autoritet og salvelse. Du og jeg vil hverken ha autoritet eller salvelse på områder der vi ikke har vårt kall. I stedet vil vi kjenne oss slitne, trøtte, utkjørt og vi kommer før eller senere til
å “møte veggen”.
Et av Satans største mål er at vi skal være opptatt med så mange gode aktiviteter at vi ikke får utført det egentlige kallet og den egentlige tjenesten vår. Det alvorlige er at det Gud har tenkt for oss personlig, for menighet og land vil ikke
kunne skje hvis vi ikke navigerer oss inn på kallet og utvelgelsen vår og slipper alt det andre.

P.S. Du som ønsker fortsette å abonnere på Den profetiske røst for 2012 kan innbetale kr 310,innen 15. desember. Bruk kontonummer 9230.09.48830 og merk innbetalingen DPR
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Leder

av Per-Ivar Winnæss

Kjære venner!
Jeg opplever at dette er tiden for å føde fram i bønn,
det som ligger på Guds hjerte for en ny og viktig tid for
menigheten og for nasjonen. Vi lever i et åndelig skifte
og dette er tiden for en innhøstning av de bønner som
er steget opp for Guds åsyn og for de som har arbeidet
trofast for Guds rike. Mange sier at de venter på bønnesvar, vekkelse og på innhøstningen for det de har
stått i tro for. Man sier at ”de venter på Gud og på bønnesvaret.” Men det er Herren, Jahve, som faktisk er den
som venter på oss. Dette er tiden for å være bønnesvaret og å bære vekkelsens ånd for forandring i vår nasjon
og ikke minst til å ha fødselskraft i våre bønner for at
nye fødsler kan skje. ”Og de sa til ham: Så sier Hisikia:
Dette er en dag med trengsel og straff og vanære. Barnet er kommet til modermunnen, men det er ingen kraft
til å føde.” Jes 37:4 Jeg oppmuntrer dere alle til å ta del i
den fødselskraft som er nødvendig for å se at vekkelsen
blir født og gjennombrudd for dine forbønnsemner. Som
en av deltagerne på seminaret i Ålesund fikk følgende
fra Herren:
”Jeg tror han vil forløse nåden og bønnens ånd. Gud
vil forløse nøden som han har i sitt hjerte for de ”der
ute” og for hver enkelt av oss i hans legeme. Han vil
åpenbare vår egen tilstand også. Da blir legemet legt
og bønn blir en livsstil. Da stiger våre bønner opp som
et veloffer opptil ham. Dette må imidlertid fødes fram,
ellers blir det åndelige aborter og vi får enda flere sår
i legemet. Det er kort tid igjen og vi kan ikke lene oss
tilbake mens folk er på veg til avgrunnen. Vi må pløye
i ånden for å bryte nytt land. Tradisjoner og religiøse
former ærer ikke Jesus. Vi må våge å slippe taket. Det
betyr ikke at vi ikke skal ha orden, for Gud er en ordens
Gud og Ånden skaper enhet.” Dette ordet er en god
beskrivelse for hva vi opplever Herren deler med oss.
s.
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Vi opplever en sterk og mektig salvelse og Guds
nærvær på møtene vi har på Flesseberg gård, for tiden.
La oss holde fast på hungeren etter mer av Gud og tilen
dypere lengsel etter mer hellighet i våre liv. Vi må ikke
ta dette som en selvfølge, men stadig å jage etter mer
av ham. La oss holde dette som den mest dyrebare
skatt vi har. La oss ha den bønn til Gud, at Herren vil
gi oss større nåde til å tåle mer og å bære mer av hans
nærvær og mektige salvelse.
Vi har en visjon om å bygge opp lokale tverrkirkelige
utrustningssenter rundt omkring i landet vårt. Vårt mål
for 2012 er å få bygget opp lokale team, slik at vi sammen kan gjøre større kampanjer med lokale ukeskoler
og åpne kveldsmøter for vekkelse og reformasjon. Vi
må stå sammen for bønnedekning og å forløse flere
lokale profetiske forbønnsteam som er i funksjon, for å
møte de behov som er ute i distriktene. Vi ønsker også
å bygge opp flere profetiske evangeliseringsteam, som
kan jobbe ute i gatene, for å nå ut med evangeliet og
demonstrere Guds rike med kraft, når vi har møtekampanjer, konferanser etc. i de forskjellige områdene. Vær
med å be for at dørene skal åpnes og veien framover
legges. Det krokete skal rettes, det ujevne jevnes og det
stengte land skal åpnes!
Vi takker alle dere som står med oss for å kunne utruste
de hellige til tjenestes gjerning både som abonnent,
forbeder og som giver. Vi ønsker alle våre lesere en
velsignet innhøstningstid og gjennombrudd for snart en
overgang til et nytt år.

Gud vil styrke deg i disse
vanskelige tider
av Irene Svendsen
Tidene vi lever i nå er veldig vanskelige og tøffe. Det er
høyprofetiske tider med mye uro, tumulter, krig, ufred,
nød, sult, katastrofer osv. Dette leser vi om i Matteus 24,
hvor Jesus forteller og profeterer om at disse ting skal
skje i “den siste tid”, dvs. tiden rett før Jesus kommer igjen for andre gang for å hente sin forsamling opp til himmelen. Jeg skrev sist at 2011 ville bli et veldig tøft år og
at vi måtte reise oss opp i Guds kraft og bli lys i denne
verden, slik Herren har kalt oss troende til. Jes60:1-3.
Tallet 11 står for Antikrist, forvirring, uorden, lovløshet,
oppløsning, smuldring, mm.
Jeg begynte å skrive denne artikkel før ferien, før den
22. juli. Jeg hadde fått en påminnelse, eller varsel om at
noe ondt kom til å skje, uten å vite hva. Veldig merkelig. Har bedt mye om beskyttelse for oss som familie,
venner, slekt, menigheter, folket og for Norge. Mens
min familie og jeg var i Danmark nå i juli på ferie, kom
nyhetene om bomber og drap av uskyldige fra vårt
kjære hjemland. Det var ille, helt uvirkelig nesten. Jeg
ble veldig sjokkert, men det var egentlig ikke overraskende. Jeg var blitt advart på forhånd i mitt hjerte ved
Guds Ånds tiltale. Jeg kjente en stor, stor sorg og nød i
mitt hjerte. Vi ble veldig lei oss og begynte å be til Gud
for alle menneskene som var blitt angrepet og berørt av
denne store tragedien. Men i mitt hjerte visste jeg at

Dette mennesket som har drept så mange, er fullstendig fylt av hat og ondskap. Han har fått utvikle
seg i ensomhet, det er skremmende. Men dette er et
av mange tegn i tiden og mere venter, så vi må være
forberedt kjære venner. Vi må våke og be sier Guds
Ord og ånden til oss. Er du en beder og en forbeder?
Hvis ikke, bli det i dag! Vær med i bønnehæren som
nå vokser fram i vårt land og i hele verden. Vi går inn
i en nødstid som verden aldri før har sett, det står i Bibelen. Det blir verre i verden, men over deg skal Guds
herlighet stråle fram! Jes60:1-3, som er et profetisk ord
til oss for denne tiden.

Gud hadde forberedt meg og advart meg på at rystelser
ville komme, også til Norge (dessverre), fordi vi er i
verden, og hele verden ligger i det onde, i den ondes
vold, står det i Skriften. Vi lever i et godt og fritt land,
med religionsfrihet og ytringsfrihet. Dette er vi veldig
glade og takknemlige for. Vi takker Gud for Norge og ber
for de som styrer landet; Kongen, regjeringen, stortinget
og kommunestyrer etc. Men vi har en regjering som ikke
tror på den levende Gud, ikke ber til Gud, eller synger
kristne sanger og som nesten har fjernet kristendom
og Bibelen fra skolene. Og regjeringen har vedtatt flere
gudløse lover som ikke er Gud til behag, heller ikke til
velsignelse for landet. Jo mer gudløshet vi får i landet,
jo mer forbannelser kommer det over folket. Det er dette
som skjer nå, de styrende (mange, ikke alle!) har vendt
seg bort fra Jesus og resultatene ser vi: ondskapen
florerer. Det er noe som har skjedd vårt kjære fedreland,
så la oss be og fortsatt be ja, rope til Gud for vårt land.

s.
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Bonn
kraften i det talte ord
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Bønnealter
av Kjell Sjøberg

Hva er egentlig et bønnealter? At et bønnealter blir reist innebærer at en bønnedisiplin opprettes i et menneskets liv.
Bibelen taler om forskjellige plasser for et bønnealter.

Lønnkammeralteret
“Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg
for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be
til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.” Matt6:5-6

Fast bønneplass ute
“Ved den tiden gikk Jesus opp på berget for å be, og han ba hele natten til Gud.” Luk6:12

Faste tidspunkter for bønn
“Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i huset sitt. I tak-kammeret hadde han åpne vinduer som
vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, akkurat som han
hadde gjort før.” Dan6:11

Felles bønnealter
Et bønnealter kan bli et bønneinitiativ der forbederne kommer sammen på et bestemt tidspunkt og en bestemt plass
og fortsetter en bønnetjeneste som varer år etter år. “Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet, til ettermiddagsbønnen ved den niende time.” Apg3:1

Reis et bønnealter for det stedet du bor
Da David fikk befalingen om å reise et alter på Jebusitten Aravnas mark (2Sam24:18), var plassen bare en treskeplass. Men det bønnealteret kom til å stå midt i hendelsenes sentrum, midt i sentrum av hovedstaden og nasjonens
liv. Treskeplassen ble tempelplassen. Om det alteret sa Herren:
”For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.” Jes56:7b
Man vet aldri hvor det slutter når noen bygger et bønnealter. Herren vil at bønnealteret skal være det sentrale i det
som hender på en plass og i en by. Det alteret har å gjøre med Herrens regjering og innflytelse over byen. Byens
beskyttelse avhenger av bønnealteret!

s.
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Den kommende bølge, profetiske ord
ved Arnhild Ramsrud
For en tid tilbake, på forsommeren, talte Herren til meg da jeg var i bønn for nasjonen. Jeg så inn i det åndelige, og
jeg fikk se en tsunami på vei mot Norge. Ikke en fysisk bølge, men et sort og massivt angrep på landet vårt. Den var
langt ute på havet, og så ut som en sort stripe der, men det var klart at den var kraftig, og like bred som hele horisonten. Den er på vei, og den kommer. Spørsmålet er ikke hva vi skal gjøre for å hindre den i å komme, men hva vi gjør
for å forberede oss på den.
For det er ikke for sent å berge landet.
Jeg spurte hva gjør vi nå, og svaret jeg fikk var at vi kristne må forberede oss. Vi trenger åndelige bølgebrytere og
moloer. Mennesker som ber, som vet å stå i en åndelig kamp, som kan slå ned angrep. Mennesker som er grunnfestet
i ham, som er klippen, og tåler at bølgen slår mot dem uten at de faller. Mennesker som har innviet sine liv til å våke
og be, som stiller seg i revnene i muren. Vi trenger åndelige moloer, fellesskap som kan være trygge havner, der en
kan ligge trygt, til det igjen er tid for å dra ut.
Det er en tid for å bygge, ikke store praktbygg, men åndelige festningsverker for Herren. Fellesskap som er villige til å
stå i første linje i kampen som venter, som vil be for mer enn egne ambisjoner, som har lagt livet ned for Gud.
Bølgen kommer, men det er ikke for sent å redde Norge. Vi har tid til å forberede oss, men vi har ingen tid å miste.

s.
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P.S. Du som ønsker fortsette å abonnere på Den profetiske røst for 2012 kan innbetale kr 310,innen 15. desember. Bruk kontonummer 9230.09.48830 og merk innbetalingen DPR

s.

9

Møte med vekkelsens barn
av Kjellbjørn Møller

Hendelsen fant sted en maidag for snart 20 år siden.
Jeg hadde fått stilling som ansvarlig for driften av en
misjon som hadde forgreninger i Sverige, Finland og
ellers en rekke andre steder i verden. Men for å kunne
finansiere dette var jeg nødt til å jobbe ved siden av misjonsarbeidet. Jeg gikk til nærmeste hjemmehjelpskontor,
som lå hundre meter fra stedet jeg bodde. Jeg startet
som hjemmehjelp og traff på den måten mange mennesker. Kanskje var dette Guds program for meg, fordi
jeg her fikk lytte og lære fra generasjonen som var gått
foran. Etterkrigsgenerasjonen, de som hadde sett landet
reise seg etter krigen. Mennesker som noen ganger
hadde betalt en høy pris for sin innsats for et fritt Norge.
Jeg tenker her spesielt på krigsseilerne som ble frarøvet
sine rettigheter fra staten. Penger som de hadde satt
livet på spill for å tjene. Det var tydelig at noen hadde
betalt en høy pris, både til sjel og legeme. Jeg kjente
ofte sinnet stige i meg når noen av dem “åpnet” seg og
fortalte hvordan de hadde kjempet mot byråkratiet for
sine rettigheter, men som nå var blitt gamle og skrøpelige, og satt innestengte i små leiligheter. Men historien
jeg vil fortelle om nå utspant seg en maidag, sentralt på
Grunerløkka i Oslo.
Jeg hadde fått i oppdrag fra ledelsen i hjemmetjenesten om å besøke et ektepar. Dette var første gangen
de skulle ha hjelp, og jeg viste at slike besøk bød på
litt ekstra spenning og usikkerhet. De var hyggelige da
de tok imot meg og vi snakket om løst og fast da jeg
forberedte meg på rengjøringen av leiligheten. Den var
forholdsvis stor, og jeg var litt betenkt over den tiden jeg
var blitt tilmålt.
Jeg tok et raskt overblikk over boligen. Den bar preg av
å være gammel, men det var likevel noe høytidelig og
flott med den. Det var som å komme inn i en tidskapsel, femti seksti år tilbake i tid. Dette var ikke uvanlig å
komme til slike eldre leiligheter i min jobb. Jeg klargjorde
meg for oppgaven. Jeg åpnet vinduet ut mot Markveien.
Frisk og varm vårluft strømmet inn i leiligheten.
Først tar jeg støvet på bokhyllene, tenkte jeg. De strakte
seg opp mot taket, som murer, befestet med kunnskap.
Gode tid, her er det mye gammel kunnskap! Forsiktig
strakte jeg meg opp mot de øverste hyllene, hvor jeg antok (av erfaring) det måtte ligge mye støv fra år tilbake.

s.
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Mannen som trodde Gud
I det jeg strakte meg opp langs hyllemeterne, falt blikket
på en bok. Det kunne vel ikke være? Jo, så sannlig,
det var det. Hjertet banket litt fortere. Boken jeg lenge
hadde sett etter og ønsket meg stod nå bare en halv
meter fra meg. Mannen som trodde Gud, stod det på
ryggen av den. Jeg drog den forsiktig ut av hyllen og
blåste lett på den. Støvet som hadde samlet seg på den
forsvant som en liten sky ut i rommet.
Biografien av den første moderne trosmisjonæren, Hudson Taylor, var nå i min hånd.
Jeg tok en pause i arbeidet og henvendte meg til mannen i stua. ”Hvor mye skal du ha for denne,” spurte jeg
spakt.
Den pensjonerte lektoren misforstod meg, og trodde jeg
hadde tatt med bøker for å selge til dem! Jeg oppklarte
raskt misforståelsen og sa att boka nok tilhørte huset,
men at jeg gjerne ville kjøpe den av han. Han smilte og
viftet med hånden, ”å nei da, gutten min, den kan du få”
sa han. Han så granskende på den gulnede boka fra en
av de mange hyllemeterne i stua.

Vekkelsen i trettiåra i Oslo
Kona i huset forsto at vi hadde en fellesnevner, og
straks var samtalen gått over i ett høyere nivå. Nå
begynte historiene om gamle vekkelser å komme på
løpende bånd. Jeg husker best det hun fortalte om vekkelsen på 30 tallet. Den går ofte under navnet Mangs
vekkelsen. Det ble etter hvert vanskelig for meg å jobbe,
men det la ikke den pensjonerte legen merke til. Hun
fortalt merkelige historier om vekkelsen i Oslo på denne
tiden. Hun husket omvendelsen til Annie Skue Berntsen,
og fortalte hun husket godt da den kjempestore unge
sykepleierstudenten bøyde sine knær ved alteret. Jeg
var nå ferdig med støvtørkingen og forberedte støvsugingen. Det førte til ett opphold i samtalen, men for min
indre verden så jeg for meg hvordan det må ha vært i
byen på denne tiden. Køene utenfor kirkene. Evangelisten som talte kraftige budskap så mennesker kom i dyp
anger og bad hjerteskjærende om frelse fra sine synder.
Bønnekvinnene som hadde banet veien for vekkelsen.
Mennesker som lå rundt om på gatene, slått ned av
Åndens kraft. Jeg bad stille i ånden mens jeg grunnet på
det jeg hadde hørt.

Jeg ble med et avbrutt av telefonen. ”Bare ta den,” sa
damen. Jeg stoppet støvsugeren og tok telefonen. Det
var en person som sa hun gjerne ville snakke med Dr
NN. Ett øyeblikk, sa jeg til personen i den andre enden
av telefonen. Mens jeg holdt for mikrofonen på den
gamle telefonen. ”Det er visst en pasient som vil snakke
med deg,” sa jeg. Så raskt hun evnet kom hun og tok
telefonen. Jeg satt stille på sengekanten og så og hørte
på det hele. Utrolig, tenkte jeg, så skarp i tankene, mens
kroppen bar preg av alderen. Da hun var ferdig startet
jeg opp med renholdet og gjorde meg ferdig. Nå var
det tid for vask av gulv. Vann og grønnsåpe, og på med
gummihanskene. Praten var i gang igjen.

Preg av vekkelseshistorie
Samtalen kom inn på pinsevekkelsen, og damen kom
med flere opplysninger om nabolaget. T.B. Barrat, ja,
han bodde jo her i gården før sin åndsdåp, mens han
fortsatt var prest i Metodistkirken i Thorvald Mayergaten.
Herfra hadde han bare noen minutter å gå til jobben!
Jeg stoppet for et øyeblikk opp i arbeidet, mens jeg
hørte på komprimert, levende kirkehistorie. Jeg følte nå
at jeg stod på hellig grunn!
”Så Barrat har bodd her,” sa jeg mens jeg tørket svetten
fra panna. Jada, sa hun, og fortsatte forelesningen. Det
var tydelig hun hadde stor kunnskap, og at det ikke var
hver dag hun fikk øse av denne kunnskapen. Mannen
var noe mer reservert og satt i stolen uten å si så mye.
Senere fortalte han meg att han var høyt oppe i frimurerordenens hirarki, og da var det vel ikke så rart han var
mer tilbakeholden, tenkte jeg.

Da hun en stund senere var i ett celebert seleskap,
var det en av hennes venner som utfordret henne på
det hun hadde opplevd. Her var det mennesker på
regjeringsnivå og andre høyt aktende personer. Blant
annet, mennesker som hadde stukket kjepper i hjulene
for evangelister som ville be for syke. Da hun nente
navnene på dem kjente jeg dem straks igjen, men
unnlot å si noe. Det ville koste for mye tid. Hun fortalte
historien som beskrevet, og sa man kunne hørt knappenålen falle i gulvet!
Min tilmålte tid for renholdsjobben var ute. Men før jeg
gikk skrev de begge en hilsen og lykkeønskninger for
fremtiden i permen på boka jeg hadde fått. Til slutt uttrykte de takknemlighet for hjelpen og vi tok farvel. De
var nok litt bekymret for mitt yrkesvalg, men jeg lovte å
tenke over saken.

Et bønnesukk om en ny vekkelse for Oslo
Jeg kom ut i det friske vårværet. Solen var kommet høyere opp på himmelen og tok godt tak i mellom de gamle
bygårdene. Mens jeg gikk oppover Markveien kunne jeg
ikke annet enn å be: Å Gud, du må sende en ny vekkelse over denne byen.
Selv om de gamle menneskene jeg møtte de to årene
som hjemmehjelp nå er borte, og nye mennesker har
flyttet inn i de ærverdige bygårdene, husker jeg dette
besøket spesielt, og boka med hilsenen i permen er
fortsatt det beste minnet jeg har fra min tid som hjemmehjelp på Grunerløkka i Oslo.

Tiden gikk, men den pensjonerte legen, som riktignok
fortsatt hadde litt praksis fra sitt lille hjemmekontor, fortalte en historie jeg ikke har glemt.
Da hun var lege tok hun ofte også jobb som sensor for
medisiner studenter. En tid hadde hun bekymret seg for
en utvekst som hadde vokst ved håndleddet. Da en av
de andre sensorene så den, ble han bekymret og bad
henne få kulen undersøkt så rask som mulig. En dag
hun satt på kontoret og leste sin Bibel, kom hun over
løftene om bønnesvar i Jesu navn. ”Alt hva dere ber om
i mitt navn” Hun mediterte over teksten en stund, så la
hun hendene på utveksten og sa, I Faderen, Sønnen og
Den Hellige Ånds Navn, forsvinn! Den forsvant i samme
sekund foran øynene på henne. Hun fortalte dette til
flere venner og bekjente.
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Vekk krigeren i deg
av Sylvi Levåg

For en tid tilbake, i sommer satt jeg i min leilighet i Oslo og bad for Norge, fikk jeg se et syn:
”I stor fart kommer en rekke hester galopperende bortover en slette. Rytterne holder tøylene i den ene hånden. I den
andre hånden holder hver enkelt rytter et banner. Bak de galopperende hestene er det en stor brann; ilden sprer seg
med stor styrke. Rytterne er krigere. De går foran for å bane vei, for at ilden skal spre seg, ilden som skal gå over
landet.”
Landet er i en situasjon hvor vi står ved et veiskille. Hvem vil vi følge? De kristne grunnverdiene som hele vår nasjon
bygger på, og som ligger til grunn for vår velstand, forsvinner i stor fart. Det mest påtrengende ropet i tiden er det
samme som lød i Jerusalem for snart 2000 år siden: “Bort med ham. Bort med ham!”
Mørke skyer stiger opp i horisonten, skyer som varsler uvær. Det vil komme kraftige vindkast i de kommende dager.
Det som kan rystes, vil bli rystet. Det kommer en dom, og den skal begynne i Guds hus. “Nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds eget folk” 1Pet 4:17. Det er tid for å ydmyke seg, omvende seg og
innvie seg på nytt til vår Herre og Mester. Hvis vi som hans folk gjør det, er det håp for vår nasjon: “vend om til meg av
et helt hjerte, med faste, gråt og klage… la angeren rive i hjertet. Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og
barmhjertig, langmodig og rik på miskunn; han kan endre sin plan så han ikke lar ulykken komme: Kanskje snur han
om og endrer sin plan og lar velsignelse bli tilbake.”Joel2:12-14

Lyden fra basunen
Hører du lyden fra basunen? Nå er tiden inne for mobilisering! Hvem er villig til å ta del i kampen? Det kommer en
tid hvor vi ikke lenger kan sitte på tribunen og betrakte det som skjer. Forkynneren, kapittel 3 omhandler at det er en
tid for alt, v.8 “En tid til krig en til fred”. Nå er det definitivt en tid for krig, åndelig krig.. “Rust dere til hellig krig, vekk
krigerne! Joel 4. Krigerne som slumrer må våkne! Som kristne må vi ta et valg. Vil du og jeg ta del i den åndelige
krigen, ta de åndelige våpen i bruk for å ta landet tilbake? Vi må ta et bevisst valg. Ved å ikke foreta deg noe, har du
valgt.
Soldater som skal ut i kamp, forbereder seg. Det samme må vi. Hvordan kan vi forberede oss? Vi må forstå hensikten
med hvorfor vi skal kjempe. I 1Krøn12:32 står det om Jissakars sønner “som forstod seg på tidene, så de visste hva
Israel burde gjøre”. På samme måte er dette en oppfordring til oss om å forstå tiden vi lever i.
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Å kjenne Herren
Soldaten må ha mat for å stå i kampen. Vi må også spise vårt daglige brød for å fungere. Som Jeremias, spiser vi
hans ord. “Jeg fant dine ord og jeg åt dem.” Jer15:16. Eller profeten Elias: “Stå opp og spis ellers blir veien deg for
lang.” 1Kong19:7. Vær i Herrens nærvær. Lytt til hans stemme. “La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å
kjenne ham…” Hos6:3 Kjennskap er noe annet enn kunnskap. Jeg har kunnskap om kong Harald, men jeg kjenner
ham ikke. Det er fullt mulig å ha en intellektuell forståelse av hvem Jesus er, uten at en har en levende relasjon til
ham. Lev i lyset. La hans lys skinne på deg, så du oppdager hvor du er og hvor du går. La hans lys skinne på deg så
du ser din synd, så du ser at du trenger omvendelse og nåde.
Åpenbaring er ferskvare. Jeg kan ikke leve på det jeg mottok for to uker siden. Hver dag må vi har ny åpenbaring. Det
er alltid noe nytt. Guds ord er levende og virkekraftig. Har du ikke stridskraft eller lyst, be han gi deg den. “Kristi kjærlighet tvinger meg,” sa Paulus. Ikke mange av oss kan si det samme. Men ber vi Herren gi oss hans hjerte og sinn for
verden, vil han mer enn gjerne fylle oss med sin ild og sin kjærlighet; sin pasjon.

Stille seg i gapet
Skal vi lykkes i å ta landet tilbake, må det være noen som er villig til å stille seg i gapet for nasjonen. Hans Nielsen
Hauge er et mektig eksempel på hva Gud kan utrette gjennom et enkelt menneske som stiller seg til disposisjon for
ham. Han var fylt av Guds kraft og fikk være med å rydde vei for Herren i landet, noe som ble fundamentet for vår
velferdsstat og rikdom.
Gud er ikke først og fremst opptatt av våre gaver og talenter. Hjerte er det viktigste; et ydmykt og sønderbrutt hjerte,
er det som behager ham. Et hjerte som responderer som Maria: “Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som
du har sagt” Luk1:37
I de kommende dager vil mørket i økende grad dekke jorden, men over oss skal lyset stråle. Vi trenger Guds kraft
og Guds hellighet for denne tiden. Skal vi være bærere av Guds kraft, må vi tømmes for vårt eget. Er hjerte fylt opp
med alt mulig annet, blir det kummerlige kår for Guds ånd. Vi må dø fra oss selv. ”Han skal vokse og jeg skal avta.”
Joh3:30 Å avlive det gamle menneske er en seig og smertefull prosess. Skal vi være en disippel og etterfølger av
Kristus, er dette en del av pakken. På samme måte som Jesus opplevde smerte ved hver spiker som ble slått inn i
hans kropp, vil vi oppleve det smertefullt når vi opplever å få et “stikk” i vårt gamle menneske.
Dette må også innvirke på hvordan vi lever hverdagslivet. Alt kommer ikke av seg selv. Hver dag må vi ta bevisste
valg i forhold til hvordan vi prioriterer tid og ressurser. Gud må skape en tørst i oss etter mer av ham. ”Som hjorten
stunder etter bekker med levende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud” Sal42:2 Hvis vi omvender oss,
ydmyker oss og innvier oss på nytt, har Gud et herlig løfte til oss.” Innvi dere nå! For i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere” Jos3:5
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Lev i forventning profetiske ord
ved Per Kjetil Farstad

”Jeg vil at dere skal leve i forventning til hva jeg vil gjøre i tiden framover!” ”Fordi dere tror på meg og har satt deres lit
til meg på alle områder, kommer dere til å gjøre mine gjerninger blant folket, ja større gjerninger enn det jeg gjorde da
jeg vandret her på jorden fordi jeg gir dere mektige redskaper.”
”Vit derfor at det handler om bønn og tro i tiden framover. Dere må ha min tro for å kunne gjøre det som ligger foran.
Min tro er ikke basert på aktivitet, men på bønn og forventning. Forvent mirakler! Forvent større ting i tiden framover.
Vit at om dere ber om noe i mitt navn, hva som helst, så skal jeg gjøre det! Jeg vil gripe inn!”
”Se dere tilbake. Jeg har ført dere gjennom tørre steder og ørkenlandskap, men det har alltid vært med omsorg og en
kjærlig hånd. Det har vært en tid av lutring for dere, vandringen har vært en test på utholdenhet, en test på den styrke
og karakter jeg har villet bygge i dere, for å forberede dere for det som kommer.”
”Enda en tid vil det være sterk hete, stormer og uvær, og midt i dette vil dere rope til meg, fordi dere har valgt å gå
troen og bønnens vei, og jeg vil svare dere med mirakler fra det høye. Jeg har overfylte lagre av velsignelser som
venter bak slusene. Be til meg, rop til meg, forvent min inngripen, og jeg vil åpne slusene av velsignelser over dere.”
”Dere skal ikke behøve å løpe etter rikdommen, for sølvet og gullet til all god gjerning skal komme til dere fra uventede
plasser, for rikdommen hører meg til,” sier Herren. ”Det er jeg som taler til mennesker over hele jorden om å forløse
rikdom og de vil adlyde min Hellige Ånds tale i deres liv.”
”Veien til disse velsignelsene er ikke at dere skal arbeide mer, men å be til meg, tro på meg og leve i forventning på
at jeg skal gjøre det. For hvis ikke jeg bygger verket så bygger dere forgjeves. Derfor, vit at jeg først og fremst har kalt
dere til intimitet og ikke aktivitet. Vær derfor ved godt mot! Ta tid innfor mitt ansikt! Hør hva jeg vil tale til dere! Jeg vil
gå sammen med dere! Vit at dere lever i høyprofetiske tider og er midt i strømmen av det jeg har planlagt for denne
verden, like før mitt komme!”
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Guds hånd av Inger Marie Nordin
Hender er en viktig del av oss. Vi kan uttrykke mye ved hjelp av hendene våre. Noen snakker ved hjelp av hendene
sine fordi de ikke har noen stemme, noen er avhengig av følsomme fingertupper for å kunne lese blindeskrift. Enkelte
snakker med hele kroppen, de gestikulerer med armer og hender og hadde nok ikke helt visst hvordan de skulle kommunisere uten. Enkelte håndtegn er universelle. En strak håndflate som peker mot deg betyr stopp og når vi krummer
håndflaten og løfter den mot munnen betyr det som regel at vi er tørste og ønsker noe å drikke. Vi opplever at hender
kan trøste, beskytte og at hender kan uttrykke makt.

Styrke og makt

Berøring

I Bibelen finner vi flere henvisninger til hender. I
1Krøn29:12 leser vi:»Rikdom og ære kommer fra deg,
du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt
til å gi storhet og kraft til alle.» Hånden representerer
styrke og makt. Vi har et uttrykk som heter å ha noen
i sin hule hånd. Det betyr å ha full kontroll over noen.
Gud har full kontroll! La ikke noen få deg til å tro noe
annet! I 1Mos15:6 leser vi: ”Din høyre hånd, Herre, er
herlig i sin kraft. Din høyre hånd, Herre, knuser fiender.”
I kap.17:16 leser vi ”Og han sa: En hånd er utstrakt fra
Herrens trone! Herren skal stride mot Amalek fra slekt til
slekt.”

Hender bringer også legedom. I Matt8:3 kan vi lese
om Jesus som renser en spedalsk. Jesus rørte ved
mannen. Her var det viktig med berøring, spesielt fordi
mannen var spedalsk og loven sa at den som rørte en
spedalsk var uren. Jesus visste dette, men det satte
ikke en stopper for hans vilje eller evne til å helbrede.
Berøring ble et kontaktpunkt for helbredelse. På samme
måte ble det med kvinnen som hadde blødninger. Hun
tenkte at hvis hun bare fikk røre ved kappen til Jesus,
så ble hun frisk, og det ble hun. Mark5:24-34. Jesus
kjente at det gikk en kraft ut fra ham. Det er ikke bare
legedom som overføres ved berøring. I Jes1:9 leser vi:
”Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn. Og
Herren sa til meg: Se, jeg legger mine ord i din munn.”
Vi trenger alle Guds berøring, om det er legedom vi skal
ta imot eller det er ord fra Herren vi skal bringe videre.

Beskyttelse
Hånden står også for beskyttelse. Vi kan lese om dette i
2Mos33:22 der Gud dekker Moses med sin hånd til Gud
har gått forbi. I 5Mos33:3 beskriver Moses Gud slik: ”Ja,
han elsker sitt folk! Alle dine hellige er i din hånd, de
ligger for din fot, de tar imot dine ord.” Vi er i Guds hånd,
beskyttet av ham, vi som tar imot hans ord. Han glemmer oss ikke: ”Se i begge mine hender har jeg tegnet
deg, dine murer står alltid for meg.” Jes49:16

Guds gode hånd
Både Esra og Nehemja opplevde at Guds gode hånd
var over dem. Esra8:18 og Neh2:8 De følte at Gud var
med dem og at alt ble lagt til rette for dem. Gud er god,
alt han gjør er gjennomsyret av godhet. Han kan ikke la
være, det er i hans natur, selv hans hellighet er god. Det
er en godhet som er total. Han vet hva som er best for
oss. Det er ikke alltid vi setter pris på det vi må gjennomgå, men Gud gjør det fordi han er god!

Velsignelse
Noe av det siste Jesus gjorde før han ble opptatt til
himmelen, var å løfte sine hender og velsigne disiplene.
Luk24:50-51. Det var det beste han kunne gi dem! Også
foreldrene til de små barna kom med de små barna til
Jesus for at han skulle velsigne dem.
Mark10:13-16 Jakob i det gamle testamentet, visste
hvor verdifull Herrens velsignelse var. Han sa: ”Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg.” 1Mos32:26. La oss
ikke gå glipp av Herrens velsignelse!
Guds hånd uttrykker mange ting. De jeg har beskrevet
her, er bare noen få av dem.
”Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!”

Pottemakerens hånd
Gud gjør med oss det som pottemakeren gjør: ”Se, som
leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd,
Israels hus!” Jer18:1-6. Han former og omformer oss
slik at vi kan bli til et ærens kar, et kar som kan bære
Herrens herlighet.
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Den siste innhøstningen, profetiske ord
ved Per Kjetil Farstad
”Dere er i en tid der alt rystes. Jeg har sagt i mitt ord at når alt begynner å rystes i verden er det for alvor inngangen til
den siste innhøstningstiden. Alt som kan rystes vil rystes omkring dere. Naturen rystes. De som har satt sin lit til rikdom vil rystes. Alle riker på jorden vil måtte gjennomgå rystelser før jeg kommer. Det er bare ett rike som ikke rystes,
mitt rike. Men mitt rike vil derimot ryste all religiøsitet i tiden fordi mine apostler, profeter, evangelister og tjenere er
sendt ut for å utfordre denne religiøsiteten i mitt navn. Dette er en hærskare av tjenere som ikke eier menneskefrykt,
men som er full av ærefrykt for meg,” sier Herren.
”Jeg har utformet en plan for dette landet. Vit at jeg kommer med høstregnet i rett tid. Dere har vært utålmodige og
spurt: Kommer ikke snart det som er lovet? Men dere skal vite at det har vært en lang tid av preparasjon over landet.
Markene som skulle sås har vært harde og tørre. Derfor har mange av mine tjenere i lang tid arbeidet med jordsmonnet. De har pløyd og harvet, sådd og vannet, og vært trofast i sine tjenester. De skal i sannhet få sin lønn,” sier Herren.
Og se: ”Nå har det begynt å spire! Har dere ikke merket hva jeg gjør blant kvinnene i landet? Har dere ikke merket hva
jeg har begynt å gjøre blant ungdommene rundt dere? Åpne øynene dine og se! Vit at jeg også vil vise min herlighet
og mitt nærvær gjennom barn og barnebarn, for jeg vil røre ved barna. Jeg sender min vekkelse blant dere på en annen måte enn dere forventer det. Min Ånd og min herlighet skal også åpenbares gjennom mine minste, og gjennom
dette vil fedrenes hjerter bli vendt mot meg. For jeg er generasjonenes Gud!”
”Åpne øynene og se, for jeg har reist meg og skuer ned på dere. Mine øyne er rettet mot dette landet. Det er lys
over landet. Mine bønnekjempere er i ferd med å komme på plass. Mine profetiske tjenere er kommet på muren. Jeg
utøser nådens og bønnens ånd over landet. Derfor går dere nå inn i høstsesongen. Aksene modnes dag for dag. De
blir gjort lette å plukke. Jordsmonnet er mykt. Min Ånd er i ferd med å smelte og forberede hjertene til folket i landet.
Jeg som er høstens Herre har sent mennesker fra alle verdenshjørner til dere for å oppmuntre dere, hjelpe dere til å
høste sjeler, og for å sette mitt folk i landet i stand til å utføre det oppdrag jeg har planlagt: Å være et lys for nasjonene
omkring,” sier Herren.
”Gi akt på det som mine tjenere taler og det som før er talt over Norge. Det vil bli et regnskyll over landet, og over de
tørre stedene spesielt. Trærne skal grønnes og bære frukt. Stor favør skal komme over mitt folk på ethvert sted og
områder de setter føttene sine på. Løftene jeg har gitt dere står fast! Fryd dere derfor i min Ånd og vær glade! Dette er
ikke tiden for å falle i søvn. Reis dere i min kraft! Bli i meg, lev tett ved meg og ha røttene plantet ved mine rennende
bekker med friskt kildevann. Det er jeg som skal gjøre verket gjennom dere. Vær bare åpne kanaler for min Ånd i
denne tiden, slik at min kraft og herlighet kan flyte fra dere og ut til menneskene omkring dere,” sier Herren!
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En bekjennelse av hvem du er i Kristus
av Irene Svendsen
Tro dette og si det høyt og under vil skje. Ved troens bekjennelse i hjerte og med din munn skaper du det du sier.
Mark11:22-24 Guds Ord er skapende og dine ord er også skapende. Tro og tal det Guds ord sier om deg!

1. ”Jeg er en ny skapning i Kristus Jesus, det gamle er borte, se, alt er blitt nytt.”
2Kor5:17 ”..og jeg er forsonet med Gud min Far i Kristus Jesus,” v.18
2. “Jeg er blitt gjort rettferdig i Kristus Jesus. Jeg har fått Guds rettferdighet i ham.” 2Kor5:21.
Jesus bar alle syndene mine på sin kropp på korset, der korsfestet han dem, og tok den straffen jeg fortjente. Jeg
kan nå leve i Kristus, i frihet fra syndens makt, jeg er løst og fri.
3. Jeg er nå et Guds barn og en medarving til Kristus. Jeg har fått barnekår ved Ånden. Rom8:16-17
Jeg har tatt i mot ham, Jesus i mitt hjerte og jeg tror på hans navn, derfor har jeg rett til å være og kalles Guds
barn! Jeg er innenfor og tilhører nå Guds familie og Guds rike. Joh1:12-13
4. Jeg er velsignet i Kristus Jesus og tar imot, i tro, alt det gode Herren vil gi meg. Ef:1.3 ”
Gud har velsignet meg med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus.” Jeg velger å lyde Herren i alle
ting og får høste rikelig velsignelse på alle områder. Les 5Mos28:1-14. Alle Guds løfter har fått sitt ja og amen i
Kristus.
5. ”Jeg er blitt reddet ut av Satans makt og satt over i Guds elskede Sønns rike!” Kol1:13-14.
Jeg er blitt frelst - gresk: sozo- frelst, reddet, befridd, helbredet, trygg, frigjort, løslatt, bevart, tilgitt og gjenopprettet. Kristi frelse er fullkommen til hele mennesket, til ånd, sjel og kropp. Jesus gjenoppretter og helbreder meg
så jeg kan bli et helt menneske.
6. ”Det er ingen fordømmelse for meg som er i Kristus Jesus!” Rom8:1
Om jeg føler og tenker negativt om meg selv, vet jeg at dette ikke er fra Gud. Da kan jeg velge å tro på hva Guds
Ord sier om meg, at det er ingen fordømmelse for meg, jeg er høyt elsket av Herren og han vil at jeg skal ha det
godt!
7. Kristus har frikjøpt meg fra lovens forbannelse, fattigdom, sykdom og død. Han vil at jeg skal leve et liv, i hans
gode velsignelser. Jeg er fri og jeg tar imot Guds rikes velsignelser. Gal3:13 og 5Mos28 Jeg stoler på Gud, min
Far, at han er bare god og vil det beste for meg. Takk Jesus, at du døde for meg, for å gi meg evig liv og et godt
liv her på jorden, til din ære. Hjelp meg Jesus, rens meg og fyll meg med Den Hellige Ånd. Takk Hellige Ånd, min
hjelper og min trøster, at du veileder og hjelper meg videre på den rette veien. Styrk meg og helbred meg.
8. ”Alt makter jeg i Kristus, han som gjør meg sterk!” Fil4:13
Jeg klarer alt jeg må gjøre hver dag, for Herren Jesus gir meg styrke.

P.S. Du som ønsker fortsette å abonnere på Den profetiske røst for 2012 kan innbetale kr 310,innen 15. desember. Bruk kontonummer 9230.09.48830 og merk innbetalingen DPR
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Papua Ny Guinea:
Kriminelle foretar en offentlig omvendelse
I løpet av 2010 var Wycliffe Bibeloversetteres senter
Ukarumpa og nabolandsbyen i Papua ny Guinea utsatt
for betydelig kriminell aktivitet – innbrudd i hus og invaderinger ble en jevnlig foreteelse på natt. Det var en
veldig stressende tid både for de lokale innbyggerne og
misjonærene, men Gud arbeidet likevel.
I løpet av påsken 2011, gjennomførte en av landsbypastorene et evangelisk korstog, der de kriminelle overga
seg til Kristus. Som et resultat gikk de i juli i år ut med
en offentlig unnskyldning for sine handlinger til alle,
inkludert direktøren for Wycliffe. De viste hvordan de
hadde gitt sine liv over til Jesus ved å synge en sang,
og hver av de unge mennene unnskyldte seg offentlig
for sine forbrytelser og den skade de hadde forårsaket.
Enkelte gjorde det til et poeng å unnskylde seg direkte
til eierne av husene de hadde brutt seg inn i. Deretter
ga landsbysamfunnet en stor gave med mat fra hagen –
som er deres tradisjonelle måte å demonstrere kjærlighet på.
Gudstjenesten strømmet over med vitnesbyrd om
hvordan Gud arbeidet i deres hjerter! Også noen av
misjonærene angret sin mangel på tro og tillit til hvordan
Gud arbeider gjennom bønn, og deres egen mangel av
nåde og forlatelse.
Kilde: Jon og Missy Damon, Wycliffe Bibeloversettere

Færøyene:
Gud helbreder en skuffet lovsangsleder
Færøyene er en liten øygruppe beliggende mellom
Norge og Island med en befolkning på bare 48.000 . Dr.
Jenis av Rana fungerer som en lege i hovedstaden Tórshavn. “Det er så mange troende kristne her at Færøyene nå sender misjonærer ut til andre land”, sier han.
– ”Vi ser også mange mirakler.” Et nylig mirakel fant
sted i livet til Eydun Jacobsen, en kjent kristen sanger
og sangskriver. I en alder av 55 år fikk han et slag som
resulterte i at han ikke kunne bruke sin venstre hånd,
bena og han hadde også problem med å snakke. Etter
flere måneder sa legene på sykehuset at de ikke kunne
hjelpe ham lenger og han ville forbli lam.

Eydun ble utskrevet og reiste hjem, men ble frustrert
fordi han ikke kunne spille gitar eller piano lenger. Han
lurte på om Gud hadde glemt ham. Mange folk hadde
bedt for ham, men han var fortsatt syk. En dag da hans
datter ba ham komme til kirken for å motta forbønn,
ville han først ikke, men til slutt ga han seg. Da to unge
menn la hendene på ham og begynte å be, følte han
plutselig at noe begynte å skje i armen. “Fingrene begynte deretter å åpne seg og innen få sekunder ble han
fullstendig helbredet. Han kunne gå ganske normalt der
han ikke kunne før. Han kunne bruke alle fingrene, og
det var ikke noe problem i det hele tatt”, sier lege Rana.
“Det var utrolig. Dagen etter gikk han til sykehuset, og
han møtte fysioterapeuten og noen andre som var der
for å prøve å hjelpe ham etter slaget, og han sa til dem:
‘Jeg er helbredet.” De så på hånden hans og spurte
ham hva som hadde skjedd og han fortalte dem at Herren hadde helbredet ham. Alle hans lemmer fungerer nå
normalt og han er nå tilbake i lovsangstjenesten. “
Kilde: Jenis av Rana, Eydun Jacobsen

Sør-Asia:

Harde hjerter smelter etter film
Da en pastor delte evangeliet med Rajendra, nektet han
å høre, selv om han og hans familie var i en desperat
situasjon. Både hyppige sykdommer og en finanskrise
plaget Rajendra, bare 25 år, og hans familie. Verst av
alt, hans fem år gamle sønn Sanam, hadde vært plaget
av alvorlige magesmerter i nesten to år. Rajendra hadde
brukt nesten alle pengene sine på guttens medisinske
behandling og besøkt mange templer, men Sanams
helse ble bare verre. Magen begynte å bule ut.
Sanams ubarmhjertige sykdom gjorde familien dypt
motløs. Selv da pastoren fortalte Rajendra om Jesus og
hans kraft til å helbrede, gjorde Rajendras hat til kristendommen at han avviste prestens budskap. Han nektet
også å la misjonæren å be for sin sønn.
En liten stund senere kom et filmteam for å vise en film
om Jesus i Rajendras landsby. Da misjonærene, Pilar
og Tuhin, startet filmen, var det bare 50 personer der,
men ved slutten av filmen hadde publikum vokst til 200.
Og som et mirakel, gikk også Rajendra til filmen, og han
hadde Sanam med seg.
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Etter at filmen tok slutt, spurte misjonærene om noen
ønsket å følge Jesus. Idet han gråt åpenlyst, nærmet
Rajendra seg dem. “Jeg hatet Kristus så mye før. Men i
dag da jeg så filmen, kunne jeg se hvordan han utførte
mirakler og gav fred til mange liv, “Rajendra sa. “Nå tror
jeg at Kristus kan helbrede min sønn og bringe fred til
familien min.” Sammen med en lokal pastor, ba Pilar og
Tuhin for Rajendra og hans sønn. Den kvelden valgte
Rajendra å gi sitt hjerte til Kristus.
To dager senere besøkte de Rajendras hus. Til deres
store overraskelse, oppdaget de at Gud hadde helbredet Sanam fullstendig samme kveld de ba for ham!
Rajendra takket Gud for det mirakel som skjedde med
sønnen sin. Selv om Rajendra tidligere var standhaftig
imot evangeliet, brukte Herren en film til å mildne hans
steinhjerte, og han er nå et Guds barn. Misjonærene
ber om forbønn for at Rajendra vil være sterk i sin tro på
Kristus og at Gud vil bruke ham til å bringe mange mennesker til Jesus.
Kilde: Pilar and Tuhin, GfA

Globalt:

Framvekst av innfødte ‘Jesus bevegelser’
Det er et voksende globalt fenomen: fremveksten av
innfødte “Jesusbevegelser” i muslimske, hinduistiske og
buddhistiske deler av verden, og blant jødiske samfunn
og stammekulturer. Mange mennesker kommer til tro på
Jesus og begynner å følge ham, men velger å holde seg
innenfor den kulturelle konteksten de er født inn i. De
trenger ikke konvertere til (vestlig) kristendom og kirker,
men danner små grupper som ofte formerer seg og
utvikler seg til en bevegelse.
Et inspirerende eksempel er Jesu etterfølgere innen jødedommen. “Et økende antall jøder lærer å følge Jesus
trofast og danner små fellesskapsgrupper, men holder
seg innenfor sine tradisjonelle synagogesamfunn”, sier
Gavriel Gefen (bildet), som er en del av denne grasrotbevegelse i Israel. Han besøkte også nylig en bevegelse initiert av en muslimsk stammehøvding som er blitt
en etterfølger av Jesus. “Denne bevegelsen har siden
spredt over hele landet og videre utover. Under mitt
besøk, møtte jeg en rekke muslimske religiøse ledere
som er inderlig viet til Jesus. Jeg har også sett noen av
dem undervise offentlig om Jesu tilgivelse til store grupper. Det var veldig mektig. “
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“Tusenvis av muslimske menn ble
undervist om Jesu tilgivelse.”
“Et muslimsk treningssenter jeg besøkte hadde tusenvis av menn. En av seniorlærerne der følger Jesus og
lærer åpent om ham hver dag. Han er så tradisjonell at
det er forstått at han ikke ønsker å konvertere noen til
kristendommen. Han utfordrer dem til å gjenopprette
Jesus som Guds Ord, fornyeren av deres tro, og vise at
foruten Ham har deres folk ikke noe håp. De aller fleste
muslimer i det treningssenter følger ikke Jesus, likevel
finnes en god del av dem som gjør det og de utfører
også tjeneste i landsbymoskeer i hele regionen. Under
mitt besøk, delte en rekke menn som kom tilbake fra sin
tjeneste i forskjellige landsbyer rapporter med hverandre. De hadde undervist om Jesu tilgivelse. I noen av
disse landsbyene, møtes nå de som har tatt imot Jesus,
i små grupper. “
“Det var tydelig at disse mennene kjenner Jesus i all
hans fylde,” rapporterer Gefen. Vitnesbyrdet om livene
deres er ikke en historie om kompromiss. Det er ikke
deres mål å unngå forfølgelse. Den måten de lever ut
sin tro er ikke en enklere eller mindre autentisk måte,
som enkelte anklager. Snarere er deres måte å følge Jesus en hardere og høyere vei. At de blir værende innen
islam, er ikke for å søke aksept for seg selv. De søker å
uttrykke for sitt folk at Jesus godtar dem akkurat der de
er, og at de kan trofast følge ham i sitt nærmiljø og den
familie der de er født. “

“Guds rike vokser som gjær innenfra og
konfronterer kulturen med budskapet om
Jesus.”
”Når en Jesusbevegelse som dette er født innenfor en
annen kultur, vil de troende der gå gjennom sin egen
prosess for å konfrontere sin kultur med budskapet om
Jesus,” forklarer Gefen. “Det vil være noen kulturelle
uttrykk og tradisjoner som de med rette kan fortsette
med om de bare forskyver fokus og gir dem ny mening.
I denne prosessen med å fornye sin kultur, kan de oppdage at det er noen kulturelle uttrykk som de ikke lenger
kan engasjere seg i som etterfølgere av Jesus. Jeg tror
at budskapet om Jesus aldri var ment å bli spredt ved
hjelp av kulturelle erobring. Jeg er overbevist om at
Jesu budskap i økende grad vil spre seg blant folk av
andre trostradisjoner ved at Guds rike vokser som gjær
innenfra. “

iJohn Ridgway, en internasjonal konsulent for pioner
misjonsorganisasjoner, forklarer at dette er et grunnleggende prinsipp for misjonærer: “Vår tendens har ofte
vært å trekke personer ut av sin familie og samfunn, og
be dem om å bli med et annet samfunn som bekjenner
kristendommen, snarere enn å gjøre den til disipler i sin
egen kontekst hvor de kan nå sine egne familiemedlemmer, slektninger, venner og arbeidskollegaer. Jesus og
Paulus modellerte denne type misjon basert på innfødte
og tjente folk akkurat der de var. “Hvis den samaritanske
kvinnen hadde blitt hentet ut av sitt eget samfunn, er det
tvilsomt at en slik effekt (mange samaritanere begynt å
følge Jesus) ville ha inntruffet.”

“Uten kontroll av de innfødte, vil Jesusbevegelser føre til katastrofe.”
”Hvis disse menneskene forblir trofaste mot Jesus, er
potensialet for å påvirke de store grupper av unådde
folkeslag i verden enorme,” sier Rick Wood, redaktør
av Mission Frontiers, som viet en spesiell utgave av
magasinet sitt til disse bevegelsene. Han gir også en
advarsel til den vestlige kirken: “Disse innfødte Jesusbevegelsene må være igjen for å blomstre på egen
hånd uten den type innflytelse eller kontroll utenfra som
kunne frata dem deres stedegne karakter, multiplikasjonspotensial, og til og med true liv.”
Historiker og misjonær Rebecca Lewis er enig. “Forsøk
på å dømme og styre Jesusbevegelser av kristne ledere
som bor i andre kulturer har nesten uten unntak hatt
katastrofale konsekvenser.” Hun trekker mer lærdom fra
historien ved å peke ut potensielle fallgruver for Jesusbevegelser. Manglende tilgang til Skriften på deres eget
språk kan for eksempel føre til synkretisme, så det er
viktig å gi denne tilgang.

“Jesusbevegelser er preget av reproduktivt
disippelskap.”
Robby Butler, som tjenestegjorde ved US Center for
World Mission, studerte Jesusbevegelser og peker ut
noen felles kjennetegn. “De legger vekt på spredning
til familie, venner og arbeidsplass (for multiplikasjon),
noe som maksimerer kirkens lokale engasjement. De
utstyrer reproduktive disippelgjørere snarere enn å
underholde et passivt kirkepublikum, og fokuserer på
lydig å gå der Kristi navn ikke er nevnt. “ Han legger
også merke til at disse bevegelsene generelt ikke starter
barnehjem, men foretrekker adopsjon. “Lederne åpner
stadig sine hjem for trengende barn, og deres eksempel
kan føre til at alle trengende barn blir plassert i familier.”

“De effektive indiske lederne jeg møtte har forlatt det
aktivitetsjag som er vanlig blant kristne arbeidere til å
bli avslappede disippelgjørere som bygger relasjoner. I
stedet for å leve for å bevise deres verdighet og behov
for en bygning og en lønn, er disse lederne blitt deltidsarbeidende og disippelgjør bare noen få, som igjen disippelgjør andre, i flere generasjoner enn de kan spore.
Resultatet er et mer effektivt vitnesbyrd om det rike livet
Kristus tilbyr nå. “
Butler gir et par eksempler: “En mann har en disippel i
hvert av tolv distrikter i delstaten sin. Hver måned møtes
de alle i et annet distrikt i fem dager med bønn og
planlegging, der de lærer og støtter hverandre i deres
tilsyn med raskt å multiplisere husmenigheter. Sammen
anslår de at 100.000 mennesker har blitt døpt gjennom dette nettverket. En annen mann jobbet tidligere
16-timers dag for å holde oppsynet med menighetene
i sin region. Etter å ha lært å formere disipler gjennom
husmenigheter, oppmuntret han 100 andre pastorer å
starte husmenigheter; 619 ble startet i løpet av en tre
måneders tid. “
Kilde: Gavriel Gefen, John Ridgway, Rick Wood, Rebecca Lewis og Robby Butler, sitert I Mission Frontiers,
mai - juni 2011

Australia:

Lege reist opp fra de døde
En kristen gruppe av leger og medisinske fagfolk samlet
i Brisbane, Australia, for en internasjonal konferanse
om “Tro og Helbredelse”, lyttet i sjokkert forbauselse
da en av deres egne fortalte den utrolige historien om
hvordan han kom tilbake fra de døde. Det var Dr. Sean
Thomas George, en etnisk indisk lege, som nå er lege
på et sykehus i vest Australia. “Jeg var død i 1 time og
25 minutter, men kom tilbake til livet etter at min kone
ba en enkel bønn,” sier Dr. George, som ga alle typer
medisinske data som han viste på en stor skjerm for
de andre legene til kontroll. Han sa at den 24. oktober
2008, vendte han tilbake fra de døde blant forbausede
kolleger som hadde kjempet i nesten 55 minutter for å
gjenopplive hans livløse hjerte.
Han sa at historien begynte da han var på vei til en
klinikk i Vanuatu. Han begynte å føle mindre smerter
i brystet og var “uvanlig varm.” Han fortsatte: “Jeg
bestemte meg for å stoppe bilen, og da jeg kom ut og
fortsatt følte ubehag, ringte jeg min kone, som også er
lege, og lot henne få vite hva som foregikk. Hun foreslo
at jeg kjørte rett hjem til Kalgoorlie. “
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Dr. George sa at han følte seg ledet til å stanse opp ved
en klinikk i Kambalda, 50 kilometer fra Kalgoorlie, der
han ble undersøkt ved elektro-cardiogram (EKG) for å
diagnostisere hjerteinfarkt. Han mottok noen medisiner
der men “smerten,” sa han, “ble bare verre og 11 minutter etter at EKG udersøkelsen, pådro jeg meg en full
hjertestans. I de neste 60 minuttene brukte et team av
leger og sykepleiere over 4000 brystkompresjoner og
ga ham 13 elektriske støt, men verken hans hjerte eller
lunger responderte. Etter en time og 10 minutter, erklærte legen ham død.

“Herre Jesus, han er bare 39, jeg er bare
38 og vi har en tiårig gutt. Jeg trenger et
mirakel.”
Ti minutter senere kom hans kone fra Kalgoorlie og
ble fortalt at hun kunne gå inn og si farvel. Dr. George
fortsatte med å si, “ Sherry visste som lege at medisinsk
vitenskap har bevist at hvis blodtilførselen til hjernen ble
kuttet med over tre minutter, ville hjernen begynne å dø,
og etter 20 minutter ville hjernen være helt død. Men
ettersom hun og jeg hadde trodd på Jesus Kristus som
den allmektige Gud og frelser, bestemte hun seg for å
ydmykt be ham gripe inn. I det hun holdt hånden min, ba
hun: «Herre Jesus, han er bare 39, jeg er bare 38 og vi
har en gutt på ti år. Jeg trenger et mirakel.”

“Dette er noe som bare Gud kan gjøre, fordi
medisinsk det er umulig.”
Da han reflekterer over disse mirakuløse hendelser,
sier dr. George at han tror Gud ønsket å lære ham noen
viktige sannheter. “Det har vist meg at Jesus virkelig er
Skaperen og Opprettholderen av liv og at han hører og
svarer på de ydmyke bønner fra Hans tjenere,» sa han.
“Jeg forstår nå også at evigheten bare er et pust unna.
Opplevelsen har definitivt styrket mitt forhold til Gud. Jeg
er nå mer bevisst at vi er bare pilegrimer på jorden, og
at dette livet er bare for en kort tid. Så vi må fokusere på
hva som ligger foran i evigheten. “
Ved å gå gjennom fakta i sin sak, både som profesjonell
lege og en personlig overlevende, sier dr. George at
han er overbevist om at bare Gud kunne ha brakt ham
tilbake til full helse. “Jeg tror ikke det er noen dokumenterte tilfeller av pasienter som var klinisk død så lenge,
som har kommet tilbake til livet med sin hukommelse
perfekt intakt og nevrologisk fullt ut fungerende,” sa han.
“Dette er noe som bare Gud kan gjøre, fordi medisinsk
er det umulig.”
Kilde: Sean Thomas George, Dan Wooding
Kilde Globalt Perspektiv: Joelnews.org

“Med en gang hun sa dette var det som om noen pustet
liv i meg igjen og mine hjerteslag kom tilbake.” Fire timer
senere, var Dr. George fløyet til Royal Perth Hospital,
hvor legene gjennomførte en nødprosedyre for å fjerne
en blokkert arterie på høyre side av hjertet. “Legen
trodde ikke jeg ville overleve, og selv om jeg gjorde det,
ville jeg være helt hjernedød. I Perth ICU, hadde jeg
nyre og leversvikt, og var fortsatt i dyp koma.”
Tre dager senere, på søndag, mot at alle odds, åpnet
legen øynene sine. Den neste dagen kunne han bevege
hendene og beina. På onsdag ble han helt bevisst og
løst fra respiratoren, og hans hukommelse og hjerne
fungerte fullt ut. Så to uker senere ble han utskrevet og
sendt tilbake til heltidsarbeid etter tre måneder med jevn
fremgang. “
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Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet
av Elwood Scott - Fortsettelse fra DPR 1-2011
Like ved overgangen til 1900-tallet ga Gud Seneca Sodi, en gresk kristen jøde, den vidunderlige opplevelsen av å
tilbringe over 40 dager i himmelen. Denne fortellingen vil utfordre deg og gi deg håp og oppmuntring til å fjerne alle
hindringer for å trenge deg inn i Guds herlighet. Gud ville gjennom ham la jordens mennesker få et lite innblikk i himmelen. Han forteller om Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet, om livet i himmelen, livets tre og dets livgivende frukter og livsens vannkilder, alle han treffer og samtaler med og all herligheten.

Moses forteller om forklarelsen, fortsatt syvende besøk
Moses fortsatte, og sa: “Bare et lite stykke fra der hvor vi stod, var det en lysende sky som stod stille over fjellet i lav
høyde. Etter hvert senket den seg ned på fjellet. Den minnet meg svært meget om skyen som gikk foran oss i ørkenen
og som ledet Israels barn på deres reiser. Hurtig forlot vi vognen og englene som stod ved dens side og gikk over til
stedet hvor skyen var. Da vi nærmet oss, så vi det første glimt av ham som var både Gud og menneske. For denne
anledning hadde han kledd seg i himmelsk drakt. Vi fant ham på sine knær i bønn bak noen lave busker. De tre disiplene knelte nær ham, men var så overveldet av herligheten at det syntes som om de sov. Han stod opp og møtte oss
med den mest hjertelige hilsen, og stedet var så strålende av herlighet at det syntes som om vi fortsatt var omkring
selve tronen.
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For meg syntes det underlig at vi igjen var på jorden. Vi visste at tiden var kommet når han skulle bli det store offer
for hele verdens gjenløsning. Jeg hadde gjort ham kjent ved de mangfoldige lovens skygger. Jeg så virkelig noe av
hans kongerikes majestet og herlighet, som, da når Gud lot mitt ansikt skinne lik en sol på fjellet Sinai, som uten tvil er
velkjent for deg, da det er utførlig beskrevet i Skriften.” 2Mos34:29.
“Ja, jeg husker det svært godt,” svarte jeg, “og jeg har ofte henvist til det som et typisk eksempel på den moralske
karakters skjønnhet.”
“Helt sant,” sa Moses. “Men det bebudet også opplevelsen av forklarelsen, og samtidig det som skal skje i framtiden,
og som vi har fått opplysning om snart skal skje, da Kristi tusenårige herlighet vil komme tilsyne på jorden, og alle de
hellige skal samles i herlighet, som et glimt av det som ble sett på det hellige fjell.

Jesu offer og soning
Vi stod der og samtalet med Guds Sønn. Men etter at vi hadde gått bort derfra, så ikke disiplene noen andre enn
bare Jesus. Den store Fader talte ut av skyen, og sa at dette var hans eneste, elskede Sønn som han hadde velbehag i. Vi samtalet med ham om disse viktige emner, som hans offer og soning, Den Hellige Ånd og planen som gjaldt
menneskenes gjenløsning. Menigheten har nå utførlig bevis på hans guddommelighet, og kan helt og fast tro på det
offer som han har gjort. Vår Herre talte så fortrolig til meg som om vi hadde vært fortrolig kjente i hundrevis av år.
Han hadde jo også vært min venn gjennom mange av mine slitsomme år på jorden. Han var “Paktens engel” og var i
skyen som gikk foran oss i ørkenen. Lenge før hans inkarnasjon i kjødet, var han himmelens lys, og han var med sin
menighet på jorden. Han ga oss en hjertelig presentasjon av disiplene som vi hadde samtalet med. Etter at han lot oss
fare, kjørte vognen opp på siden av oss, og i løpet av et øyeblikk, tok vi farvel og forlot fjellets topp, og vi var på vei
tilbake igjen.”

Vårt stopp på Nebo
“Mikael snudde seg til meg, og sa: “Ville du like å kjøre forbi hulen?” “Det skulle bli en stor glede for meg,” svarte jeg.
“Vil du være så snill å stoppe et øyeblikk ved inngangen?” Da vognen stod stille, steg Mikael, Elias og jeg ut. Mikael
sa nå: “Intet menneske har inntil denne dag visst hvor ditt legeme ble lagt. Herren ga ordre til en hemmelig begravelse; ellers skulle Israels barn tilbe ditt legeme. Djevelen påstod lenge at vi skulle gi det en offentlig begravelse. Men
er du klar over at vi nå er på stedet? Ditt legeme ble lagt dypt nede i en hule som pleide å være her. Etter at det var
blitt lagt til hvile, berørte vi klippene her, og de falt ned og fylte inngangen, og her har det sovet siden.” “På dette tidspunktet bøyde jeg meg ydmykt foran Gud og velsignet ham for hans løfte om oppstandelsen.
Vi steg nå hastig opp til Pisgas topp og ennå engang stod jeg der hvor jeg for snart 1600 år siden hadde stått tidligere. Å, hvor friske minnene var når det gjaldt alt det jeg hadde vært med på. De kom igjen til meg.” Jeg hadde vært
så henrykt over disse fremragende fortellingene at jeg nesten syntes som om jeg var tilbake på jorden igjen. Men nå
snudde jeg meg til Moses og sa: “Hvor underfull er ikke Guds handlemåte når det gjelder menneskenes barn! Hvor
store ting har han ikke beredt for dem!” “Ja, visselig,” svarte Moses. “Men nå må jeg fullføre min fortelling.” Nettopp da
sa Mikael: “Vi må skynde oss.” Etter at vi hadde satt oss i vognen, sa han til vognføreren: “Kjør forbi Betlehem, for der
er to sjeler som akkurat er befridd, og som vi skal ta med oss.” Vognen syntes å fare avsted med lysets hastighet. Vi
tok med de to sjelene, og vi steg opp til de høyereliggende områdene mot Paradisets porter.
Etter at vi hadde steget ut, forble Elias sammen med dem for å gi dem mere opplysninger, og jeg var snart tilbake
igjen ved tronen.”

Avskjed med Moses
“Jeg ser,” sa Moses, “at vi har stått her en lang stund, og du har god tid til å lese i boken når du har ledige stunder.”
“Jeg er takknemlig for det,” svarte jeg, “og jeg skal benytte meg ofte av dette privilegium.”
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Moses sa nå: “Du har vel ikke vært langt inne i staden og heller ikke rundt tronen, har du vel?” “Nei, men jeg er ivrig
etter å komme dit, om jeg bare hadde noen til å følge meg som leder. Det var mange som kom inn i Staden på samme
tid som jeg, men de har alle forsvunnet i den utallige massen som jeg kan se hvor jeg enn vender meg.” “Du har vært
viselig, min sønn. Se til at du får tilstrekkelig undervisning etter hvert som du går framover. Der er mange som vil gi
deg all den assistanse du skulle trenge. Jeg ser du er ivrig etter å se din mor igjen. Hun vil snart vende tilbake til deg,
og du vil kunne glede deg over hennes selskap.”
“Jeg takker deg så meget for din vennlighet, far Moses, og jeg vil dra fordel av de mulighetene som kommer til meg.”
Moses sa da: “Jeg håper å kunne se deg snart igjen, og om ikke før, så foran tronen.” Med et vennlig ord om velsignelse, sa han farvel. Jeg snudde meg rundt for akkurat å se min venn, Bohemond, komme imot meg. Vi hadde skilt
lag ved Juda-porten og hadde ikke møtt hverandre siden. Vi gikk så til et stille sted og satte oss ned for å tale om vårt
underfulle opphold og opplevelser.

Fortsettelse i neste nummer. Utdrag fra boken ”Paradiset, den hellige Stad og tronens herlighet, Elwood Scott – Esca forlag. Gjengitt med velvillig tillatelse fra forleggeren. Boken kan bestilles hos Brølende lam og koster kr 180,-

P.S. Du som ønsker fortsette å abonnere på Den profetiske røst for 2012 kan innbetale kr 310,innen 15. desember. Bruk kontonummer 9230.09.48830 og merk innbetalingen DPR
s.

26

En ny generasjon vil tre fram,
profetiske ord
fra lørdag, 30. juli, 2011 på “The Open Door” i USA
Mens Paul Keith Davis gjorde tjeneste på “Open Door”
konferansen i slutten av juli, skjedde det noe! På et
punkt i budskapet kunne man føle en engleaktig struktur
som virket sammen på stedet. Så plutselig, lente Anne
Tate seg bort til meg og sa: «Det er fire engler til stede
her med ulike bokruller i hendene”.
Herrens Ånd begynte å tale, “Du skal framsi innholdet i
en av bokrullene” Jeg sto opp og sa: «Herren vil si: “Se
på Washington, DC, for det vil komme en fysisk storm
over dette stedet. Denne stormen vil være et tegn. Dette
tegnet er nødvendig og kan ikke unngås. Denne fysiske
storm vil roe seg ned og når den gjør det – vil skriftrullen
som har med styringen av dette landet bli låst opp.”
“Jeg vil løse opp en struktur som har fått sammenveve
seg med fiendens planer. Jeg vil gjeninnsette lover som
har blitt fjernet i dette landet. Basert på den åpenbaring
jeg taler nå, vil jeg på min kommando sende engler inn
og fra disse englevertene vil et land og dets regjering bli
forandret.”
Da talte en av englene. Denne engelen hadde en bokrull
og sa: “Det er en religiøs ånd som hindrer statlige endringer. Mange kirkesamfunn har avvist å skifte fra en
drakt til annen. Selv om Johannes døperen avsluttet den
profetiske pakten fra en periode og drakten ble plassert
på Johannes åpenbareren og åpnet opp for et kommende folk, har mange mennesker nektet å gå inn i og
bære kappen til åpenbareren Johannes.”
“Denne kappen er nå alt det som kan kle mitt folk. Jeg
har et folk som nå roper ut og sier: ‘Vi må være kledd i
kappen til åpenbareren, i dag. Det er denne kappen som
nå formes og tilpasses slik at den kan bæres av folket.
Når du forlater dette stedet så er døren nå åpnet for
denne kappen, slik at den kan bringes inn og bli plassert
på folket. Fra dette stedet vil mye som har vært forseglet
bli åpenbart.”
“Det vil være en sammenkomst av ledere fra alle tidligere bevegelser som fremdeles eksisterer i DNA-strukturen, som kommer fra disse bevegelsene. Ved denne
sammenkomsten vil jeg kle disse lederne for tiden som
ligger foran. En rest av forbedere som er født vil nå
råde. En generasjon har tatt et steg tilbake for å se! Den
generasjonen som vokser fram vil nå se!”
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Åndelig krigføring
av Arnhild Ramsrud

Vi lever i endetiden. Mørket blir mørkere, og lyset blir
lysere. Kampen vi står i blir mer intens. Vi kan ikke
fortsette å leve på det nivået som fungerte i går. Skal vi
bli stående, ikke bare for oss selv, men for våre familier,
byer og landet vårt, må vi bevege oss inn i en ny dimensjon av bønn.
En ny dimensjon innebærer ikke bare at striden blir
tøffere, men også at vi har så uendelig mye mer å vinne.
Noen kristne som virkelig ber kan utgjøre hele forskjellen for landet vårt.
Så lenge vi er på jorden, er vi satt til å stride den gode
striden. Vi er Guds barn og har barnekår, men vi har
også fått utdelt Guds fulle rustning og tilgang til autoriteten i Jesu navn. Vi trenger å erkjenne at vi er ikke i
himmelen ennå, det er krig, og vi står midt i det enten vi
liker det eller ikke.
Vi må imidlertid forstå at krig aldri bare handler om å bli
angrepet. Det handler om å innta nytt land, gjenerobre
tapte områder, befri mennesker fra en grusom fiende,
det handler om mot og heltegjerninger. Det er mer kraft
tilgjengelig for oss kristne i endetiden enn noen gang
tidligere.

Det er vi som skal være på offensiven
”Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle
rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske
angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men
mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i
dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre
motstand på den onde dag og bli stående etter å ha
overvunnet alt. Stå da klar med sannheten som belte
om livet og med rettferd som brynje, og ha som sko på
føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip
framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle
den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og Åndens
sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt
fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i
bønn for alle de hellige.” Ef6:10-18
Det handler ikke om at vi skal kaste oss ut i dumdristig
åndelig strid som Gud ikke har klart ledet oss inn i, men
om å være så nær Gud at når han beveger seg, gjør vi
det også. Han er den øverste hærføreren, og om vi ikke
forstår det, kan vi få store problemer. Om Gud sender
oss inn i en strid, og vi lever, er til og rører oss i ham, er
det han som har det overordnede ansvaret.
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Å være helt overgitt til ham, blir mer og mer en nødvendighet i tiden som kommer. Vi trenger mer lys ettersom
det blir mørkere, og den eneste kilden til sant lys er Faderen. Dette er nødvendig av to grunner. Vi må ha nært
fellesskap med Gud for å klare striden, og vi må trenge
oss nærmere ham og rense oss fra alt vårt eget for at vi
skal være klare til Jesus kommer igjen.
Ondskapen klarer ikke å trenge gjennom renheten vi
får fra Jesu blod. Den eneste måten Djevelen kan få
innpass på, er om vi har noe i livet vårt som ikke er
overgitt til Gud. Det er ikke at vi må streve for å være
perfekte, men at vi ikke velger å holde noe borte fra
Gud. Vi lar Ånden overbevise oss om synd, og når vi får
se det, tar vi et oppgjør med det så han får rense oss.
I og med at vi er mennesker, vil vi av og til feile. Derfor
er det viktig å vite at Gud ikke er ute etter å telle feilene
våre, men seirene. En viktig egenskap hos ledere er å
kunne reise seg etter et feilgrep. Vi skal ikke alle være
ledere i det naturlige, men vi er alle ledere om ikke annet så i vårt eget liv.
”Gled deg ikke over meg, min fiende, for faller jeg, står
jeg atter opp. Og sitter jeg i mørke, er Herren mitt lys.”
Mi7:8

Krig handler om å ta kontroll over
områder
Denne krigen går på flere plan. Vi har alle våre strider
i vårt eget liv. Områder i livet vårt som vi kan innta eller
må forsvare. Så handler det om vår familie, venner og
menighet, og så om byen, landsdelen, nasjonen og
resten av verden.
Det kan bli lite gjennomslagskraft i bønnene for landet
om en ikke har det grunnleggende avklart med Gud.
Ikke at det må være total harmoni på alle områder, men
at Gud får være lyset i situasjonen. Vi kan ikke kontrollere hvordan mennesker handler mot oss, men vi kan
velge hvordan vi responderer på det som hender. Hater
vi dem som synder mot oss, eller ber vi for dem og
dekker dem med Jesu kjærlighet. Vi trenger å vite hva vi
strider mot.
”For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot
makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette
mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.”
Ef6:12

Vi har lett for å tenke at krig er å gå til angrep hele tiden,
men det er bare en del av det hele. Det er enda viktigere
å befeste det området vi har inntatt. Bare se hvor mange
festninger og borger som har vært bygget opp gjennom
tiden. Dette er noe som har vært forsømt når det gjelder
åndelig krigføring.
Akkurat som Djevelen kan ha sine festningsverker, kan
vi befeste områder for Gud. Det vil være områder i ens
eget liv, men også familie, menighet, områder, ja til og
med land. Disse områdene befester vi med å gi Gud
ære og makt. Et kjærlighetsfullt menighetsfellesskap
som ber og har innviet seg til Gud kan være en slik
festning. Det blir en trygg borg en kan søke til når det
røyner på.
Det aller viktigste er at vi er fundamentert på klippen.
Både ved at vi har bygget livet vårt på ordet, men også
at han som er ordet gjennomgående er herre i livet, i ord
tanke og gjerning. Hvis ikke ender vi opp med å bygge
på sand, og som kjent fra bibelen lønner det seg ikke.
Arkimedes skal ha sagt: Gi meg et fast punkt, og jeg
skal bevege hele jorden. Det var det Jesus gjorde. Han
er det faste punktet, ved det kunne han rokke jorden. Jo
mer vi er overgitt til ham, jo mer gjennomslagskraft har
vi.
Det er en felle vi kan gå i. Vi kan bli så opptatt av å be
kraftfulle bønner, se inn i den åndelige verden og bli så
oppslukt av vår egen autoritet at vi glemmer kjernen.
Vi kan miste fokuset på hvem Gud virkelig er. Gud er
kjærlighet.
”Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er
fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner
Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud
er kjærlighet.” 1Joh4:7-8
Skal vi vinne kampen må vi framfor alt være grunnfestede i Guds kjærlighet. Ellers vil vi bare være tomme
skall med en fin fasade. Vi blir åndelige lettvektere som
risikerer å blåse over ende.
”Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men
ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller
en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner
alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all
tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er
jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja,
om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den
misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. Den
gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir
ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder
seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.
Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal
opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt.”
1Kor13:1-8

Det er vår grad av kjærlighet som avgjør gjennomslagskraften i bønnene våre. Sann kjærlighet gir autoritet inn
i situasjonen. Derfor er det så viktig å vende om fra all
hardhet og selvrettferdighet. Gjør vi ikke det, blir vi selv
vår største fiende. Er vi i kjærligheten, er Djevelen maktesløs, for han kan ikke forstå sann kjærlighet. Vi har et
kraftigere våpen enn fienden.
I en kamp vil det alltid bli noen skader. Ingen er
fullkomne, og vi feiler alle til tider. Det vil også komme
mennesker til menigheten som har fått hard medfart i
verden. Ingen hær vil gå ut i kamp uten å ha tilgjengelig
medisinsk personell. Det gjelder også i Guds rike. Sår
skal ikke fordømmes, men forbindes, og når vi er helt
leget på et område vil vi være sterkere enn før. Guds
kraft fullendes i vår svakhet. Vi trenger menigheten også
som legende fellesskap.
Vi må aldri glemme at når vi en dag står foran Guds
trone, er ikke spørsmålet hvor mange demoniske fester
vi har revet ned, men om vi har blitt i hans kjærlighet,
helt og fullt.
”Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme
inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske
Fars vilje. Mange skal si til meg på den dag: Herre,
Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet
ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige
gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett
ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør
urett! Den som hører disse mine ord og gjør etter dem,
han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell.
Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste
og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin
grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og
ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som
bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene
flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det,
og fallet var stort.” Matt7:21-27
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BL på kryss og tvers
Det over tre år siden sist vi hadde distriktsseminarer rundt omkring i vårt land. Vi har opplevd at vi skulle fokusere på å
utruste de elever som har stått sammen med oss på Utrustningssenteret 24/7 i disse årene. Vi har også etablert Menigheten 24/7 for to år siden og er 52 medlemmer. Dette sammen med at vi har holdt flere helgeseminarer og ukekurs
på Utrustningssenteret, har derfor vært vårt hovedfokus i denne perioden.
Vi har i lengre tid kjent at tiden for å holde nye distriktsseminarer og åpne møter rundt omkring i vårt land har ligget
i våre hjerter. Vi husker alle de fantastiske flotte mennesker som tok del i seminarene vi hadde i Bergen, Stavanger,
Ålesund, Jæren, Kvinesdal, Trondheim, Bodø, Sortland, Elverum, Egersund og Sarpsborg. Vi vet at mange av dere
har lengtet etter en videre utrusning og også etter å bli betjent med den profetiske tjenesten. Vi er derfor så glade over
at vi nå kommer til å reise tilbake til de områder vi har virket i tidligere.
Vår første reise hadde vi til Ålesund i begynnelsen av oktober og i skrivende stund er vi på fart til Nordfjord. I november blir det Bergen og februar 2012 i Kvinesdal. Etter hvert vil vi følge opp de stedene vi besøker og vi har allerede
plottet inn seminaret ”apostolisk/profetisk tjeneste” i Ålesund i mars 2012. Vårt mål er å etablere lokale tverrkirkelige
utrustningssenter, der hvor det lokalt er åpning for dette.

Ålesund i oktober
Vi er så glade for en velsignet og oppmuntrende seminarhelg i Ålesund. Det var så godt å møte hver enkelt av de som
tok del i seminaret eller på de åpne møtene fredag og lørdag. Brølende lam teamet (Torgeir, Jan Einar, Gerd Elisabeth, Sara, Erna, Inger, Arnhild og Vigdis) var så begeistret og vi er alle så takknemlige for hvorledes vi ble tatt i mot
og hvordan vi fikk tilbakemeldinger for den profetiske forbønnen de fikk fra teamene. Reisen for oss tilbake gikk over
all forventing og vi merket at Gud har hatt velbehag i oss alle denne helgen. Vi ber om at hvert ord som hver enkelt
fikk, undervisningen og de bønner som ble bedt for hver enkelt er sådd i god jord og skal bære god frukt framover,
noe tretti, seksti og hundre foll. Vi håper også framover kan være med å oppmuntre folk i Sunnmøre til å høre Guds
stemme i hverdagen og forløse de nådegaver som Gud har gitt ved nåde, slik at hver enkelt kan tjene Gud med dem,
etter den nåde som er gitt.
Vi hadde fullt hus på de åpne møtene på New Life, mens 20 personer tok del i selve seminaret denne gangen. Vi
synes at det er spesielt av vi fyller salen, rundt 60 stykker, uten noe lokal annonsering. Flere vitnet om momentane
helbredelser, befrielse og mange ble styrket gjennom den profetiske tjenesten. Det var også oppmuntrende at flere
vitnet om hvordan det profetiske ord de fikk for tre og fire år siden hadde gått i oppfyllese for både dem selv, ektefelle
og barn.
Vi har som sagt en visjon om å bygge opp et åndelig utrustningssenter lokalt, som skulle dekke hele Møre og Romsdal og ned til Sogn og fjordane. Vi arbeider nå med å få på plass et nytt seminar i februar/mars i Ålesund og kommer
snart tilbake til dette. Vårt mål for 2012 er å få bygget opp lokale team, slik at vi sammen kan gjøre større kampanjer
med ukeskole og åpne kveldsmøter for vekkelse og reformasjon, hvor vi sammen har bønnedekning og flere profetiske forbønnsteam i funksjon, for å møte de behov som er i distriktet. Vi ønsker også å bygge flere profetiske evangeliseringsteam, som kan jobbe ute i gatene, for å nå ut med evangeliet og demonstrere Guds rike med kraft, når vi har
møtekampanjer, konferanser etc. i Møre og Romsdal.

Vår seminarplan for 2012 i Møre og Romsdal:
Februar/mars – utrustningsseminar – vi kommer tilbake til tid og sted i løpet av kort tid
Juni – regional konferanse – sted og tid vil vi komme tilbake til.
September – Ukeskole med åpne møter hver kveld og profetisk evangeliseringsteam aktivt ute, sted og eksakt tidspunkt vil vi komme tilbake til.
Vi kommer til å ha lignende planer for Nordfjord, Bergen, Kvinesdal, som vi nå skal besøke i den nærmeste tiden. Vi
vil så utvide dette arbeidet til andre områder som vi har arbeidet i tidligere. Jeg vil takke hver enkelt av Brølende lam
team som tar del i denne visjonen.
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Til Nordfjord har så langt vi et team med oss på 15, Bergen 15 og Kvinesdal 13 stykker i tillegg til dere som er med i
bønn på hjemmefronten.
Vi oppmuntrer dere til å ta del i den fødselskraft som er nødvendig for å se at vekkelsen blir født. Et profetisk ord som
Anette fikk noen uker før seminaret: ”Jeg tror han vil forløse nåden og bønnens ånd. Gud vil forløse nøden som han
har i sitt hjerte for de ”der ute” og for hver enkelt av oss i hans legeme. Han vil åpenbare vår egen tilstand også. Da
blir legemet legt og bønn blir en livsstil. Da stiger våre bønner opp som et veloffer opptil ham. Dette må imidlertid
fødes fram, ellers blir det åndelige aborter og vi får enda flere sår i legemet. Det er kort tid igjen og vi kan ikke lene
oss tilbake mens folk er på veg til avgrunnen. Vi må pløye i ånden for å bryte nytt land. Tradisjoner og religiøse former
ærer ikke Jesus. Vi må våge å slippe taket. Det betyr ikke at vi ikke skal ha orden, for Gud er en ordens Gud og Ånden skaper enhet.” Dette ordet er vel en god beskrivelse for hva vi opplevde Herren delte med oss denne helgen.

Sterk apostolisk/profetisk salvelse på møtene:
Vi opplever en sterk og mektig salvelse og Guds nærvær på møtene for tiden. La oss holde fast til hungeren etter
mer av Gud og til lengselen etter mer hellighet i våre liv. Vi må ikke ta dette som en selvfølge, men stadig å jage etter
mer av ham og holde dette som den mest dyrebare skatt vi har. La oss ha den bønn at Herren gir oss større nåde til
å tåle og å bære mer av hans nærvær og mektige salvelse. Jeg er så glad for at også når vi er ute på teamreiser er
det sterke møter i menigheten. Det er oppløftende at det fungerer også hjemme, når vi er ute med team i distriktene.
Det betyr at vi har fått nåde å multiplisere noe av salvelsen. Flere som går på den apostoliske modulen forteller om en
umiddelbar nåde til å bære salvelsen med seg til sine hjemsteder og vi får flere meldinger om at dører åpner seg for
dem til å forkynne og betjene i lokale menigheter.

Nyttårssamling den 6-8 januar 2012
Den 6-8 januar 2012 har vi profetisk nyttårssamling på Flesseberg gård. Vi tror vi skal få en velsignet og spennende
start på året, gjennom denne helgen. Samlingen starter fredag kl 19:00. Lørdag og søndag starter vi kl 11:00. Vi
avslutter søndag med søndagsmøte kl 17:00 som vil være det eneste åpne møtet denne helgen. Påmelding innen
31. oktober, kr 800. Helpensjon kr 1.300. Ønskes bare måltider (Lunsj, middag og kaffepauser) koster dette kr 700 for
helgen. Påmeldings skjer ved å innbetale kr 800. Etter denne dato er påmeldingsbeløpet kr 1000.

Bønn og faste helg 11-13. november 2011
Gledelig er det at vi er så langt hele 20 stykker som har meldt seg på til bønn og fastehelgen. For meg vitner dette om
at våre medlemmer virkelig ønsker mer av den levende Gud. La oss be om en nådens og bønnens ånd, hvor vi kan få
fødselskraft til å føde fra det som Gud har for oss i denne tiden Jes37:3

Hjemmesidene er under oppdatering
Jeg vil takke Kim for at han har gjort mye på designsiden for tjenesten og menigheten de to siste årene. Jeg er så
fornøyd med hans uttrykk. Jan Einar har tatt tak i den tekniske delen av å oppgradere hjemmesidene våre. Her vil det
skje en del ting framover. Jeg er så takknemlige for Jan Einars innsats. Så ta en titt en av hjemmesidene våre:
www.menigheten247.no
www.brolendelam.no
www.lillelambarnehage.no
www.blmedia.no
www.utrustningssenteret.no
”Han strider alltid med iver for dere i bønn, for at dere kan stå fullkomne og fullendte i all Guds vilje” Kol 4:12
”Dere kjenner Stefanas hus, at de er førstegrøden i Akia, og at de har stilt seg til tjeneste for de hellige” 1Kor16:15
Med Kristus Jesus ut til folket, i et forpliktende og engasjerende tjenestefellesskap. Vi ser fram til å bygge sammen
med dere alle, hvor Jesus Kristus blir gjort kjent, trodd og blir helhjertet elsket og etterfulgt i et fellesskap hvor hver
enkelt blir sett, hørt og betrodd.
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Vil du utvikle ditt potensiale i Gud?
”Du kan høre Guds stemme i hverdagen”
Vi ønsker å formidle Guds farskjærlighet til deg gjennom den profetiske tjenesten. Gud har lagt ned et stort
potensial i deg som skal frigjøres i denne tid. Vi ønsker
å oppmuntre deg til å finne Guds plan med ditt liv.

Møte og seminarhelger

Beskrivelse

•

Sunnmøre Ålesund, New Life utenfor Spjelkavik
30. september – 2 oktober 2011

•

Nordfjord ”Du kan høre Guds stemme i hverdagen”
seminar Fjordly, 21- 23. oktober 2011

•

Bergen ”Apostolisk/profetisk tjeneste“ seminar
Forum kino, 18-20. november 2011

•

Hokksund ”Profetisk/apostolisk nyttårssamling”
den 6-8. januar 2012

•

Kvinesdal ”Du kan høre Guds stemme i hverdagen”
seminar Bibelskolen i Sarons dal,
10-12. februar 2012

•

Ålesund ”Apostolisk/profetisk tjeneste”, seminar
Brusdalsheimen16-18. mars 2012

•

Hokksund ”Utfrielse og indre helbredelse” seminar
18-20. mai 2012

•

Kjepso Hardanger ”Relasjonsbygningstur”
25-27. mai 2012

Utrustningssenteret 24/7, er et tverrkirkelig ressurssenter. Vi har profetskole, holder konferanser, seminarer
og forskjellig kursvirksomhet både på vårt senter
i Øvre Eiker kommune og holder seminarer over
hele landet. Fokuset er på nådegavene, spesielt den
profetiske tjenesten og de nytestamentlige profetiske
gaver. Vi oppmuntrer også de kreative gavene innen
kunst, dans og musikk for vekkelse og reformasjon i
vår nasjon.

Oppdrag

Vi ønsker å formidle Guds farskjærlighet til deg
gjennom den profetiske tjenesten. Gud har lagt ned et
stort potensial i deg som skal frigjøres i denne tid. I
stedet for å knytte allianser med fortiden av dårlige
erfaringer eller med de ytre omstendighetene vil Den
Hellige Ånd opplyse våre øyne, så vi kan knytte vår
tro til hva Guds ord sier vi er og har. Paulus oppmuntret
Timoteus å stride den gode strid ved hjelp
av de profetiske ord som hadde kommet om ham.
(1Tim1:18) Vi ønsker å oppmuntre deg til å finne Guds
plan med ditt liv gjennom den profetiske tjenesten.

Priser

Helgeseminar: fredag - søndag: kr 800

For påmelding og informasjon:
E-post info@brolendelam.no - Telefon 32 75 79 85
Hjemmeside: http://www.brolendelam.no/

Vi ønsker å utruste og forløse mennesker med
nådegaver, til å høre Guds stemme i hverdagen.

Ring for informasjon og påmelding. Overnatting og
måltider kan bestilles for alle arrangementer, foruten i
Bergen
Hver seminarhelg har vi åpne møter fredag og lørdag
kl 19:00, mens seminaret holdes fra kl 10:00 -17:00
lørdag og på søndag fra kl 10:00 - 15:00

www.brolendelam.no - www.menigheten247.no - www.profetisktv.no

Ring oss på 32 75 79 85 for mer informasjon og påmelding.
Med Kristus Jesus ut til folket, i et forpliktende og engasjerende tjenestefellesskap. Vi ser fram til å bygge sammen
med dere alle, hvor Jesus Kristus blir gjort kjent, trodd og blir helhjertet elsket og etterfulgt i et fellesskap hvor hver
enkelt blir sett, hørt og betrodd.
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