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Det har gått et helt år siden vi overtok
det redaksjonelle ansvaret og eierskapet
til tidsskriftet Den profetiske røst.
Vi har sett at mange nye abonnenter
har kommet, mens flere tidligere
abonnenter, har dessverre ikke fornyet
sitt abonnement.

opplevelse. Vårt hovedmål med Den
profetiske røst, er å være en bidragsyter
til at Kristi kropp skal kunne vokse seg
opp til manns modenhet i Kristus Jesus
og være rike på nådegaver og åndelige
opplevelser, til vekkelse og reformasjon
for vårt land.

Vårt mål med tidsskriftet er å
oppmuntre og legge et grunnlag for
at de profetiske gaver skal kunne
virke i hver enkelt leser. Vi tror at alle
kan tale profetisk, men vi er ikke alle
profeter. Herren har betrodd, hver
enkelt troende, nådegaver og dåpen i
Den Hellige Ånd er tilgjengelig for hver
den som tror. Vi trenger retningslinjer
og veiledning for at gavene skal kunne
flyte gjennom de troende i sunnhet og
helhet.

Vi tror Den profetiske røst er et viktig
bidrag til en åndelig utrustning av
Guds hær og vi vil legge vinn på at
vi skal utvikle oss videre for 2006. Vi
vil blant annet legge større vekt på
reportasjer som dekker dagsaktuelle
begivenheter i menighet og i nasjonen
for øvrig. Vi vil derfor styrke staben
med nye skribenter for neste år.

Leder

Kjære leser!
Den profetiske røst vil ikke først
og fremst skrive om sensasjonelle
opplevelser som engler, himmel og
helvetesopplevelser. Vi ønsker heller
ikke å sette på trykk oppsiktsvekkende
domsprofetier som klør leseren i øret.
Men dette innbærer ikke at vi ikke vil
sette på trykk det vi opplever ligger
på Guds hjerte for i dag, enten det er
en domsprofeti eller en sterk åndelig

Er det ikke en tid som denne vi trenger
å kjenne Guds veier og planer? Er
det ikke en tid som denne vi trenger
åndelige veiledere? Er det ikke en tid
som denne vi trenger en profetisk
retningslinje og strategi for hvilke veg
vi skal gå?
For Herren Gud gjør ingenting uten at
han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine
tjenere, profetene. Amos 3:7
Vi håper du vil være med oss videre
i året som kommer og håper du vil

bli velsignet, slik at du kan være en
velsignelse for alle dem som ennå ikke
er høstet inn for Guds rike og alle dem
som trenger oppmuntring, formaning
og trøst! Du er viktig for oss som
abonnent, men vi ønsker også å få
dine synspunkter om Den profetiske
røst. Hva vi kan gjøre bedre og hva du
savner av undervisning og redaksjonelt
stoff i tidsskriftet.
Vi takker alle som har stått med oss
som betalende abonnenter, har gitt oss
gaver, stått med i forbønn for oss og
sendt inn poesi og tilbakemeldinger.
Vi ønsker alle våre lesere Guds
velsignelse for et nytt år og at du får
framgang i ditt liv med Herren for året
som kommer!
Hilsen fra Per Ivar Winnæss
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Brølende
av Per Ivar Winnæss

info@brolendelam.no

Etter to semestre med den lokale profetskolen, kjente vi at det var tid for å etablere en
modulær profetskole, gjennom kvartalsvise seminarer. Pga. stor pågang fra mennesker over
hele landet som ville gå på profetskolen, men som ble forhindret fra å gå på en ukentlig
profetskole på grunn av store geografiske avstander, så vi dette som en god løsning.
Etter to semestre med den lokale
profetskolen, kjente vi at det var tid
for å etablere en modulær profetskole,
gjennom kvartalsvise seminarer. Pga.
stor pågang fra mennesker over hele
landet som ville gå på profetskolen,
men som ble forhindret fra å gå på en
ukentlig profetskole på grunn av store
geografiske avstander, så vi dette som
en god løsning.
For å dekke deres behov for fellesskap
og trening i det profetiske har vi derfor
profetiske seminarer hver tredje måned.
Vi tror at det er viktig å bygge noe i
enkeltmennesket over tid og ønsker
derfor ikke bare å ha en profetisk
konferanse i ny og ne. Da vi har som
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mål å legge et bibelsk grunnlag for
det profetiske, forløse gavene og føre
troende inn i åndelig modenhet, ser vi
verdien av å legge langsiktige planer for
profetisk kompetanseheving.

med stor glede kunne tale profetisk
inn i andres menneskers liv, hvor de
også fikk direkte tilbakemelding og
evaluering fra gruppen og den personen
de hadde bedt for.

Seminar i august 2005

Fra hele landet

"Dette var vårt beste seminar/
konferanse noen gang", var
tilbakemeldingen fra flere begeistrede
deltagere. Det unike med seminaret var
at vi brukte mye tid til å aktivisere og
bruke nådegavene i grupper, etter først
å ha undervist ut i fra Bibelen om at
vi alle kan profetere. Det var flere som
talte i tunger for første gang, andre fikk
bilder og drømmer. Flere erfarte at de

Vi hadde deltagere fra hele landet,
fra Mo i Rana i nord, Trøndelag,
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane,
Hordaland, Rogaland og langs hele
kysten oppover til Oslo, videre fra
Oppland, Hedmark og Østfold,
samt noen deltagere fra Gøteborg
og Uppsala, i Sverige. Det unike var
også at vi sprengte menighetsgrenser
med deltagere fra blant annet

lams profetiske seminarer
Den norske kirke, Normisjon,
Frelsesarmeen, Misjonssambandet,
Baptistkirken, Maranatha og
forskjellige pinsemenigheter, Levende
Ord, Den svenske kyrkan og fra
Livets Ord i Uppsala, for å nevne
noen. Yngste deltager var 18 år, men
vi hadde også de på rundt 75 år. Her
fikk vi se at Gud bryter ned kløften
mellom generasjonene og visker ut
menighetsgrenser. Videre opplevde
vi hvordan de troende reiser seg til
tjeneste før den siste innhøstning.
Dette er den troende tjenestes tidsalder!
Vi var rundt 70-80 deltagere på
seminaret.

Profetere i kjærlighet
Det var så herlig å se hvordan vi kan
profetere ut i fra et hjerte fylt av
kjærlighet. Bibelen sier ”at vi skal jage
etter kjærligheten og søke med iver
etter nådegavene, så vi i større grad kan
tale profetisk”. Det var oppmuntrende

å se hvordan Herren reiser opp en arme
av troende som både ber for hverandre
og som ser helbredelser og opprettelser
gjennom sine forbønner og profetier.

Dette var veldig oppmuntrende! Eg ser
det som viktig for meg å delta på fleire
profetiske seminar, så eg kan få videre
undervisning og oppøving i gavene."

Konferansehotell
Omsorg og fellesskap
Mange ble møtt med en omsorg
på tvers av alder, geografi og
kirkesamfunn. Her fikk vi se at vi er
ett i Kristus, med en sann omsorg for
hverandre. Det var flere som knyttet
nye vennskapsbånd og på den måten
har noen å stå sammen med, i det å
vokse med nådegavene i menigheten.
Som en deltager, Arnhild Sætre sa
det: ”For meg var det ei oppleving å
delta på det profetiske seminaret. Eg
hadde ingen erfaring i å bruke gavene.
Men ved å ta del i praktiseringane i
øvingsgruppa, fikk eg oppleve at Den
Hellige Ånd talte til meg gjennom
bileter, ord og gjennom andre sansar.

Vi har valgt Drammen og First
hotell Ambassadør for våre seminarer
for 2006. Hotellet er et fullservice
konferansehotell og det er bare
gangavstand til jernbanestasjonen,
så tilgjengeligheten er god også for
de som ikke kjører egen bil. Vi har
forhandlet fram svært gode priser for
våre deltagere, slik at pris ikke skal være
noe hinder for de fleste.
Vi gleder oss til å komme i gang med
nye seminarer for 2006 og håper på
stor pågang fra dere lesere.
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FALLET

av Ivar Vik
Tenk deg følgende situasjon. En
toppolitiker blir tatt for uhederlig
oppførsel. Han kan ha misligholdt
midler som var betrodd ham. Eller
handlet uetisk i møte med fremmede
kvinner. Han som var så betrodd,
faller fra sin høye stilling og må kanskje
gå i fengsel. Han taper ære, arbeid, ja
kanskje til og med familie og venner.
Som ikke det var nok så drar han andre
med seg i fallet. Mennesker som var
så nær knyttet opp til ham og det han
gjorde at de ble medskyldige. De blir
revet med i hans fall og må dele hans
skjebne. De så kanskje hvor det bar
hen, men unnlot å advare og tok ikke
affære.
Det fins et himmelsk motbilde til dette
vi er vitner til fra tid til annen. Satan
var engang en engel i himmelen. På
et eller annet tidspunkt kom det opp
en tanke i hans sinn. Vi vet ikke når
eller hvordan det kunne skje, men
det skjedde: ”Jeg vil innta Guds plass,
jeg vil være Gud lik”. Resultatet var
forferdelig. Gud tåler ingen ved sin
side. Han er suveren og resultatet var
at Satan falt fra Gud og med ham
en hærskare engler. Vi aner noe om
hierarkiet i himmelen, når det er slik at
en av de fremste englenes fall fører til
fallet av alle englene under ham. Om
Gabriel står det at han står for Guds
åsyn. Han er uten tvil en erkeengel
når han fikk oppdraget med å fortelle
Maria om frelserens fødsel. Ordet
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iva-vi@online.no

erkeengel (gr. arkangelos) forekommer
to ganger i NT, selv om ordet nå blir
oversatt ”overengel”. Mikael var en
erkeengel. Han lå i krig med draken:
”Mikael og hans engler gikk til krig
mot draken”. Åp12:7 Mikael har med
andre ord engler som er under hans
myndighet. Det sammen har Satan:
”Draken kjempet sammen med sine
engler”. Åp12:7
At det var en av de fremste englene i
det himmelske hierarki som falt fra
Gud vet vi av at en hærskare engler,
de som var under Satans myndighet
ble dratt med i fallet. Hva for en engel
Satan var kan vi få en aning gjennom
navnet Lucifer. Det var kirkefaderen
Hieronymus som på 300-tallet
oversatte bibelen til latin. Da valgte han
å oversette det hebraiske ordet ”helel”
i Jes14:12 med Lucifer. Ordet er i vår
bibel oversatt med ”morgenstjerne”
Å, at du er falt fra himmelen, du
morgenstjerne, morgenrødens sønn! At
du er slengt til jorden, du som seiret
over folkeslag! Det var du som sa med
deg selv:
«Til himmelen vil jeg stige opp; høyt
over Guds stjerner reiser jeg min trone.
Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord.
Jeg vil stige opp over de høye skyer og
gjøre meg lik Den Høyeste.» Nei, til
dødsriket er du støtt ned, lengst ned i
den dype hulen.
Siden denne teksten er blitt stående

som et profetisk uttrykk for Satans
fall, er også ”Lucifer” blitt stående
som et navn på Satan. Men det var
ikke bare engler Satan dro med seg i
sitt fall. Det var også mennesker. En
hærskare mennesker vil følge Satan
ned i mørket på den ytterste dag. Men
det trenger ikke bli deg. Den store hop
av mennesker lever i uvitenhet eller
likegyldighet overfor det faktum at
ondskapens inntog i verden får de mest
dramatiske følger for oss i evigheten.
For å unngå å bli dratt med i Satans fall
må vi flykte inn i Guds frelsende armer.
Det vil si Jesu armer. Gud tillater ikke
at hele hans fremste skapning skal
gå fortapt. Derfor setter han i gang
sin redningsaksjon som begynner
med kallet til Abraham for fire tusen
år siden. I det folk Gud reiser opp,
blir Frelseren født, og en dag nådde
budskapet om Guds frelse deg og meg.
At talløse skarer skal bli dratt med i
Satans fall trenger ikke å bety at du skal
bli blant dem. Det må ikke skje! Det
krever kamp. Det var ikke for ingen
ting at Jesus sa: ”Våk og be om at dere
ikke må komme i fristelse! Ånden er
villig, men menneskenaturen er svak”.
Matt 26:41 Da folk ble omvendt i
gamle dager sa man ofte om dem at

Den gang Satan gjorde opprør mot
Gud, dro han ikke bare med seg en
hærskare engler i fallet men også
talløse mennesker. Denne artikkelen vil lære deg hvordan du skal
unngå å være en blant dem.
de var blitt ”vakt”. De hadde m.a.o.
våknet opp for det faktum hvem Gud
er og hvor altoverskyggende viktig det
er å få sin sak i orden med Gud. Ikke
bare trenger vi å bli vakt. Vi trenger
å bli holdt våkne hver dag så lenge
vi lever. Noe av det mest tragiske
jeg hører er når kristne sier: ” Ja, jeg
har lest Bibelen, så den trenger jeg
ikke å lese mer”. Akkurat som noen
toppidrettsutøver ville si: ”Jeg har
kjørt gjennom treningsprogrammet
mitt, så jeg trenger ikke trene mer”.
Verdens ånd er en ånd som sløver ditt
sinn, som får det til å tenke om den
åndelige dimensjon: ”Noe så kjedelig,
jeg bryr meg ikke”. Når Gud og hans
rike blir mer og mer fraværende i den
kultur vi omgis av, blir den mer og
mer fraværende i våre liv med mindre
vi treffer bevisste tiltak. Det vil si at vi
rydder plass for Gud i vår hverdag. Det
kan hende du må gå mot strømmen,
skjønt du er ikke alene. Det er fortsatt
13 % av Norges befolkning som leser
fra Bibelen minst en gang i måneden (5
% gjør det hver dag).

liv vil du ta dine forholdsregler om
du mottar et flomvarsel. Du vil sikre
dine eiendeler slik at de er beskyttet.
M.a.o. du er aktiv i ditt bønneliv, der
du nedber Guds beskyttelse over din
ånd, sjel og legeme. Du styrker deg selv
og din familie med redningsutstyr og
ekstra proviant. Det vil si at du på det
åndelige plan styrker din ånd ved å bli
sterk i Guds ord. Nattverden er også
et styrkemåltid. Når flommen truer
gjelder det å holde sammen. Fellesskap
gir styrke. Fortsatt møter vi kristne som
greier seg uten menighet. Det er høyt
spill. Og det er ditt eget gudsliv det
spilles om.
Som kristne i denne verden er vi ute i
hardt vær. For kreftene som vil rive oss
ut av Guds hånd er så mange og sterke.
Men uværet fra helvete vil tilta i den
siste tid og når den orkanen kommer
vil utfallet helt og holdent avhenge av
den jobben du gjør i dag. Ikke uten
grunn sier Paulus: ”arbeid på deres

frelse med frykt og beven” Fil.2:12.
Og Jesus understreker betydningen av
forarbeidet i lignelsen om den kloke
byggmester: ”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”. Matt:7,24-27 Du
ser det er før flommen kommer du
må innrette deg. Slik at når flommen
kommer så er du trygg. Ved å vende
blikket mot himmelen hver dag, vil du
få en fast og stødig ånd som ikke rokkes
selv når stormene raser.

Illustrasjon: Krassimir Kolev

Hvis du vil unngå å bli revet med i
strømmen av alle de som faller i lag
med Satan så lytt til det himmelske
flomvarsel: Våk og be! I det naturlige
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Profetisk drømmeog visjonsnettverk
av Per Ivar Winnæss

info@brolendelam.no

For en tid tilbake talte Herren til meg om å opprette et profetisk drømme- og visjonsnettverk
for bedriftsledere, gründere og forvaltere. Jeg ble svært begeistret over denne tiltalen, da jeg
selv har etablert, bygget og drevet flere bedrifter tidligere. Jeg vet hva slags press og hvilke
utfordringer man møter når man etablerer og bygger bedrifter, leder og motiverer mennesker til å
gå i samme retning med samme mål.
Høre Guds stemme i næringslivet
I denne sammenheng har jeg også
sett vidunderlige resultater som
det profetiske kan fremkalle i
næringslivet. Selv har jeg fått både
drømmer og visjoner, samt profetier
som har vært avgjørende for hvilke
valg jeg skulle ta i forretningslivet.
Enkelte ganger har jeg ignorert
Guds tiltale og heller blitt drevet av
en humanistisk holdning, hvor jeg
har villet tro det beste om andre,
i stedet for å lytte til den indre

stemmen og hva Gud sa, noe som
bl.a. fikk katastrofale følger for
meg. Men jeg har også opplevd det
motsatte.
Mange rådgivere
Hadde jeg den gang vært knyttet
til et nettverk hvor man hadde
oppmuntret hverandre både
profetisk og i det å søke Gud
sammen, kunne utgangen også ha
vært bedre enn hva det ble. Jeg tror

det er mange som sitter inne med
erfaringer som vi alle kan ha nytte
av, selv om vi kanskje ikke arbeider
innenfor samme bransje.
Ordsp 11:14 Der det mangler kloke
råd, faller folket, men der det er
mange rådgivere, er det redning.
Ordsp 15:22 Uten rådslagning blir
planene til intet, men der det er
mange rådgivere, blir de gjennomført.
Ordsp 24:6 For ved kloke råd skal du
utkjempe din egen strid, og der det er
mange rådgivere, er det frelse.

Verv en abonnent på
Den profetiske røst!
Vi trenger flere abonnenter for å kunne løfte Den profetiske røst til å bli
et bedre tidsskrift! Dette kan du hjelpe oss med, dersom du fornyer ditt
abonnement og i tillegg verver en venn eller et familiemedlem.

8Ring oss på 32 75 79 85, eller gå inn på www.brolendelam.no

Seminaroversikt

for 2006

Varmt fellesskap
Det blåser alltid friskest på toppen
og det er ofte en svært ensom
tilværelse gründere, ledere og
forvaltere må leve i. Vi tror at et
slikt nettverk vil kunne bringe oss
sammen som ledere, i et innovativt
felleskap og til felles oppmuntring
og vekst.

Brølende lam holder profetiske
seminarer i Drammen,
på First hotell Ambassadør
24-26 februar 2006
02-04 juni 2006
18-20 august 2006
17-19 november 2006

Profetiske drømme&visjon
samlinger
Nettverk for bedriftsledere,
gründere og forvaltere
4 januar 2006
3 mai 2006
6 september 2006
6 desember 2006

Den første samlingen vil finne sted
onsdag 4. januar på First hotell
Ambassadør i Drammen. Deretter
vil det bli lignede samlinger første
onsdag i mai, september og i
desember. Vi vil legge vekt på et
åpent fellesskap for å bygge nettverk
på tvers av bransjer og konfesjoner.

Profetisk drømme&visjon samling
Nettverk for bedriftsledere, gründere og forvaltere, 4 januar 2006

Vi vil bruke tid til å be for din virksomhet, forløse profetisk det Herren har gitt deg i visjoner.
Vi legger vekt på felleskap og å bygge nettverk for profetisk veiledning.

Per Ivar Winnæss og Kjell Gunnar Lohne underviser
Meld 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.
Dagpakke med alle måltider kr 1.800,00, Helpensjon med overnatting i enkeltrom kr 2.500,00
First hotell Ambassadør i Drammen.

Arrangør: Brølende lam

Drømmer –

av Doug Addison

info@dougaddison.com

Har du merket at nå for tiden sier alle at de er åndelige, men ikke religiøse? En nylig gallupundersøkelse viste at
84 prosent av alle amerikanere lengter etter åndelig kontakt. Hvis du snakker med disse åndelige søkerne vil du
finne ut at mesteparten av dem vil ha en berøring av Gud, men de har ikke klart å identifisere seg med tradisjonelle
kristne, kirke eller menighet.
Apg 2:17-18 sier at "i de siste dager vil
Gud utgyte sin Ånd i større mål og at
profetier, drømmer og syner vil bli mer
vanlig". Med den plutselige interessen
i åndelige ting, kan man ikke unngå
å legge merke til at disse versene nå
blir oppfylt. Når Gud utgyter sin Ånd
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over folkene, blir de ofte klar over sin
tomhet og blir motivert til å søke etter
en dypere åndelig mening med livet.
En av måtene Gud drar folk til seg i
denne tid, er gjennom drømmer. Selv
om ikke alle drømmer er fra Gud, vil

Gud ofte gi mennesker en drøm som
får dem til å søke etter meningen.
Dessverre har mange kristne sluttet å se
på drømmer som verdifulle og relevante
for dagliglivet deres. Som et resultat
av dette er ofte folk som får drømmer

Illustrasjon: Krassimir Kolev

en veg til profetisk
evangelisering
fra Gud, tvunget til å få dem tolket
gjennom New Age eller psykoanalytiske
metoder, som ikke nøyaktig kan tolke
en drøm fra Den Hellige Ånd.
I 1 Mos 40:6-8 møter Josef to menn
som virker deprimerte. De forteller
ham (vers8), "Vi har drømt, men det er
ingen her som kan tyde det". Folk som
har skjebnesvangre drømmer fra Gud,
kan ofte føle seg tomme og urolige til
de finner meningen på dette nattlige
synet som ser ut til og hjemsøke dem.
Josef forstod at tolkning av drømmer
kommer fra Gud, og at Guds folk kan

gi sanne tolkninger av drømmer.
En spennende åpenbaring for
menigheten i dag er at ingen kan tolke
en drøm fra Gud, foruten en åndsfylt
kristen. Apostelen Paulus gjør dette
klart i 1 Kor 2:14. "Men et sjelelig
menneske tar ikke imot det som hører
Guds Ånd til. For det er en dårskap for
ham, og han kan ikke kjenne det, det
kan bare bedømmes på åndelig vis".

virker det som menigheten sitter på
en evangelistisk gullmine. Profetisk
og Bibel- basert drømmetolkning kan
være den mest kulturell- relevante
måten å dele Guds kjærlighet med
dem på utsiden av menigheten. Siden
det er dette folk setter pris på, trenger
vi bare å stole på at Gud vil fortelle
oss hva vi skal si, når vi snakker med
folk om deres drømmer, og gir dem
skjebnesvangre og oppmuntrende ord.

Så hvis Gud gir folk drømmer og
de eneste som kan nøyaktig tolke
disse drømmene er åndsfylte kristne,

Ta en titt på nettstedet:

www.brolendelam.no
en
en profetisk,
profetisk, kreativ
kreativ nettressurs
nettressurs for
for vekkelse
vekkelse og
og reformasjon
reformasjon
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Bokanmeldelse:

Mark Stibbe:
”Profetisk evangelisering ”
ProklaMedia Forlag 2005

Norgesvennen Mark Stibbe har kommet med en bok om
profetisk evangelisering. Stibbe er prest i den anglikanske
kirke, en fornyet sådan og hans menighet St. Andrews i
Chorleywood, i London, har i mange år vært en magnet
for mennesker som har søkt fornyelse for seg selv og sin
egen menighet. Det første som slår en ved gjennomlesning
av boken er: Dette er ingen bok for teoretikere men for
praktikere. Det er boken for deg som vil anvende det
profetiske i evangeliseringen. Når Stibbe har et poeng
han vil fremheve, så knytter han en historie fra sitt eget
eller andres liv, som gjør levende det han vil fram til. På
denne måten blir boken en brukerhåndbok som blir veldig
anvendelig. Stibbe har vært i Skandinavia over 30 ganger
og flere av eksemplene han nevner er hentet herfra. Når
en har lest boken kan en undres på hvorfor en selv ikke
har levd i dette mer enn tilfellet er og hvorfor har ikke en
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slik bok kommet før. Det hele dreier seg om: Skal vi bruke
menneskelige metoder eller Guds metoder når vi skal ut
med evangeliet? Det er i hvert fall ingen tvil om hva som
er det mest effektive. Å evangelisere profetisk er å søke
Gud for det menneske du står ovenfor, motta åpenbaring
og presentere dette for vedkommende. Som oftest vil
vedkommende oppleve dette som et uttrykk for Guds
kjærlighet og nærhet og terskelen for overgivelse er mye
lavere. Det er dette boken handler om. Ved å gå inn i dette
området og begynne å fungere i det, vil Guds folk bruke
tid og ressurser på en mye mer effektiv måte. Derfor er
dette en bok for alle kristne som brenner for evangeliet og
som tar Jesu ord på alvor; at budskapet skal ut til verdens
ende.
Ivar Vik

Brølende lam musikk DVD
Strømmer fra ditt indre

Brølende lams første musikk DVD, hentet fra flere av Brølende lams musikk CD-er
Basert på innslagene i fra Brølende lams TV program

PRIS kr 200,00 + porto. Ring og bestill 32 75 79 85
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Israels

av Tommy Hicks
av Ola Døhl
ola@nit.com

Israels historie deler seg inn i klart definerte perioder. For å kunne forstå profetene, deres budskap og den verden
de levde i, så vil vi ha et behov av å kunne lokalisere dem inn i sin politiske samtid. Den første perioden vi skal begi
oss inn i er den før-monarkiske tidsepoke, som strekker seg fram til år 1020 f. Kr.

De før-monarkiske profeter
Perioden begynner med opprettelsen av
Israel, og avsluttes med etableringen av
kongedømmet under Saul. Både den
politiske, religiøse og sosiale situasjonen
var derfor annerledes enn den som
skulle komme, noe som fremkalte en
bestemt type profetisk budskap.
De fleste forskere mener at det er først
i og med bosetningen i Kanaan at
man kan tale om Israel som ett folk.
Det faktum at Jakob får navnet Israel

akkurat da han er i ferd med å gå inn
i landet peker i denne retningen(1
Mos 32). Helt fra Abraham og
fram til erobringen av Kanaan har
opprettelsen av Israel som nasjon
vært et mål for Jahve. Josva overtok
hyrdestaven i befolkningen og fullførte
Mose verk, idet han førte folket inn
i det lovede land. Etter at landet var
erobret og den største oppstanden
hadde lagt seg, kunne Josva fordele
landet på Israels tolv stammer, slik at
hver stamme (unntatt Levi) fikk sitt

definerte territorium (Jos 13-21). Når
dette var gjort, samlet Josva alle Israels
eldste, deres høvdinger, tilsynsmenn
og dommere i Sikem hvor de sluttet
pakt med Jahve, og forpliktet seg på å
tjene han, lyde hans ord og skille seg
fra fremmede guder (Jos 24). Dette
løftet skulle vise seg å ikke være så lett
å følge. I Dommerboken ser vi gang
på gang at folket faller fra Jahve og
tjener kanaaneiske guder. Jahve lar da
fienden angripe folket, som i sin nød
vender seg til Gud og ber om hjelp.

Illustrasjon: Krassimir Kolev

tidlige
profeter
Jahve hører sitt folks bønn og sender
en redningsmann som befrir folket fra
okkupasjonsmakten. Perioden bar med
andre ord preg av frafall, annektering,
stor nød, men også befrielse gjennom
en redningsmann som leder folket til
hellig krig.
I denne perioden og rett forut for den,
møter vi de tidlige profeter.
Enkelte forskere hevder at Samuel var
den første som man vil kunne kalle
profet. Ifølge den kjente bibelforsker
William F. Albright, er Samuel den
man kan betrakte som grunnlegger
av den profetiske bevegelse i Israel.
Andre fremholder at Abraham,
Moses, Mirjam og Debora også vil
kunne kalles profeter, men bare i en
viss forstand. Uten å begrunne sine
forsiktige antagelser forfekter de at disse
ikke helt passer inn i det tradisjonelle
profetiske mønsteret. Men Skriften er
klar i sitt vitnesbyrd og kaller dem alle
profeter – nabi/nabi’a.
Når det gjelder Abraham, som blir kalt
profet i 1 Mos 20:7, så vil vi gjøre en
liten distinksjon. Selv om Abraham var
en profet i den forstand at han mottok
åpenbaringer fra Jahve og formidlet

denne informasjonen videre, så levde
han før Israel ble konstituert som
nasjon. Selv om nasjonen Israel ikke
ble grunnlagt før Moses, var Abraham
allikevel på mange måter Israels far.
Men dersom vi i streng forstand taler
om Israels nasjonale profeter, så vil
ikke Abraham falle innenfor i denne
sammenhengen. Han var derimot den
som gikk forut for og banet vei for det
som skulle komme.
Den første som derfor kan kalles
profet i nasjonen Israel er Moses. Han
identifiserte seg selv som en profet i
den kjente teksten, 5 Mos 18:15 hvor
han sier: ”Av ditt eget folk, av dine
landsmenn, vil Herren din Gud la det
fremstå blant dere en profet ……som
meg…… Ham skal dere høre på.”
I det historiske risset vi finner etter
Mose død i 5 Mos 34 kan vi også lese
i vers 10 ”Aldri mer stod det fram
i Israel en profet som Moses, som
Herren gav seg til kjenne for, ansikt
til ansikt.” Dermed kan det slås fast
at Moses ikke bare var den første
profet i Israels historie, men også et
eksempel for alle profeter som senere
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av Ola Døhl
skulle komme. Mirjam som var søster
av Moses ble kalt profetinne (nebi’a).
På hvilket grunnlag hun kvalifiseres
som profetinne er noe usikkert, men
tydeligvis så talte hun på vegne av
Gud etter samme mønster som sin
bror, og sannsynligvis mottok hun
også nå og da ord fra Gud, selv om
det ikke er bevitnet i Skriften. Det kan
også tenkes at Josva burde inkluderes
blant profetene fordi han tjente sitt
folk i profetens kraft, selv om ikke
profetbetegnelsen eksplisitt brukes
om han. Han mottok guddommelige
instruksjoner fra Gud og han deklarerte
dem for folket, noe som var profetens
rolle.
Den neste på listen er Debora, en av
dommerne, som også kalles profetinne
(nebi’a) i Dom 4:4. Muligens hadde
hun mottatt og kommunisert
informasjon fra Gud lenge før hun ble
dommer, og sannsynligvis var det pga.
hennes rolle som profetinne at hun
senere også ble dommer i Israel. I neste
nummer av Den profetiske røst vil vi se
nærmer på henne.
Da midjanittene herjet i Israel på
Gideons tid, så nevnes det også en
profet som stod fram og advarte folket
om sin synd og avgudsdyrkelse (Dom
6:8-10).
Samuel er kanskje den mest kjente
profeten fra denne perioden. Som liten
gutt ble han kalt til å være profet; og
fra Dan i nord og til Bee’er-Sjeba i
sør, forstod hele Israel at Samuel var
betrodd å være profet for Herren (1
Sam 3). Det er ikke uten grunn at
William F. Albright betraktet Samuel
som grunnleggeren av den profetiske

...profeten, eller seeren,
i lang tid hadde vært
betraktet som et vanlig
fenomen i Israel. ”Før i
tiden sa de i Israel når
noen gikk for å søke råd
hos Gud: ”Kom, la oss gå
til seeren!”
bevegelse i Israel. Som godt moden
og erfaren profet fremstår han som
tilsynsmann for en gruppe unge
profeter med hovedsete i Nevajot
ved Rama (1 Sam 10:5-10; 19:1820). Disse profetene synes å ha vært
medlemmer av et treningssenter eller
en profetskole som Samuel selv med all
sannsynligvis har startet.
Dette er alle de profetene vi finner
omtalt i det deutronomistiske
historieverk1 og som vedrører den
før-monarkiske perioden. Det finnes
derimot noen ledetråder som kan peke
i retning av at det også fantes flere. En
indikasjon på dette, finner vi i Moses
sin egen forutsigelse om at det ville
fremstå flere profeter som han, og som
folket kunne rådføre seg med. Det
er vanskelig å tro at de få profetene
vi til nå har nevnt, alene oppfylte
Moses sine ord.2 For det andre
indikerer måten Debora omtales på
som profetinne at det også fantes flere.
Hennes legitimering som profetinne av
forfatteren av dommerboken dukker
uoppfordret opp da fortellingen i seg
selv avbilder og skildrer henne i rollen
som dommer. For det tredje dukker

også den navnløse profeten på Gideons
tid opp litt tilfeldig, noe som impliserer
at profeter ikke var så uvanlig i sin tid.
Det fjerde argumentet finner vi det
velkjente skriftstedet fra Samuels tid
som fastslår at profeten, eller seeren, i
lang tid hadde vært betraktet som et
vanlig fenomen i Israel. ”Før i tiden sa
de i Israel når noen gikk for å søke råd
hos Gud: ”Kom, la oss gå til seeren!”
Det de nå kaller profet, kalte de før i
tiden seer” 1 Sam 9:9.3 Dette verset
viser oss en forandring i terminologien
som omtalte denne yrkesgruppen.
En slik språkforandring må bety at
profetene har blitt omtalt rimelig ofte,
noe som peker i retning av at det må ha
eksistert en del profeter i Israel. For det
femte er det ingen grunn til å tro at alle
nødvendigvis burde ha blitt nevnt. Det
finnes heller ingen endelig liste over
alle profetene som fantes i kongetiden
eller senere. Kun de profeter som av en
eller annen grunn ble involvert i den
aktuelle fortelling og historie er blitt
nevnt av forfatterne til Bibelens bøker.
På bakgrunn av dette vil det derfor
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av Ola Døhl
være rimelig å tro at det også fantes
profeter til enhver tid, under hele
dommertiden. Sannsynligvis var de
mange også, ettersom de skulle kunne
tjene den hensikt som Jahve hadde
forutbestemt gjennom Moses i 5 Mos
18. Folket hadde behov for personer
som de kunne rådføre seg med og
henvende seg til. Til dette hadde Gud
reist opp profetene.
Det var ett sentralt tema som
dominerte det budskap som disse
profetene deklarerte. Dette kommer
til syne både i den nød som folket
opplevde i disse dager, men også
gjennom de ord som to av profetene
fra denne tiden frembar. Et av de
store behov var blant annet knyttet
til motstanden mot kananeerne og
deres religiøse innflytelse, og da
spesielt gudsdyrkelsen av Ba’al som de
innfødte beboerne praktiserte i Kanaan.
Israelittene kjente seg gjentatte ganger
fristet til å ta etter for kananeernes
praksis pga. det kulturelle fortrinn og
den overlegenhet dette angivelig skulle
ha og si vedrørende det å fremskaffe et
fruktbart jordbruk. Israelittene hadde
nylig slått seg ned i landet etter 40 år
i ørkenen og de visste minimalt om

Den anonyme profeten
varslet folket om
hvordan Gud i tidligere
tider hadde fridd Israels
folk fra trelldom. Han
minnet dem om hvem
som var Herren deres
Gud, og at de ikke skulle
”frykte for de gudene
som amorittene dyrker,”
selv om de bodde i
samme land som dem.
hvordan man skulle dyrke jorden.
Dette måtte de lære seg, og i henhold
til kananeerne så var det å drive et
grøderikt jordbruk å få gode avlinger,
knyttet til troen og tilbedelsen av Ba’al,
siden han både var stormens og regnets
gud. Israelittene var følsom for denne
tenkningen, derfor var det et behov for
både prester og profeter som kunne
kjempe imot denne innflytelsen.
De to profetene som løfter fram dette
er Samuel og den anonyme profeten
på Gideons tid. Begge fremhever

det samme poenget. Samuel ber
inntrengende ”Hvis dere vender om til
Herren av et helt hjerte, så få bort de
fremmede gudene og Astarte-bildene!
Vend hjertet til Herren og tjen ham!
Så skal han fri dere fra filisterveldet.” 1
Sam 7:3
Den anonyme profeten varslet folket
om hvordan Gud i tidligere tider hadde
fridd Israels folk fra trelldom. Han
minnet dem om hvem som var Herren
deres Gud, og at de ikke skulle ”frykte
for de gudene som amorittene dyrker,”
selv om de bodde i samme land som
dem. Deretter irettesatte han dem
for ikke å være Herrens ord lydig. De
gudene som profeten refererer til er den
samme Ba’al og Astarte som Samuel
nevner i 1 Sam 7:3f.
I dette og det følgende nummer av Den
profetiske røst, skal vi se nærmere på de
enkelte profetene i den før-monarkiske
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tidsepoke, bortsett fra Moses og Josva
da disse i større grad skiller seg ut som
nasjonale ledere og administratorer
heller enn profeter.
1. Mirjam
a. Historien
Dersom vi skal danne oss et bilde av
Mirjam, så trenger vi å forstå noe av
historien hun var en del av. Denne
historien begynner med Mose fødsel i
Egypt. Etter at Jakob og Josef var død,
får Egypt en ny farao, ”som ikke visste
av Josef ” (2 Mos 1:8), og som setter
israelittene til hardt tvangsarbeid. Av
redsel for at israelittene skal bli for
tallrike og alt for mektige i landet,
vedtar han tilslutt å utstede et kongelig
dekret hvor han beordrer at alle Israels
guttebarn skal myrdes. En kvinne i
Levi-ætten trosser imidlertid kongens
påbud og setter heller ut sin lille sønn

på tre måneder, i en papyruskurv på
Nilen, i håp om bedre lykke. Hans
søster, med all sannsynlighet Mirjam,
stod ved bredden et lite stykke lenger
borte og observerte hvordan det gikk
med lillebror. Snart ble han oppdaget
av faraos datter, som var nede ved elven
for å bade sammen med sine venninner.
Da hun så den lille gutten som lå og
gråt i kurven, syntes hun synd på han.
I dette øyeblikket dukker Mirjam fram
fra sivkrattet og sier til faraos datter at
hun ”kan gå og hente en hebreerkone
som gir bryst, slik at hun kan fostre
opp barnet for deg.” Den kvinnen
Mirjam hadde i tanken var selvfølgelig
ingen andre enn guttens egen mor.
Slik vender gutten hjem og fostres i
sin egen familie, før han blir så stor at
han må overleveres til kongsdatteren,
som adopterte han som sin egen sønn.
Moses vokste deretter opp i palasset
hvor han forble en betrodd sønn inntill
han var nærmere 40 år. Ved voksen

alder kommer Moses til å ta parti med
sine hebraiske landsmenn idet han slår
i hjel en egyptisk oppsynsmann. Dette
fører til at han går i landflyktighet og
blir borte fra Egypt i 40 år. På denne
tiden, kaller Gud ham til å lede de
trellbundne israelitter ut av Egypt og
inn i det lovede land.
Når israelittene forlater Egypt, var
Mirjam en av disse. Selv om hun ikke
nevnes så ofte i de ørkenfortellingene
som følger, så indikerer de få
referansene som vi har om henne
at hun spiller en sentral rolle som
assistent og medhjelper til sin yngre
bror Moses. Denne rollen hadde hun
allerede da folket krysset Rødehavet
(2 Mos 15:20f.). Hennes død kom
ved begynnelsen av det førtiende år
av Israels ørkenvandring, på den tid
da folket var ved Kadesj (20:1), noe
som tyder på at Mirjam må ha vært
nærmere 130 år da hun døde.

Ny bok!

Profetisk evangelisering!
En inspirerende bok av Mark Stibbe om hvordan Jesus kan og vil bruke enhver
av oss, til hjelp, oppmuntring og til også å tale inn i ikke troendes liv. De får da
øynene opp for at Jesus lever og at Gud bryr seg om deres tanker, ord og gjerninger.
Boken inneholder mange vitnesbyrd og praktisk veiledning om hvordan Gud taler
inn i menneskers liv.
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av Ola Døhl
Velg ut tre Brølende lam CD-er for totalt kr 450,00
Ropet fra ditt indre – den CD vi har fått flest
tilbakemeldinger på at man har blitt forløst i
tungetale og intimitet med Gud.
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Ved deg stormer vi fram – flere har blitt satt i
frihet fra depresjoner og andre deler at de har
blitt forløst i dans og fått et sterkere bønneliv,
ved å høre på denne CD-en.
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Refleksjoner – er en instrumental CD til balsam
for sjelen og hjelp til et hjertespråk med Gud.
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Stormvinden fra Himmelen

Per Ivar Winnæss
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Nattevåk
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vikning

Stormvinden fra Himmelen

Per Ivar Winnæss

Stormvinden fra himmelen - forløser et
progressivt bønneliv hos lytteren.

Brølende lam

vikning

Nattevåk – er en instrumental CD for å
oppmuntre lytteren til indre bilder og visjoner.
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Brølende lam

Aida

vikning

B r ø l e n d e l a m
Ved Min Å nd

Seehuus Flaaten
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Seehuus Flaaten

LIVE
I STUDIO
HENGIVEN
PROFETISK
TILBEDELSE

Ved min Ånd – er en sterk profetisk CD, hvor
musikere sammen med Aida improviserer i Den
Hellige Ånd, live i studio.

Advarsel! Cd-ene må
ikke spilles om du ikke
vil ha en berøring med
den levende Gud!
CD-ene er ikke kristen
underholdning og bør
ikke spilles om du ikke
har tid til å sette deg
ned for å høre fra Gud.

Hver CD koster kr 189,00 pr. stk. Velg tre til bare kr 450,00+porto
Det spesielle med Per Ivar sine CD-er, er at han i det naturlige ikke kan spille, men at melodier og tekster blir
til, der og da i studio, ved at han improviserer i Den Hellige Ånd. I etterkant legges så andre instrumenter på
av andre musikere, slik at produksjonen blir en helhet. Musikken er ikke underholdning, men et verktøy for
lytteren til å komme nærmere Gud, høre Hans stemme og lokke fram en intimitet med Gud.

20

b. Tjenesten
Det vi kjenner til vedrørende Mirjam
og hennes tjeneste knytter seg i
hovedsak til 2 Mos 15:20-21. Her
finner vi betegnelsen profetinne
(nebi’a) brukt om henne. Samtidig
beskrives hun her som en lovsangsleder,
som leder kvinnene i dans og lovsang.
Israelittene hadde akkurat krysset
Rødehavet og hadde all verdens
grunner til å prise Jahve for sine under.
De første atten versene i kapittelet
ble sunget av Moses og israelittene.
Deretter ”tok profetinnen Mirjam,
søster til Aron, en tromme i hånden,
og alle kvinnene fulgte etter henne,
slo på tromme og danset. Mirjam
sang fore: ”Lovsyng Herren, for han
er høy og herlig, hest og kriger styrtet
han i sjøen!” Da de alle var ferdige å
synge tok Mirjam til orde og begynte
sangen forfra igjen. Da dette er den ene
referansen til Mirjam som profetinne
er det grunn til å tro at dette også
karakteriserte henne i den profetiske
salvelsen. Formodentlig fungerte hun
i rollen som lovsangsleder, men også
muligens som leder over Israels kvinner
i sin alminnelighet. Selv om Moses
stod i spissen og var anfører for hele
det israelittiske folk, så hadde han
mest med menn å gjøre, siden de ble
betraktet som familienes overhoder.
Jahve ønsket åpenbart ikke at kvinnene
skulle stå utenfor, og instruerte derfor
Mirjam til å tjene kvinnene og gi dem
veiledning, råd og instruksjoner.
c. Personen

Det levnes ingen tvil om
at Mirjam var en sentral
og viktig person i Israel,
noe hennes rolle som
leder for kvinnene har
vist oss.
Det er blitt antydet at Mirjam var
Moses sin eldre søster. Hun må ha
blitt betraktet som ansvarsfull av sin
mor allerede som ung jente, siden
hun ble gitt i oppgave å holde øye
med den lille gutten i papyruskurven,
som fløt nedover Nilen. I henhold til
tradisjonen og historikeren Josefus som
levde i det første århundre etter Kristus,
giftet Mirjam seg med Hur. Hun skal
siden ha blitt farmor til arkitekten
Besalel som bl.a. ledet konstruksjonen
av tabernaklet.4 Hur tjenestegjorde
som vi vet ofte sammen med Aron.
Sammen hjalp disse Moses i forbønn
med å støtte hendene hans, en på
hver side, da Josva og den israelittiske
hæren var i krig med amalekittene (2
Mos 17:10). Senere ble han satt til å
være leder i folkeleieren sammen med
Aron den gang Moses og Josva steg
opp på Herrens fjell (Sinai) for å motta
Guds lov (2 Mos 24:14). Da vi ikke
hører noe mer fra Hur, noe som ville
vært normalt siden han hadde en slik
sentral plass i befolkningen, døde han
sannsynligvis like etter dette.
Det levnes ingen tvil om at Mirjam var
en sentral og viktig person i Israel, noe
hennes rolle som leder for kvinnene har

vist oss. Den måten Moses henviser til
Mirjam etter hennes død, vitner også
om at hun utspilte en betydelig rolle i
befolkningen (5 Mos 24:9). Langt mer
ekspressivt kommer dette til syne ved
Guds eget ord til israelittene mange år
senere, gjennom profeten Mika: ”Jeg
førte deg opp fra Egypt og løste deg ut
av trellehuset. Jeg satte Moses, Aron og
Mirjam til å føre deg” Mika 6:4. Moses
og Aron sitt lederskap er vel kjent;
men her løftes også Mirjam opp og
plasseres sammen med disse, noe som
bekrefter hvilken stilling hun hadde
i Israel. Hennes markante posisjon
kommer også til syne når hun og Aron
gjorde opprør imot Moses og hans
lederskap. For dette ble hun påført en
alvorlig hudsykdom, hvor hennes hud
ble som snø. Vi leser at Gud fjernet
denne sykdommen fra Mirjam etter
at hun hadde vært utelukket fra leiren
i syv dager. I det henseende, fortelles
det at hele leiren lot være å bryte opp
tidligere for å reise videre, før Mirjam
var kommet tilbake (4 Mos 12:15). En
vanlig person ville utvilsomt ha blitt
etterlatt alene med sin kamp, men for
Mirjam ventet alle de tolv stammene

1. 5 Mosebok, Josva, Dommerboken, Samuelsbøkene og Kongebøkene.
2. Vi snakker her om en periode på 300 år fra ca. 1300 f. Kr. og til ca. 1000 f. Kr.
3. Dette verset er av Det Norske Bibelselskapet plassert etter v. 11 da man tenker seg at det rent språklig sett hører hjemme
her, mens man i Norsk Bibel har latt det stå mellom v. 8 og 10.
4. Antiquities III. 2.4; 6.1; IV. 4.6. – 2 Mos. 35:30; 36:1-2; 37:1; 38:22; 1 Krøn. 2:20; 2 Krøn. 1:5.
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med å løsne teltpluggene før hun var
tilbake i leiren.
Miriam hadde mindre innflytelse enn
Moses, noe fortellingen om hennes
opprør imot Moses også viser (4 Mos
12:1-16). Hun og Aron forsøkte å
tiltre seg den samme posisjon som
Moses med ordene, ”Er det bare Moses
Herren har talt med? Har han ikke talt
med oss og?” 4 Mos 12:2.
Fortellingen viser også at Mirjam
holdt en lavere rang når det gjaldt
profettjenesten, enn Moses. Den
uomtvistelige reprimande Gud ga
både henne og Aron taler sitt tydelige
språk ”Hør hva jeg, Herren, sier: Er
det noen profet hos dere, gir jeg meg
til kjenne for ham i syner og taler til
ham i drømmer. Men annerledes er det
med min tjener Moses; han er trofast i
hele mitt hus. Jeg taler med ham ansikt
til ansikt, klart og tydelig, ikke i gåter;
Herrens skikkelse ser han. Hvordan
kunne dere da våge å tale mot Moses,

min tjener? ” (v. 6-8) I motsetning til
Moses, som Gud hadde valgt å tale
med ansikt til ansikt og ikke i gåter,
eller med hjelp av noen mellommann,
synes det klart at han derimot vil tale
til Mirjam og Aron gjennom syner
og drømmer. Som profetinne mottok
Mirjam guddommelige åpenbaringer
og instruksjoner på et helt annet nivå
enn sin lillebror Moses som talte med
Herren ”ansikt til ansikt”.
Historien om Mirjam og Aron sitt
opprør imot Moses viser også at
Mirjam hadde tilbøyeligheter for
sjalusi. Det kan i alle fall ha vært en
svakhet hos henne. Hun ønsket seg en
like stor innflytelse og posisjon som
Moses. Og det synes klart at det var
henne, og ikke Aron, som ledet det
hele i gang, i og med at det bare var
hun som ble straffet for sitt opprør.
Antakeligvis hadde hun overtalt Aron
til å bli med henne, da hun mente
at dette også angikk han. Slik Aron
tidligere hadde vært ettergivende i
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møte med folket da de ville lage seg en
gullkalv, var han også nå lettpåvirkelig
og bøyelig i møte med den håndfaste
Mirjam imot Moses.
Grunnen til hennes sjalusi var at
Moses nylig hadde giftet seg med en
kvinne fra Nubia. Hans første kone
Sippora hadde sannsynligvis vært død
en stund. Muligens hadde Mirjam
i fravær av Sippora fylt deler av den
rollen hun hadde som rådgiver, med
den påfølgende innflytelse hos Moses
som det innebar. Når det nå stod en
annen kvinne og banket på døren,
opplevde Mirjam dette muligens som
truende, og ble derfor sjalu. Derfor fikk
hun med seg Aron i sitt forsøk på å
hevde seg. Denne holdningen mislikte
Jahve så sterkt at han gav henne en
klar reprimande ved å påføre henne
denne hudsykdommen. Spedalskhet
ble på denne tiden betraktet som et
dødsmerke, og en straff som bare var
forbeholdt de som hadde syndet grovt.
Men når dette er sagt, så skal man ikke
la Mirjam og hennes svakhet for sjalusi
og misunnelse overskygge det faktum
at hun faktisk var en fremtredende
lederskikkelse i Israels leir. Som
leder for Israels kvinner ble Mirjam
anslått å være omtrent like sentral og
betydningsfull som Aron hadde vært. I
og med at Jahve hadde betrodd Mirjam
denne viktige rollen som profetinne
og som leder, må hun ha vært en sann
gudfryktig kvinne som mange så opp til
og beundret.

Illustrasjon: Krassimir Kolev
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Orkanen
av Rick Joyner

info@morningstarministries.org

Rick Joyner, Special Bulletin #9 – 2005
Det vanligste spørsmålet jeg har blitt spurt angående denne tragedien er, ”er denne stormen Guds dom”? Uten tvil er
svaret på dette spørsmålet ”ja”, men det er veldig viktig at vi forstår hvorfor det er slik.
Hvorfor kom denne stormen og traff akkurat der den gjorde? Vi må forstå et par grunnleggende ting angående Guds
dom. Aller først at Guds dom ikke nødvendigvis betyr fordømmelse, men den er også et bevis på hans kjærlighet.
Dette kan virke vanskelig å forstå i denne situasjonen nå, men det vil bli tydelig etter hvert.

Det er fordi Guds dom er et bevis på
kjærlighet at vi blir fortalt i 1 Pet 4:
17, ”For det er nå tiden da dommen
skal begynne med Guds hus…”
Herren dømmer og disiplinerer sitt
folk fordi han elsker dem. Katarina
er faktisk et bevis på Guds kjærlighet
til USA og Gulfkysten, som han har
bestemte planer for. Før vi adresserer
dette i mer detalj, ta i betraktning det
følgende fra Hebr 12:7-13, som er
spesielt anvendelig i forhold til orkanen
Katarina:
Det er for tuktens skyld at dere tåler
lidelser. Gud handler med dere som
med sønner. For hvem er vel den sønn
som hans far ikke tukter? Men hvis dere
er uten tukt, som alle har fått sin del av,
da er dere uekte barn, og ikke sønner.
Dessuten: Vi hadde våre jordiske fedre
til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for
dem. Skal vi ikke meget mer bøye oss
for åndenes Far, så vi kan leve?
For de tuktet oss jo bare for en kort tid
slik som de fant for rett og riktig. Men
han tukter oss til vårt gagn, for at vi
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skal få del i hans herlighet.
All tukt synes vel, mens den står på,
ikke å være til glede men til sorg. Men
siden gir den dem som ved dette er
blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt.
Rett derfor opp de slappe hender og de
svake knær! La deres føtter gå på rette
veier, så det halte ikke vris av ledd, men
heller blir helbredet.
Gud har store planer med
Gulfkystregionen – en av de største
vekkelsene i vår nasjons historie skal
bryte ut i dette området og vil gjøre
slik at mange sjeler blir frelst for hver
eneste en som har gått fortapt i denne
katastrofen. Pensacola vekkelsen for
ikke så lenge siden var bare en liten
begynnelse og forløper for det som skal
komme.
Noen av Guds store menigheter og
folk er på dette tidspunkt i dette
området, og de vil reise seg sterkere
enn noen sinne fra denne stormen.
Mye av regionen derimot, sank dypere
og dypere inn i mørkets grep. Hvis

det hadde fått lov til å fortsette, måtte
Herren ha bedt Sodoma og Gomorra
om unnskyldning. Så ille var det i ferd
med å bli.
”Forfallets dag” som hadde blitt
planlagt for New Orleans sist uke, ble
fortsatt feiret av om lag tyve mennesker,
men den hadde blitt planlagt for
ti tusner. De hadde tenkt å blotte
perversjon ved å åpent gjøre det i
gatene i New Orleans som ærede gjester
i byen. Den forgiftede oversvømmelsen
i byen reflekterte det byen har blitt
åndelig. Det forgiftede vannet blir
nå dumpet rett ut i Mississippi
elven, hvor det vil strømme rett ut i
Den Meksikanske Gulf, og vil gjøre
forferdelig skade på miljøet langt utover
denne byen, noe som er et godt bilde
på skaden denne byen gjorde på så
mange.
Gud har noe bedre planlagt for denne
regionen, men prisen for denne
tragedien vil ende opp med å bli mye

Katarinas
lærepenge

høyere enn noen har til nå vært villige
til å si offentlig. Vi må lære av dette
slik at vi ikke må oppleve dette igjen.
Vi må nå begynne å be for andre
områder og land, som har sunket så
dypt i synd, at de må omvende seg
slik at den kommende dom, som
allerede er fastsatt for dem, ikke vil
bli så forferdelig. På det nærværende
tidspunkt er det som vil komme
til andre deler av landet verre enn
Katarina.
Katarina betyr ”å vaske” eller ”å
rense”, noe som er nøyaktig det som
sluttresultatet for denne stormen vil
være. Den ble sendt for å begynne å
rense opp i denne viktige regionen i
landet som Herren har en mektig plan
for. Byen kan bli gjenoppbygd og bli
mye bedre enn før, åndelig og i det
naturlige.
Det er et ordspill som går slik: ”hvis du
ikke forandrer retning vil du ende opp
dit du er på vei”. Det endelige resultatet
av Katarina vil være en radikal
forandring av den åndelige retningen
i denne regionen, og den vil bli til noe
mye bedre enn det den var før. Det har
vært streng tukt, men det måtte det
være. Hvis det ikke skaper omvendelse,
vil regionen bli truffet igjen og New
Orleans vil ikke bli gjenoppbygd.

Redaksjonell anmerkning
“ Selv om vi har tatt med denne artikkelen av Rick Joyner, hvor han sier “ja” på
at Katarina orkanen, var en Guds dom over New Orléans, mener vi ikke at alle
naturkatastrofer er Guds straffedom på grunn av synd og urenhet. Rick Joyner
hadde profetert om at New Orléans skulle oversvømmes på slutten av 90-tallet
og skriver denne artikkelen i lys av de profetiske ord han har gitt tidligere.
Vi i redaksjonen ser at man i Skriften finner tegn som kan tyde i retning av at
Gud kan handle på denne måten, men vi ser også Jesu egne ord til disiplene i
Joh 9:1-3 om at ulykke eller sykdom ikke nødvendigvis har noe med hverandre
å gjøre”.
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Forfø

av Per Søetorp

persoetorp@hotmail.com

”Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive
med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill
og VILLFARELSENS LISTIGE KUNSTER.” Efes.4:14
Hjertet - kilden til forførelse
Hovedkilden til all forførelse er ifølge
Bibelen menneskets eget hjerte. Vårt
hjerte omtales som svikefullt, upålitelig
mer enn noe annet (Jer17:5fg). Jesus
sier at det ikke egentlig er det som
kommer utenfra og inn i oss som er
hovedproblemet, men ”fra hjertet
kommer alle onde tanker…” (Matt 15:
19).
Den største forførelsen av alle må
derfor være at jeg tror om meg selv at
jeg er helt fri fra påvirkningen fra min
falne natur. Skriften er krystallklar på
dette området, og sier blant annet at
”dersom vi sier at vi ikke har synd,
da bedrar vi oss selv…”(1 Joh 1:8).
Bedraget starter altså med et hovmod
overfor den grunnleggende sannhet at
jeg er et menneske med en fallen natur
i meg, og dermed disponert for å fare
vill uten Guds hjelp og tilrettevisning.
Man gjør seg selv uimottagelig for råd
og vil ikke høre på noen som forsøker å
tale inn i sitt liv. Da er man allerede på
forførelsens vei.
Det eneste menneske som noensinne
har gått helt klar av all forførelse, var
Mesteren selv. Jesus sa: ”Denne verdens
fyrste kommer, og han har intet i meg”.
Djevelen hadde altså intet festepunkt i
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Jesu karakter som han kunne benytte
seg av for å forføre ham, enda han
forsøkte på dette flere ganger (se Matt
4:4fg og Matt 16:22-23). Derfor ble
ikke Jesus forført, men var hele tiden
fullkomment ett med Faderens vilje.
Eksempler på forførelse:
Åndelig forførelse kan deles inn i flere
hovedkategorier, og er et stort tema
å behandle. Her er noen av de mest
vanlige:
Læremessig forførelse
Her tenker vi ikke først og fremst på
åpenbare vranglærere som Jehovas
Vitner og Mormonerkirken, men slike
som har en grunnleggende evangelisk
bekjennelse.
Eksempler fra Bibelen er
Galatermenigheten, som Paulus kaller
”forhekset” (Gal 3:1). De hadde fått
Kristus ”malt for sine øyne” gjennom
forkynnelsen, og de hadde til og med
opplevd ”kraftige gjerninger” gjennom
apostelens mirakeltjeneste. Allikevel
ble de offer for en lovisk forkynnelse,
som eliminerte bort nåden i evangeliet
og stjal gleden, kraften og velsignelsen
fra dem. Forførelsen satt så dypt at til

og med Paulus lurte på om han hadde
jobbet forgjeves med dem (Gal 4:11).
Et annet eksempel er menigheten i
Tyatira. Johannes skriver: ”Jeg har imot
deg at du lar kvinnen Jesabel holde på,
hun som kaller seg profet, men som
med sin lære lokker mine tjenere til å
drive hor og spise avgudsoffer” (Åp 2:
20). Her ser vi et eksempel på hvordan
læremessig villfarelse åpnet døren for
synd og umoral, til tross for åndelige
nådegaver. Onde åndsmakter (Jesabels
ånd) lokket til og med Guds tjenere til
å gjøre ting som ellers var utenkelig i
en sunn kristen forsamling. Det samme
ser vi i Korintermenigheten, som
Paulus beskriver som rik på nådegaver,
kraft og karismatikk. Allikevel var det
skremmende tendenser til synd og
forførelse, kombinert med en uvilje hos
lederskapet til å ta et skikkelig oppgjør
med dette.
Andre eksempler fra vår egen tid
Lysbærerne på slutten av 90-tallet var
ivrige misjonærer, men influert av mye
forført tankegods fra New Age. Mye av
Prosperity-teologien i Trosbevegelsen
som ble lansert på 80-tallet, kan også
klart defineres som forførelse. Her ble
det lovet rikdom og framgang, hus og

relse - del 2

- en profetisk veiledning i
hvordan prøve ånder og bli
bevart i sunnhet og helhet

Illustrasjon: Krassimir Kolev

Mercedeser til den som gjentatte ganger
bekjente Guds løfter og ”stod i tro”,
samtidig som de gav sin siste krone til
millionærpredikanter. Ekstrem åndelig
autoritetskontroll, persondyrkelse
og underordningslære ble forkynt i
mange nye menigheter – også i Norge,
med nærmest ufeilbarlighetsstatus for
pastoren eller lederskapet.
Don Basham og Derek Prince lanserte

på 70-tallet ”demonologi”, som fikk
stor innflytelse i den karismatiske
bevegelsen i Norge og Skandinavia. Så
å si alle problemer var forårsaket av en
ond ånd som måtte drives ut. Så sent
som i sommer har jeg selv sett åndsfylte
kristne sitte på møte med plastposer
mellom bena og spy opp det som skulle
være alt fra sexdemoner, slankeånder
og dårlig samvittighet! Barn har ligget

oppå hverandre, skreket i tunger og
drevet ut angivelige demoner - med
lederskapets og foreldres velsignelse.
Dette er intet annet enn uansvarlig,
svermerisk atferd og overgrep mot
mindreårige.
Umoralsk forførelse
Åndelig forførelse har nesten alltid en
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link til de grunnleggende hovedsynder
i den falne menneskenaturen: Begjær,
makt, opprør og stolthet. ”Hvert
enkelt menneske lokkes og dras av
sitt eget begjær. Når begjæret har blitt
modent, føder det synd, og når synden
er moden, føder den død” (Jak 1:
14-15). Som regel er også forførelse
på en eller annen måte knyttet til sex,
autoritetskontroll eller økonomisk
gevinst.
Sekter som Children of God og
Filadelfia-forsamlingen i Knutby
har regelrett gått ut offentlig og
forsvart at lederne deres lever i hor og
seksuelle utskeielser. Roberts Liardons
bok ”Guds generaler” er et meget
interessant historisk dokument om
store verdensevangelister og profeter
med sterke tjenester som ble ofre for
synder som alkoholisme, hor eller
økonomisk underslag. Det siste tiårets
skandaler med TV-predikantene Jim
Bakker, Robert Tilton og Jimmy
Swaggart taler vel alle sitt tydelige språk
om at ”liten tue kan velte stort lass”…
Kristen-religiøs forførelse
Kirkehistorien viser at den forrige
vekkelsens forkjempere nesten alltid
blir motstandere av den neste vekkelsen
fra Gud. Guds folk er alltid sin egen
verste fiende. Saul forfulgte David,
forført av sitt eget maktbegjær og
posisjonsproteksjonisme som konge,
og under innflytelse av spiritistiske
åndskrefter. Guds utvalgte folk, jødene,
forfulgte Jesus og de første kristne,
forblindet av sitt religiøse bedrag.
Katolikkene brant lutheranerne
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som kjettere, lutheranerne druknet
anabaptistene, og baptistene tok i
sin tid avstand fra Pinsevekkelsen.
Pinsevekkelsen fordømte lenge
den karismatiske trosbevegelsen,
og Trosbevegelsen latterliggjorde
Lattervekkelsen! Og slik fortsetter
historien. Som kristne erkjenner vi
stykkevis, og ingen har alene den fulle
og hele sannhet åpenbart. Derfor er
veien til egenrettferdighetens forførelse
kort når man nærmest påberoper seg
å ha monopol på evangeliets sannhet
og velsignelse, og avskjærer seg fra
samfunn og samarbeid med alle andre.
Mot salvelsen
Det er interessant å legge merke til at
de som ofte kritiserer og fordømmer
andre kristne som går med Gud, ikke
forstår seg på salvelsen. De har liten
eller ingen åndelig dømmekraft når
det gjelder å gjenkjenne Guds kraft i
funksjon. Jesus sa til fariseerne: ”Dere
farer vill, fordi dere ikke kjenner
skriftene og heller ikke Guds kraft”
(Matt 22:29). De beskyldte til og med
Jesus for å være demonbesatt! Det er
altså ikke bare de ”flaky” karismatikerne
som farer vill, men i høyeste grad også
de såkalte teologisk skarpskodde og
konservative.
Johannes snakker i sitt brev om de
som har ”utgått fra oss”, men som
skulle vise seg ikke å være ”av oss”.(1
Joh 2:22+26). Med dette mener han
tydeligvis at de viser seg å være influerte
og drevet av en annen ånd, nemlig
Antikristens ånd. Kristus betyr ”den
salvede” på gresk, og ordet ”Antikrist”

betyr bokstavelig talt ”mot salvelsen”.
Slike som var motstandere av salvelsen
og Guds kraft, var altså ifølge Johannes
under innflytelse av ”Antikristens ånd”.
Et meget alvorlig ord til mange av
dagens kristenledere, som kritiserer og
fordømmer både helbredelser og under
i Jesu navn!
Kjærlighetens beskyttelse
En annen viktig sannhet i denne
forbindelsen er det faktum at Satan er
en ekspert på å etterligne Guds tegn og
under. Han er en religiøs tusenkunstner
som kan etterligne all ”åndelighet” å få
det til å virke tilforlatelig og troverdig.
Men det er èn ting som sjelefienden
ikke kan; nemlig å elske! Den som ”blir
i kjærligheten, blir i Gud” (1 Joh 4:16).
Mye kristelig og karismatisk rettroenhet
kan nok ha rett i sak, men feil i ånd.
Da blir selvsagt også alt feil. Dette var
jo fariseernes store problem: De kjente
Skriftene ut og inn, men var forført
av sine egne harde hjerter, blottet
for kjærlighet og barmhjertighet.
Dermed kjente de ikke igjen ham som
Skriftene talte om (Joh 5:39,8:19) Jesus
advarte ikke først og fremst mot deres
”teologi”, men mot deres levde liv!
Dersom vi blir mer opptatte av vår egen
åndelighet enn av å elske mennesker
med Guds kjærlighet, åpner dette lett
for en ånd av forkastelse og hardhet,
som ikke er av Gud.
I 1 Kor 13 er Paulus krystallklar i
sin dom over kristne som taler med
tunger og har all verdens nådegaver og
tjenester, men som ikke har kjærlighet.
Derfor lærer også Bibelen tydelig at

kjærligheten faktisk kan bevare oss fra
forførelse, dersom vi ”blir” i den.
(1 Joh 4:7-8,20)
De 6 ”- elser”
Det finnes det jeg kaller seks ”elser” for
hvordan vi kan forebygge og komme ut
av forførelse. Disse er som følger:
1. Hørelse
Bibelen oppfordrer oss sterkt til å lytte
til korrigering, formaning og visdom.
”Troen kommer av hørelsen” (eng:
hearing, Rom 10:17) Den som ikke
gir akt på tilrettevisning fra Gud, går
feil og må høste konsekvensene av det.
”Hvordan kunne jeg hate tukt og ikke
bry meg om å bli refset! Jeg hørte ikke
på dem som underviste meg, lyttet ikke
til mine læreres ord”. Noen vil ikke
høre på andre meninger enn sin egen.
Jesus sier alvorlig om dette at ”..vil han
ikke høre… skal han være for deg som
en hedning eller en toller” (Matt 18:1518). ”De som er av Gud, hører på oss!
Slik skal vi skjelne mellom sannhetens
ånd og villfarelsens ånd”.
(1 Joh
4:6)
2. Ydmykelse
”Det var godt for meg at jeg ble
ydmyket, så jeg kunne lære dine
forskrifter” (Sal 119:71) Stolthet og
hovmod er ofte hovedårsaker til åndelig
forførelse og fall. ”Gud står den stolte
imot, men den ydmyke gir han nåde”
(Jak 4:7).
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3. Erkjennelse
”Sier vi at vi har samfunn
med ham, men vandrer i
mørket, da lyver vi og følger
ikke sannheten” (1 Joh 1:
6). Gud vil alltid gi oss en
rett erkjennelse av problemet
vi står i. Dersom vi er
selverkjennende og villige
til å ta ansvar for det vi selv
sier og gjør uten å skylde på
djevelen og alle andre, vil vi
få nåde og hjelp fra ham.
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4. Bekjennelse
”Dersom vi bekjenner våre synder…”
(1 Joh 1:7-9) Gud er opptatt av at vi
kaller ting med dens rette navn. En
spade er en spade, synd er synd. Å be
både Gud og mennesker om tilgivelse
kan være tøft, særlig dersom det
innebærer en offentliggjøring i ”lyset”
innfor mange andre. Men resultatet
er at vi løser ting både på det åndelige
og det mellom-menneskelige plan,
slik at Guds helbredende og befriende
kraft kan flyte til oss og våre relasjoner
(Matt18:18).
5. Omvendelse
Jesus og apostlene forkynte omvendelse
som eneste kur mot synd og forførelse.
Hele fem av syv menigheter i
Åpenbaringsboken fikk budskap
fra Jesus om omvendelse, ikke bare
oppmuntring og skulderklapp. Da

er det ikke nok for deg og meg bare
å bekjenne og haste videre - vi må
også være villige til å vende oss aktivt
og praktisk bort ifra det som Herren
påpeker i våre liv.
6.

Befrielse

Befrielse innebærer at jeg er villig til å
leve i en fortsatt prosess av omvendelse
og daglig forandring. Iblant holder det
ikke med et knefall eller en kort bønn
og samtale. Jesus sa: ”Får da Sønnen
frigjort dere, blir dere virkelig fri” (Joh
8:36). Regelmessig betjening gjennom
forbønn og sunn forkynnelse er ofte
nødvendig og viktig for å bevare sin
befrielse fra sterk forførerisk innflytelse.
Bryt med forførelsens miljø
Både Skriften og all erfaring viser
klart nødvendigheten av å bryte med
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forføreriske miljøer. (Ef 5:5-11,1
Kor 5:9-13). Dersom du tilhører et
menighetsfelleskap med sekteriske og
kontrollerende krefter, er det viktig å
komme seg ut og bort fra dette snarest
mulig. Dette kan ofte være svært
vanskelig på grunn av venner, familie
osv. Til dette trenger man ofte hjelp fra
andre. Mennesker under forførelse er
dessuten ofte dyktige til å snakke for
seg og svært vanskelige å argumentere
imot. Tro for eksempel ikke at du alene
uten videre kan forsøke å omvende en
sektleder eller hans medarbeidere ved å
diskutere! Bibelens klare oppfordring til
oss alle er først og fremst å komme oss
ut av påvirkningsfeltet fra disse kreftene
selv, og spesielt dersom vi står alene og
er mer sårbare for manipulasjon. (1 Kor
10:12, Gal 6:1).
Andre gode råd til hjelp for hvordan
vi kan forebygge forførelse:
Ta imot råd fra andre!
David ba faktisk om at en rettferdig
skulle ”slå” ham i kjærlighet og tukte
ham (Sal 141:5). Dersom andres råd,
erfaringer og oppfatninger samstemmer
med din egen vurdering av situasjonen,
er det stor sannsynlighet for at du har
en riktig oppfatning av den. Å ikke ta
imot råd eller hjelp fra noen gjør deg
derimot til et lett bytte for bedrag og
løgner fra djevelen. ”Alle en manns
veier er rette i hans egne øyne, men
Herren prøver åndene” (Ordsp.16:3).
Det er helt vitalt avgjørende både for
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kristne menigheter, virksomheter og
enkeltpersoner å ha andre som kan tale
inn i deres liv. Profetisk korreksjon og
tilrettevisning er et ”must” for alle som
vil gå med Gud og unngå villfarelse. Jeg
er glad jeg har flere åndelige ledere og
venner (i tillegg til min egen kone) som
jeg har gitt adgang til å tale inn i mitt
liv og justere meg når de ser noe som
jeg selv ikke ser.

du våger å prøve ut ting. Slike som
påstår det, er ofte selv forført og under
påvirkning av kontrollånder som vil
manipulere og styre deg til ukritisk
å følge deres egne veier. Det er stor
forskjell på å være i ”opprør” og være
normalt reflektert som menneske. Alt
som er født av Gud og lever i lyset tåler
nemlig å prøves og bli stilt spørsmål
ved. Se ting fra flere sider, søk balanse
og unngå ensporethet.

Prøv ting på hele Bibelen!
Vær ærlig!
Bygg aldri en lære eller oppfatning
på ett skriftsted alene. Husk at skrift
forklarer skrift. Djevelen forsøkte å
forføre Jesus med nettopp dette (Luk
4:9-12). Dette kan kanskje kreve mer
kunnskap enn det du har selv, det kan
derfor være nyttig å rådføre seg med
andre. ”Den hele skrift er inspirert av
Gud og nyttig til lærdom...” (2 Tim 3:
16). ”Summen av ditt ord er sannhet”
(Sal 119:160). Forførelse er ofte ensidig
fokusert på ett enkelt ”spesialområde”,
som demoner, profetisk tjeneste osv.
Søk alltid helheten, ut ifra sentrum i
Skriften som alltid er Jesus Kristus og
hans fullbrakte frelsesverk.
Vær reflektert og sunt kritisk!
”Visdom skal komme i ditt hjerte,
kunnskap skal glede din sjel, ettertanke
skal holde vakt over deg, for å fri deg
fra den onde vei, fra menn som fører
falsk tale” (Ordsp.2:12).
Det er aldri galt å stille ærlige spørsmål,
selv om det skulle virke ubehagelig.
Du behøver ikke være kritisk selv om

Våg å ransake dine egne motiver. Be
ikke bare til Gud om tegn for å få
bekreftet dine egne bekvemmelige
ønsker. Be oppriktig om å få se
tingene slik de er ut ifra Hans
vilje, selv om det til og med skulle
medføre ubehageligheter og brudd
med mennesker som har stått deg
nær. David ba: ”Send ditt lys og din
sannhet, la dem lede meg. Ransak meg
Gud og kjenn mitt hjerte, prøv meg og
kjenn mine tanker. Se om jeg er på den
onde vei, og led meg på evighetens vei”
(Sal139:23).
Gå etter freden!
Det vil være en uro tilknyttet all
forførelse, og ingen avgjørelser bør
derfor tas i en tilstand av sterk affekt
eller følelsesmessig påvirkning. Gud
vil alltid bekrefte ting for deg i ditt
eget hjerte med sin fred, og bevare ditt
hjerte og dine tanker. (Kol 3:16, Fil 4:7)

Brølende
lam - ett år!
I over ett år har vi produsert egne profetiske TV programmer og utviklet en
webressurs for det profetiske og kreative.
Det har ikke vært lett å etablere en profetisk tjeneste i Norge, men vi begynner
å se flotte resultater gjennom hardt arbeid,
med TV som media.
Det å jobbe med kristent TV innebærer også store
økonomiske løft, med bl.a. innkjøp av teknisk utstyr
for TV studio. Vi har også lagt ned store ressurser
i web-arbeidet og med tidsskriftet Den profetiske
røst. Som et resultat av dette har vi også investert i
teknisk kompetanse, ved å ansette en webdesigner og
kreativ TV producer i Krassimir Kolev. Han er den
eneste medarbeider i Brølende lam som har en lønnet
stilling(halv stilling).
For at vi skal kunne arbeide videre med å produsere
profetiske TV programmer, utvikle vår hjemmeside,
gjøre Den profetiske røst bedre og opprettholde vår
forbønnstelefon, trenger vi din økonomiske støtte.

Vi trenger bare kr. 40.000 i måneden for å gjøre alt
dette. Så langt har jeg tatt dette av egen lomme, men
uten inntekter vil ikke dette gå i lengden. 1Tim 5:18
”For Skriften sier: Du skal ikke binde mulen på en okse
mens den tråkker ut kornet, og: arbeideren er sin lønn
verd”.
Vi håper derfor at dere som blir velsignet og oppmuntret
av vår tjeneste også vil være med å så inn i Brølende lam
både økonomisk og ved deres bønner.
Om du kunne være med om et månedlig fast beløp for
2006, ville dette kunne hjelpe oss til å nå våre mål
og visjonen for arbeidet.

Vi har følgende mål når det gjelder faste månedlige partnere:
10 som gir 1.000 kr i måneden
20 som gir 500 kr i måneden
50 som gir 200 kr i måneden
100 som gir 100 kr i måneden
Pr. i dag har vi tre stykker, som er faste støttepartnere. Bli en av de 177 andre partnerne vi trenger for 2006.

Nå kan du ringe oss for forbønn og veiledning!

32 75 79 85
NY CDRING
eller send e-post

via vår webside
www.brolendelam.no
Illustrasjon: Krassimir Kolev
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Globalt
Flere adventister i verden
Adventistsamfunnet vokser kraftig på
verdensbasis. Globalt er veksten på 4-5
prosent per år, melder adventist.no. Den
største delen av veksten skjer i den tredje
verden.
Adventistsamfunnet har i dag cirka 14
millioner medlemmer fordelt på 13
divisjoner. De to største divisjonene er den
mellomamerikanske og den søramerikanske.
Disse to divisjonene har til sammen
nærmere 5 millioner medlemmer. Med over

en tredel av det totale antall medlemmer
i Adventistsamfunnet er de spansk og
portugisisk talende latinamerikanerne en
dominerende gruppe.
De siste 15 årene har Adventistsamfunnet
for eksempel i India vokst fra 150.000
medlemmer til 800.000. Ifølge verdensleder
Jan Paulsen kan Adventistsamfunnet i 2020
ha 50 millioner medlemmer, og av dem vil
88 % ha sluttet seg til kirkesamfunnet etter
år 2000.
Vårt Land

Guatemala: 42 %
evangeliske kristne
Data som nylig er
offentliggjort av en profan
forskergruppe viser at
42 % av befolkningen i
Guatemala er medlem av
en evangelisk menighet.
Ytterlige 30 % er sympatisk
innstilt til den evangeliske
bevegelse. Målene
den latinamerikanske
kirkevekstkonferansen satte
i 1998 for kirkevekst frem
til 2010 er for lengst nådd.
Kirkelederne diskuterer nå
hvilke nye mål de skal sette
seg.
Dawns fredagsfax

Første menighet i Somalia
Somalia har inntil nylig vært et land med
svært få kristne, men nå rapporterer to tyske
misjonærer: ”I femten år sto Somalia for
anarki, sult, død, vold og flyktninger. Men
landet har nå klart å danne en ny regjering.
Mange somaliere har erfart dødbringende
hat. De vet at islam aldri klarte å skape fred
i nasjonen. De blir dypt rørt når de hører
at Jesus ba for morderne mens han hang
på korset. Kanskje Gud tillot situasjonen
i Somalia slik at folk kan åpne seg for
evangeliet? I mange tiår var det svært få
kristne. Selv i dag må mange betale med
livet for sin tro. Det som nå skjer er at par,
ja hele familier kommer til Jesus og barn
får høre Guds ord i kirkene. En drøm som
flere misjonærer har gått med i tiår er blitt
oppfylt: for noen måneder siden gikk flere
somaliske grupper sammen og plantet en
menighet. Selv myndighetene må medgi at
nasjonen ikke lenger er 100 % muslimsk.
De nye kristne vokser i troen og tar på seg
mer og mer ansvar…”
Dawns fredagsfax

Masaiene åpne for Jesus
Werner Drotleff og Hans Ollesch
er misjonærer for det Sveitsiske

perspektiv
misjonsselskapet AvC (”Aktionskomite für
Verfolgte Christen”, Aksjonskomite for
forfulgte kristne) De rapporterer følgende
om Masai-stammen i Tanzania: ”Masaiene
er en stolt krigerstamme som har pleid å
være svært avvisende til evangeliet. Men på
grunn av deres livsstil har mange pådratt seg
AIDS slik at stammen står i fare for å dø ut.
Lederne har nå erkjent dette og åpner seg
nå for evangeliet. En ny menighet er plantet
som et resultat av et evangelisk fremstøt
rundt Ngotongoro i 2004. 16 Masaiere ble
døpt. De nye troende har hatt en vanskelig
tid, der de både er blitt forfulgt og slått.”

menigheter på fote.
”Louisiana har mer enn 150 ødelagte
eller skadde kirker, og så langt er det
registrert mer enn 100 hardt skadde kirker
i Missisipi” sa Richard Harris, nestleder for
NAMB`s program for menighetsplanting.
”Adopter en kirke” programmet foreslår
de deltagende menigheter sender team
med hjelpe- og bygningsarbeidere for å
bistå i gjenoppbyggingen. De skal også
bidra med hjelpesendinger og økonomisk
bistand. Dessuten vil de bistå med
ledertreningsprogram og hjelpe pastorer
med å fornye ødelagte bibliotek.

Dawns fredagsfax

Baptist News

1200 menigheter adopterer ødelagte
kirker i Gulfen
Mer enn 1200 menigheter tilhørende
Sørstatsbaptistene har påtatt seg å adoptere
baptistmenigheter i Alabama, Louisiana
og Missisipi som har fått sine kirker
ødelagt av orkanen Katrina. ”Adopter
en kirke” programmet ble igangsatt av
North American Mission Board uken
etter at orkanen ødela tusenvis av hjem og
forretninger langs Mexico-gulfen, inkludert
hundrevis av baptist-kirker. De adopterende
menigheter er blitt spurt om å ta på seg
forpliktelser fra 12 til 24 måneder eller
hvor lang tid det måtte ta og få de berørte

Amerikanske leger tror på Gud
De fleste amerikanske leger tror på Gud og
et liv etter døden, viser en ny undersøkelse.
Forskerne er overrasket over resultatet.
76 prosent av de 1.044 amerikanske legene
som deltok i undersøkelsen, svarer at de
tror på Gud. 59 prosent sier de
tror på et liv etter døden, og
55 prosent sier at deres
religiøse overbevisning
har innvirkning
på hvordan
de utøver
legeyrket.
Forskerne

er overrasket over i hvilken grad legene
vektlegger åndelighet, tatt i betraktning
at fagfeltet baserer seg på naturvitenskap,
skriver nyhetsbyrået AP.
- Vi ble veldig overrasket da vi fant ut at
legene er så religiøse som de åpenbart er,
sier Farr Curlin, ansvarlig for undersøkelsen,
som selv er lege. Han arbeider som forsker i
legeetikk ved Universitetet i Chicago.
Han mener at ideen om at den eksakte
vitenskap og religiøsitet representerer
motsetninger er dypt forankret i oss. Han
viser til tidligere studier som tyder på færre
en halvparten av alle vitenskapsmenn tror
på Gud. Til sammenligning tror 83 prosent
av den amerikanske befolkningen på Guds
eksistens.
Curlin mener at årsaken til at så mange flere
leger enn andre vitenskapsmenn er religiøse,
kan ha sammenheng med legenes direkte
kontakt med pasienter, og at de ofte må
forholde seg til spørsmål om livet og døden.
Resultatet av undersøkelsen skal presenteres
i neste utgave av Journal of General Internal
Medicine.

MorningStar
Reportasje av Per Ivar Winnæss
Det var med stor forventning vi dro
til MorningStar for å delta på deres
profetiske høstkonferanse “Feast of
tabernackles” den 18-24 oktober, i
Charlotte, North Carolina, USA. Her
finner man basen for mange store
tjenester i USA, som blant annet
Billy Graham, Michael Browns, Fire
og MorningStar med Rick Joyners
profetiske tjeneste.
MorningStar har grunnlagt flere
menigheter i både Nord og Sør
Carolina og årets konferanse ble holdt
like utenfor Charlotte, i Fort Mill,
akkurat over grensen til staten Sør
Carolina. Her har MorningStar overtatt
et stort område som de har gitt navnet
Heritage International Ministries, som
evangelisten Jim Baker i sin tid hadde
bygget opp, men som har ligget nede
og forfalt i mange år.
Nå er MorningStar i full gang med
å restaurere og bygge opp igjen dette
unike senteret som så mange kristne
tidligere hadde sådd sine penger inn
i og som syntes å være tapt da Jim
Bakers tjeneste kollapset. At stedet
igjen gjenoppbygges og er kommet
over på kristne hender er til glede for
mange troende som hadde lagt ned så
mange ressurser i denne eiendommen.
Morningstar har etablert en lokal
menighet, et treningssenter for det
profetiske og her holder de flere av sine
konferanser.
Årets konferanse bar preg av at det er
en tid for istandsettelse og innvielse for
de troende, for å møte de utfordringer
og endringer som de kommende tider
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vil bringe. Vi fikk høre flere forkynnere
som Larry Randolph, John N. Chacha,
Phil Driscoll, Bob Weiner, foruten
MorningStars egne ledere Rick Joyner
og Steve Thomson.
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områder og for nasjoner.
Aktive i Gud

Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre
underfulle gjerninger blant dere. Jos 3:5

Vi ble også påminnet om å gå videre
og ikke se for lenge og beundre det
vi allerede har oppnådd i Guds rike,
de seirer vi har og framgangen vi har
hatt. Det vi har opplevd av seirer og
resultater er ingenting for hva som i
tiden framover venter oss i Gud. Vi
trenger derfor å være aktive i Gud, være
sultne på mer i Herren og presse oss
lenger inn for å oppleve mer enn det vi
til nå har erfart med Gud. Som Jakob
brøt med Gud og ikke slapp han før
han hadde velsignet Jakob, trenger vi
å bli mer besluttsomme i vår relasjon
med Herren og forvente at Gud gir oss
utrustningen vi trenger for å gå videre
med ham.

Intimitet med Gud

Gleden av å tjene Gud

Mange har blitt for fokusert på
tjenesten og arbeidet i Guds rike, at
man har mistet det nære og intime
Gudsforholdet. Mange opplevde
en ny overgivelse og omvendelse
for opprettelsen av det nære intime
hjerteforholdet med Gud.

Gjennom hele uken fikk vi forløst
en glede til å tjene Gud gjennom
forkynnelsen. Det skal ikke bare være
alvor, men det er viktig å glede seg over
alle sider ved livet og ha det gøy med å
tjene Gud.

Gå inn i vår bestemmelse og kall
For å oppsummere ukens forkynnelse
i korte trekk, fikk vi et sterkt budskap
om at det er tid for å krysse over
Jordanelven. Jordan betyr død og
det vil si at vi trenger å dø bort fra
oss selv, slik at Kristus kan bli gjort
levende i oss. Skal vi kunne stå i seier
i den kommende tid med trengsler og
forandringer, trenger vi å ha innviet oss
til Herren.

Nye tider

Autoritet i Kristus
Vi ble sterkt oppfordret til å se hvem
vi er og hva vi har i Kristus og stå fast
på at Jesus Kristus en gang for alle,
har seiret over makter og myndigheter.
Med dette grunnlaget kan vi ta
autoritet og bruke denne delegerte
autoriteten til å ta tilbake det fienden
har okkupert i våre egne liv, for familie,

Det er nye tider og vi trenger å gå
videre, inn i vår bestemmelse og kall.
Vi lever en meget dramatisk og alvorlig
tid, hvor bare de som er helliggjort og
rettferdiggjort i Kristus kan bli stående
gjennom de prøvelser som kommer.
I disse nye tider av forandringer
vil menigheten stå i full seier, den
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”Feast of tabernackles

conference”

menighet som helhjertet har overgitt
seg og innviet seg til Herren.

hadde fått i sin ånd. Dette ble til stor
velsignelse og inspirasjon for mange.

Kreativitet

Vi hadde intervju med både Rick
Joyner, Steve Thomson og Bob Jones. I
denne utgaven vil vi i korte trekk, dele
intervjuet med Bob Jones og hva Rick
Joyner hadde å si om den kommende
fugleinfluensa – pandemien. I neste
nummer vil vi ha med intervjuet med
både Rick Joyner og Steve Thomson.

Illustrasjon: Krassimir Kolev, Foto: Per Ivar og Valentina Winnæss

Vi i Brølende lam er opptatt av å
forløse de kreative gavene innen kunst
i menigheten, noe vi ikke alltid får
så gjensvar på her i Skandinavia. Det
var derfor svært oppmuntrende at
MorningStar har gitt frihet og rom for
at de kreative gavene kan få sin plass
i gudstjenesten. I gudstjenesten var
det flere kunstnere som malte det de

Videre besøkte vi Michael Brown
og Fire, og hadde et møte med ham.
Michael Brown var en av lederne i
Pensacola vekkelsen, som berørte
mange mennesker i siste del av
nittitallet. Dette intervjuet kommer
også i neste nummer av Den profetiske
røst.
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Intervju

Bob Jones

Illustrasjon: Krassimir Kolev, Foto: Per Ivar Winnæss
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vedkommende kan bli gjenopprettet.
Per Ivar intervjuer Bob Jones
”Jeg forteller dem hva Herren har
åpenbart for meg,” sier Bob Jones.
Bob Jones har en sterk profetisk
Bob får visjoner og ord som Herren
tjeneste, med detaljerte personlige
taler til ham. De kommer til ham
profetier, og ord for nasjoner.
på forskjellige måter: gjennom åpne
Bob ble født i Gravely, Arkansas.
Allerede som barn hadde han drømmer, visjoner, transe, hørbar stemme,
drømmer, engler som åpenbarte seg
visjoner og englebesøk, men det
og demoniske konfrontasjoner. Disse
tok mange år før han kom ut i den
ordene og visjonene forteller ofte om
tjenesten Herren hadde forberedt han
hendelser både i menigheten og for
til. Han var en av lederne for ”Kansasnasjonen.
profetene” og i dag er han en del av
lederteamet i MorningStar. Når Bob
PIW: Flere har sagt om Norge at det
begynner å tjenestegjøre profetisk
er et profetisk kall over nasjonen.
for en person, beveger Herren seg
Hva opplever du er Norges kall og
gjennom Bob og rører ved tidligere
bestemmelse?
sår, øyeblikkets omstendigheter
og framtidens drømmer for at
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BJ: Ja, det er et profetisk kall over
Norge. Jeg har sett at flere norske har
kommet over hit gjennom årenes løp
og de har hatt en hunger etter det
profetiske og mange har hatt sterke
åpenbaringsgaver. Men det trengs
undervisning og trening og man trenger
derfor å etablere en profetskole, Den
Hellige Ånds skole i Norge. Mange er
inspirert og hører Guds tiltale, men
man trenger undervisning så man vet
hva man skal gjøre med det profetiske,
for Gud taler til sitt folk. Det er en arv
av åpenbaring og oppdagelse av dypere
ting i Ånden, i Norge. Men mange
forstår ikke sitt kall, for det er mye
religiøsitet. Religion forstår ikke dette
med intimitet med Gud og det å ha en
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hunger for Gud. Gud kaller Norge til å
forandres i dette og Herren har en åpen
invitasjon til hele nasjonen.

forholde seg om man får profetier
for nasjonen og hva opplever du selv
Herren har for Norge?

PIW: I USA har profetbevegelsen i
mange år sett behovet med å trene og
istandsette de troende i nådegavene og
i de profetiske gavene. Vi har sett en
reproduksjon av de profetiske gavene
gjennom mange år. Hvorfor har ikke
menighetene sett dette behovet for de
profetiske tjenestene og i større grad
gjort noe med dette?

BJ: Vi går inn i en tid av store prøvelser
på jorden og det ordet som kommer
i dag er en tid av store rystelser som
jordskjelv, orkaner, epidemier osv.
Men for Norge har jeg ikke sett så
mye slike hendelser. Vi skulle heller
bringe mer håp i det profetiske
med oppmuntring, formaning og
trøst, slik at vi oppmuntrer med en
invitasjon til å søke Herren, i stedet
for å skremme mennesker bort fra ham
med domsprofetier. Det må komme
ut oppmuntrende ord om å kjenne
Herren og å bli døpt med Den Hellige
Ånd så vi kan få en intim relasjon med
Herren. En av hovedsakene Herren
forventer av oss i år er rettferdighet.
Han ser etter den rettferdige, så han
kan meddele rettferdighet til oss, for
den rettferdige kan rope ut til Herren.
Norge har egentlig aldri vært ordentlig
åndelig vekket, men er i dag i ferd med
å bli klar.

BJ: Det må være noen menigheter som
er åpen for det profetiske og det er der
man bør etablere treningssenter for
det profetiske. Det er de som er åpne
og det er der Herren vil forløse og gi
det mandat i å etablere profetskole og
Gud vil gi en hunger etter å kjenne
Herren. Det er ikke lang tid før dette
kommer til å bli til i Norge og det
vil bli et samlingssted for de med
åpenbaringsgaver i Skandinavia og de
vil få nåde til å bevege seg i gavene og
ikke bare det, men Herren vil betro
disse en forståelse. For det er en ting å
høre fra Herren, men noe helt annet
er det å ha en forståelse av hva Herren
taler og da respondere på Guds tiltale.
PIW: Det er flere som fungerer i
profetiske gaver spesielt når det gjelder
det å gi personlige profetier i Norge.
Det er også en fristelse å gå utover
sitt mandat ved å gi profetiske ord til
nasjonen. Vi har sett flere eksempler på
domsprofetier som har blitt talt ut over
Norge, som verken har balanse i seg,
har timing eller er et ord fra Herren.
Hva er ditt råd på hvordan man skal

Ja det er mange viktige ting som
kommer til å skje over hele verden
de neste årene, som økonomi og
epidemier. Men dere i Norge ser ut
til å bli skånet for mye av dette, så
Norge blir et av de tryggeste stedene
å bo i. Norge er oppmuntret til å gå
videre med Gud. Jeg tror mye av det
spektakulære vil komme til å skje, men
de profetiske ordene må virkelig prøves
om de som profeterer får det fra Herren
eller fra hverandre. For USA har jeg
de siste årene blitt gitt forskjellige
ting. Siste år, fem forskjellige orkaner,

to orkaner for Florida og de kom og
den som er der nå (Wilma). Vi har
også gitt advarsler om New Orleans
og profetiene ble gitt i god tid, slik at
folk kunne ha forberedt seg før dette
skjedde.
Profetier for Norge skulle mer være en
invitasjon til å komme nær til Herren
og få en intim relasjon med Jesus
Kristus. Dette får vi i Den Hellige Ånds
dåp. Norge er klar. Jeg har ikke sett at
Norge er så humanistisk som Sverige og
jeg tror Norge er klar for en bevegelse
av Herren. De sanne profetene vil
bringe budskap som er oppmuntrende.
De må kanskje komme med et varsel av
forberedelse, men det vil allikevel være
et ord med oppmuntring. Gud taler
og de som skal bringe disse profetier er
de som går i rettferdighet og har et rett
forhold til alle mennesker. Rettferdig er
den som har et rett forhold med Gud.
Mye av de domsprofetiene som vi
gir er for USA for at vi som nasjon
skal omvende oss. Jeg ser ikke at
det kommer større domsord mot
Norge, men at man der skal profetere
oppmuntringer. Det kommer bølger av
evangelisering over Norge. Det finnes
virkelig sanne profeter i Norge, men de
har kanskje ikke en plass der de kan få
tjene med sine gaver, eller våger å stå
fram. Alle vet hvem de er, men støter
de kanskje bort ved å mistenkeliggjøre
dem og anklage dem. Dere må be
om at noen pastorer åpner for det
profetiske, slik at det kan få sin plass i
menigheten.
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Den kommende
av Per Ivar Winnæss
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Av Jissakars sønner, som kjente og
forstod tidene slik at de visste hva Israel
måtte gjøre 1 Krøn 12:32
Det har i ny og ne vært artikler i media
om at forskerne i lang tid har ventet på
et nytt verdensomspennende utbrudd
av en eller annen form for epidemi, det
siste 10-året. I det siste har vi fått høre
mye om fugleinfluensa i media. Når
det gjelder fugleinfluensa er de fleste
forskere i dag enige om at det bare er
et tidsspørsmål før vi kan forvente oss
et utbrudd, når viruset har blitt mutert
slik at den smitter fra menneske til
menneske.
Tre pandemier de siste 100 år
I løpet av de siste hundre år har det
vært tre pandemier, og eksperter sier at
tiden for lengst er inne for en ny.
I begynnelsen av forrige århundre,
1918-1919, tok Spanskesyken, en form
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for influensa, livet av mellom 40-60
millioner mennesker, i løpet av 18
måneder. Anslagsvis var mellom 20 og
40 % av verdens befolkning smittet av
viruset. Rundt 5 % av de som var smittet døde av viruset.
62 døde
Når det gjelder de som har blitt smittet
av fugleinfluensa de siste årene, den
form som smitter fra dyr til mennesker,
har ca 50 % dødd. På verdensbasis
er det registrert i alt 122 tilfeller av
fugleinfluensa hos mennesker og 62 av
de smittede har dødd, ifølge Verdens
helseorganisasjon.
De fleste tilfellene har dreid seg om
mennesker som har hatt direkte kontakt med syke fugler, men helsemyndigheter frykter at viruset muterer til
en form som lett kan overføres mellom
mennesker.

Forskerne har kalkulert med at et
utbrudd mest sannsynlig vil skje et
sted i Kina og det vil da ta omtrent fire
dager til det er en verdensomspennende
pandemi. Vi kan da se potesialet av
omfanget av denne pandemien, at opp
i mot 500 millioner mennesker kan
risikere å dø, hvis prosenttallet på døde
vil ligge like høyt etter mutasjonen. Alle
vil på en eller annen måte bli berørt av
dette.
President George W. Bush advarer
Den 1. november 2005 advarte George
W. Bush i en tale i det amerikanske
folkehelseinstituttet, at før eller siden er
det sannsynlig at vi må hanskes med en
ny pandemi, i følge CBS News.
Alle internasjonale flyplasser har man
beordret å etablere isolasjonsrom, for å
kunne håndtere et eventuelt utbrudd
og i USA har kongressen gitt fullmakt
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fugleinfluensa
pandemien
Den amerikanske regjeringen har
offentliggjort sin beredskapsplan for
å møte et eventuelt fugleinfluensautbrudd. Delstater og byer avventer
spesifikke instruksjoner om blant annet
hvem i befolkningen som skal prioriteres i fordelingen av vaksiner og de antivirale medisinene Tamiflu og Relenza, i
følge CBS News.

På toppen av lista er arbeidstakere
innen produksjon av influensavaksine,
helsepersonell og politifolk, ifølge en
amerikansk helsespesialist som har sett
regjeringens beredskapsplan.

Vi er ikke forberedt
En nasjonal undersøkelse blant amerikanske leger viser at 40 prosent av dem
mener at myndighetene og helseapparatet er uforberedt på å skulle hanskes
med et utbrudd av fugleinfluensa, i
følge CBS News.
Det er ingen tvil om at myndigheter
og forskerne står rådville og maktesløse
overfor det faktum at bort i mot en
halv milliard mennesker står i fare for
å bli utryddet ved et eventuelt utbrudd
av fugleinfluensa.
Hva sier profetene
Hva er det Herren har åpenbart sine
tjenere, profetene når det gjelder dette.

Rick Joyner forteller at de for flere år
siden fikk profetiske ord om dette, men
at de på det tidspunktet ikke kunne
tolke og forstå rekkevidden av disse
profetiene. Heller ikke hadde han fått
noen klar tiltale fra Herren på dette, før
han fikk en drøm i fra Herren på at en
pandemi vil bryte ut.
Hvordan kan vi forberede oss
Som Rick Joyner sa det, er han ikke i
tvil på at pandemien kommer og den
er nærmere enn vi tror. Gjennom hele
den ukelange høstkonferansen fikk
vi oppmuntrende ord på hva vi som
kristne kan gjøre for å forberede oss og
stå utrustet ved et utbrudd.
Guds beskyttelse
Den tryggeste plassen for å unngå
følgende av pandemien er å være i
Guds vilje. Dette er tiden for å få sin
sak i orden med Gud. Skal vi komme
inn under Guds beskyttelse må vi

Illustrasjon: Krassimir Kolev

at man kan isolere hele stater for en
eventuell nødssituasjon. Det er mye informasjon om dette som ikke kommer
ut, av frykt for at det skal skape panikk
og frykt blant folk og skape ustabilitet
i verdensøkonomien og at vi skal få et
krakk på børsene verden over. Dette
fikk vi, for noen år siden, se følgene av
med 11. september angrepet og med
det påfølgende utbruddet av fugleinfluensa i sør/øst Asia. Disse begivenhetene
fikk stor påvirkning på børsene verden
over.
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være i Guds vilje med våre liv og da
har vi ingenting å frykte. Derimot har
verken enkeltmennesker, tjenester eller
menigheter noen beskyttelse om vi ikke
er der Herren vil ha oss. Da vil vi se at
tjenester og menigheter vil falle, så vel
som de utenfor Guds forsamling.
Stå i gapet
Hvis vi som troende reiser oss opp
og tar ansvar i forbønn, kan vi både
redusere følgende og stoppe viruset.
Noen vil bli gitt autoritet for seg selv
og sin familie, andre for menigheter,
byer og områder. Som Abraham stod
i gapet for byen Sodoma og Gomorra,
Aron og Hur løftet opp Moses sine
hender, vil mange troende reise seg med
en autoritet i sitt bønneliv og kunne
stoppe denne dødbringende plagen.
Om vi troende reiser oss og helliger oss
til Herren, vil Gud beskytte oss mot
døden. Herrens Ånd oppfordrer oss til
å be for vårt land, byer og områder i
tillegg til våre kjære.
Vi har ingenting å frykte
Det er i tider som dette troen vil vise
seg i hver enkelt av oss. Har vi en levende gudstro eller er troen egentlig død?
Er vi de som er døde fra oss selv og
gjort levende i Kristus og har et levende
håp om et evig liv med Gud, eller har
vi denne verden så kjær at vi kommer
inn i fryktens ånd, når vi hører nyheter
om farer ved jordskjelv, flodbølger,
krig og utbrudd av sykdommer? Vi har
altså ingenting å frykte om vi virkelig
stoler på Herrens beskyttende hånd og
helliger oss Herren. Han er Gud, Den
Allmektige som beskyttet Israel under
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deres vandring i 40 år i ørkenen og
Gud vil bre ut sine beskyttende vinger
for alle dem som tar sin tilflukt til ham.

Illustrasjon: Krassimir Kolev

Vær forberedt
Det er nye tider av prøvelser av mange
slag. Sørg du derfor å være klar, ved at
du omvender deg fra synd, helliger deg
innfor Herren og kommer inn i Guds
vilje med ditt liv. Vi trenger å gå videre,
inn i vår bestemmelse og vårt kall.
Dette er en meget dramatisk og alvorlig
tid, hvor bare de som er helliggjort og
rettferdiggjort i Kristus kan bli stående
gjennom de prøvelser som kommer.
Da vil du ha Guds beskyttelse mot alle
kommende ting og du trenger ikke
frykte for verken epidemier eller ulykker av noe slag.

Hva gjør

av Annie O Schaug
svein.schaug@start.no

talent

Bibelen sier at talentet er himmelrikets eiendom. Mat 25:14 "Herren reiste bort og overlot sin
eiendom til forvaltere og gav dem talenter, hver av dem etter sine evner". Gud taler om de
femfoldige tjenestegavene og de ni nådegavene, men også om talenter. Men talenter har ikke
alltid hatt så stor plass i de kristnes rekker, det blir ofte omtalt som en profesjon eller som et
intellekt. Bibelen sier tydelig, ikke grav talentet ned. Kanskje er talentet nøkler i endetidens
vekkelse.

Illustrasjon: Annie O Schaug

Herren spurte mannen som fikk ett
talent; "hva gjorde du med det talentet
du fikk?" Han sa: "jeg vet du er en
streng mann og høster det du ikke
sådde og sanker det du ikke spredte."
Da sa Herren; "gi meg talentet tilbake
og jeg vil gi det til han som har mest."
Mannen med det ene talentet var redd
og gravde det ned i jorden. Så vidt vi
alle vet så begraver vi bare de døde.
Når man graver ned talentet skaper det
frustrasjon, utrygghet og feil tanker om
seg selv. Talentet har såkraft i seg som
er helt unikt, vers 24; "du høster det
du ikke sådde og sanker der du ikke
spredte."
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Kunstnerånd
Da jeg ble frelst kunne jeg se for meg
mitt liv helt fra mors mage, da Gud
skapte meg. Og kanskje Gud sa:
"kunstnerånd fra Abraham, Isak og
Jakobs Gud, former deg og bli mange,
fyll talentrommet og Annie, se til at det
formerer seg."

Jeg vokste opp som barn og elsket å
tegne. Som kristen ble tingene rundt
kunsten svakere. Det var så mye
som var synd, ta ikke, smak ikke, rør
ikke. Men for hver gang jeg rørte ved
friheten i Gud, kjente jeg kunsten og
den kreative siden i meg komme fram.
Jeg hadde gått på mange kurs opp
igjennom årene, og ett år på kunstskole.
Jeg skulle videre andre året på
kunstskolen, men slet ofte med tanker
som at jeg burde kutte ut malingen.
Jeg dro til Levende Ord Bibelsenter på
et ukemøte. Der talte Enevald Flåten
om friheten som Gud har skapt oss til
å leve i, og hvordan Gud har skapt det
kreative i oss. Alt som vi har, er gitt
oss av Gud og er fullt av liv. Plutselig
kjente jeg Enevald Flåtens hånd på
skulderen min som sa: "Det er inni
deg, la fargene og det kreative komme
ut, gi det til Gud." Jeg kjente i ånden
fødselsveer og en forløsning i mitt
hjerte.

Illustrasjon: Annie O Schaug

vi med vårt
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av Annie O Schaug

bibelvers mens han gikk fram og tilbake
på plattformen. Plutselig kom det en
ildkule ut av munnen hans og traff meg
rett på hodet. Jeg ropte i mitt indre;
"Gud er det du?" Neste ildkule kom
og traff meg i munnen og gikk ned i
halsen, den tredje ildkulen som kom
susende mot meg, traff meg i brystet og
gikk ut gjennom armene. Jeg satt som
lammet lenge. Jeg kunne høre noen i
klassen begynte å gråte, andre ropte på
Jesus og noen talte i tunger og ble døpt
i Den Hellige Ånd.
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Jeg vil åpne dører
Jeg kjente en åndens salvelse over mitt
liv og at Herren talte til meg: "du skal
gjenoppta kunsten. Jeg vil åpne dører
som ingen kan lukke. Og lukke dører
som ingen kan åpne."
Etter at jeg hadde gått ett år på
bibelskolen begynte jeg det andre året
på kunstskolen. Gud gav meg senere
kontakter som var guddommelige. Jeg
stilte ut bildene mine sammen med

Illustrasjon: Annie O Schaug

Illustrasjon: Annie O Schaug

Om talentet
Da kom dette bibelverset til meg om
talentet i Matt. 25. "Hvorfor gav du
ikke talentet ditt til forvalteren så han
kunne gitt deg renter?" Samme år
begynte jeg på bibelskolen på Levende
Ord. Jeg skulle konsentrerte meg om
misjon og evangelisering, men en
av de første dagene av bibelskolen,
kjente jeg at noe rørte i mitt hjerte, i
ånden. Enevald Flåten kom og siterte

anerkjente profilerte kunstnere. Jeg
oppdaget at mennesker sto og kranglet
om hvem som så bildet først og hvem
som gjorde krav på å kjøpe det. Senere
malte jeg mye, og har hatt mange
utstillinger. Jeg ble utfordret av ufrelste
til å male deres ord og følelser. Jeg,
som bare malte figurativt, kjente tiden
var inne for å male nonfigurativt. Gud
utfordret meg i det profetiske på for
eksempel denne måten: "Mal pingviner
og dra ned til Akvariet og still ut, og
si at Bergen er en viktig by for Gud."

Jeg har hatt konsulentjobb innen kunst
og arkitektur. Jeg har møtt mennesker
av ulike samfunnslag, alternativ også
innen for New Age bevegelsen. Jeg har
møtt mennesker som har blitt kjent
med Jesus, gjennom kunsten.
Talentet
Herre, du ga meg et talent og sa, gå
og gjør handel. Det er himmelrikets
skatter. Det er nøkler som Gud har
gitt meg, for å nå inn til menneskers
hjerter med evangeliet. Jeg har tatt
misjonsbefalingen med meg. Gå ut i all
verden og forkynn evangeliet.
Kunsten bringer meg i kontakt med
mennesker som jeg garantert ikke ville
møtt ellers. Når talentene i Bibelen er
så viktig, hvorfor snakker vi ikke mer
om dem, og hjelper hverandre å grave
opp det talentet som Herren har gitt
oss. Derfor takker jeg Gud for pastor
Enevald Flåten, som var lydig de ord
som Gud gav han å tale ut over mitt liv.
Ved flere anledninger har jeg gitt ut
profetiske bilder, der mennesker har
blitt satt i frihet. Dans, drama, sang,
musikk og bilder, alt som Gud har gitt
oss, skal vi bruke i endetidens vekkelse.
La det ikke ligge i jorden og dø. Gud
sier: "stå opp fra de døde så Kristus kan
lyse for deg."
Han som har, skal få
Talentene, i Mat 25:27. Herren
kom tilbake etter at han hadde vært
på reise og spurte så de som hadde
fått talentene av ham: "hvor er min
eiendom, eller mine penger?" Herren
krevde tilbake, men også med rente,
vers 28; "Ta talentene fra han å gi dem
til han som har ti talenter. For den som

Guds palett
har skal få mer og ha overflod." Gud
tenker ikke som et menneske med en
jordisk målestokk. Herren har åndelige
lover som han opererer i og det er med
Åndens lov vi kristne råder og regjerer.
I ham råder vi. Han som hadde fått
mest talenter og størst avkastning,
kaller Herren for trofast. "Og gå inn til
din Herres glede."
Vi vil alltid være glade når vi forvalter
det som Herren har gitt oss, uansett
hva det er og i hvilken form Gud har
gitt oss fra sitt himmelrike.
Forøkelse
Vi må ikke bare ha fokus på de
femfoldige tjenestene. De er gitt til
menigheten for at de hellige skal bli
utrustet. Nådegavene har vi alle, de
skal vi bruke i samsvar med troen på
Jesus Kristus. Talentet er en gave som
hver og en har fått som gave fra Gud,
for hvert menneske er helt unikt.
Fingeravtrykkene som vi har, har ingen
andre. Vi er helt unike. Gud vil at vi
skal drive handel, og gjøre forøkelse på
den spesielle gaven som hvert enkelt
menneske har.
Mange kristne sier ofte; "jeg har ingen
ting spesielt, jeg er ei grå mus," og de er
ofte frustrerte. Sannheten er: De er det
de sier de er, til slutt. Ordene har fanget
dem. Slik en mann tenker i sin sjel slik
er han.

Jeg vil være som et brølende lam
Da jeg fikk bladet i hendene - Den
Profetiske Røst, et Brølende Lam
magasin om det profetiske, kreative
og om vekkelse i vår tid, kjente jeg det
gamle ordet om Jissakars sønner, som
kjente til den tiden de levde i. Vinden
blåser dit den vil, vi hører den suser
men vi vet ikke hvor den kommer fra
eller hvor den går. Men bare den som
er født av ånden vet. Vi som er født av
ånden kjenner til tiden vi lever i. Det
har vært så mye pervertering av kunst
i denne verden, og det er på tide at vi
tar det tilbake. Jeg vil være som et lam
og som en løve som ikke gir seg før den
har tatt sitt bytte.
Det er gaver og talenter blant
kristenfolket som Gud lengter etter skal
komme frem. Verden og djevelen står
klar til å stjele, myrde og ødelegge. Det
finnes mennesker med gaver fra Gud
som er blitt skuffet. De går krumbøyd
og misfornøyd og sønderbrutte.
Sammenligning, kontroll og
manipulasjon har hindret mennesker i
å være frie, og til å utvikle det potensial
som Gud har for dem.
Mange har gått til verden og gitt sitt
talent til feil herre og blitt forført. Vi
skal hjelpe hverandre og forløse livet,
og gi hverandre anerkjennelse på det
Gud har gitt til Sitt folk.

Når jeg står på avstand og betrakter
livet mitt, en del har jeg fortalt, en
del har jeg spart.
Jeg tar så og ser på bildet mitt fra en
annen vinkel enn jeg vanligvis ser, da
ser jeg Gud.
Jeg ser et perspektiv jeg ellers aldri
vil betrakte, det er for langt og det
tar så mye av min tid.
Kanskje ser jeg noe jeg aldri ville
ha sett, i mitt motiv. Noe jeg ville
ha rettet på, men nå er det for sent.
Malingen har tørket nå.
Jeg får så øye på Jesus og spør? Har
du vært her hele tiden, uten først å si
det før nå? Jeg ser han står og smiler
over at bildet som er så upolert. Jeg
legger penselen ned og i ydmykhet
må jeg si: Jeg takker deg Herre for
at du har hjulpet meg og blandet
fargene på min palett.
Når jeg først har sett på bildet mitt,
vil jeg gjerne skape mer. Jeg ber deg
Herre gi meg en ny palett, gi meg
pensler til å male med. Gi meg ånd
og liv så jeg kan puste fritt, gi meg
mennesker som ikke har noe liv, la
meg male dem i ditt lys. Gi meg alt
du har Herre! Så en dag da jeg står
hjemme i himmelen og kan se på
bildet mitt fra ditt perspektiv, malt
med dine farger, dine pensler og din
palett. Da blir bildet du har gitt meg
malt av livet mitt, helt komplett.

Illustrasjon: Annie O Schaug

Annie O schaug

45

OVERVINNE DEN
RELIGIØSE ÅND
av Rick Joyner

En av de mest nødvendige
småbøker på trykk for en
kristen som ikke ønsker å bli
lurt av djevelen. En nøkkelbok
for Norge.

Pris 109 + porto

Poesi
Rytteren
Det rir en rytter gjennom natten
så stille
Stjernene stråler og skinner i
natten den mørke blå
Budet han bringer er
brorskapets budskap
Evig og evindelig til
etterslekten
Hvem er han, mannen på den
hvite hest?
Hvilken retning kommer han
fra vår fremmede stille gjest?
Er himmelretningen sør, nord,
øst eller vest?
Nedenfra eller oven, med
glede, fred, jubel og fest?

DERE KAN ALLE
PROFETERE

av Steve Thompson
Bibelen viser at alle kristne
kan høre fra Gud og tale
profetisk til andre mennesker.
Denne boken gir bibelsk
oppmuntring og praktisk
veiledning for å hjelpe deg.

Pris 198 + porto

For bestilling ring til BL MEDIA AS 32 75 79 85
Adresse: Flessebergveien 1, 3300 Hokksund
eller send en mail til info@brolendelam.no
Gå inn på www.brolendelam.no for vegbeskrivelse

Han bærer med seg noe rytteren
i sin høyre hand
Vær trygg min venn, om det er
et tveegget sverd han viser vårt
land
Er det i motsatt fall, en pil og
en bue han viser frem
Gi akt broder, da er han falsk,
rytteren. Han er slett ikke vår
venn.
Det rir en rytter gjennom natten
så stille
Den enbårne og utvalgte rytter

er Faderens vilje
Den som ser Sønnen og tror,
har livet det evige, sier Faderen
Han er mesteren, Messias,
Fyrsten for fred, Soneren og
Frelseren.
Det rir en rytter gjennom natten
så stille
Mitt fremste og største ønske
er: Søk den sanne kilde
Av barn og diendes munn har
jeg utlovet min pris
Jeg er din egentlige Far, du mitt
hjertebarn. Vær og forbli vis.
Barnet, rytteren og Lammet
kom så utrolig stille
Og verden skjønte det ikke og
visste det ei
At barnet i krybben, i stallen,
den vesle lille
Gjemte universets og
evighetens aller største under i
seg.
Rydd vei for vår rytter, vår
Rådgiver, vår Seiersherre
Jeg kommer snart, med
trompetfanfare, som
Løvelammet, din venn og bror
Evig og evindelig skal jeg være
Kongenes Konge og Herrenes
Herre

Og du eier nå og til evig,
sammen med meg, alt som
finnes i himmel og på jord.
Green Meadows Dare Datsorf

For You!
Stol på meg, barnet mitt
Stol på de gavene som jeg har
lagt ned i deg
Jeg gir deg beskjed på
overnaturlig vis
Du er ikke alltid klar over det
– men husk at jeg alltid går
med deg
Jeg omgir deg på alle sider
Alle dine sider er dekket av
meg
Tenk deg det, du!
Du er ikke akkurat liten, barn!
Jeg er din far – og jeg elsker
deg – med en evig, sann og
ekte kjærlighet
Ingenting får lov til å komme i
mellom meg og deg!
Men du må stole på meg
Du må vente på meg – til min
tid er inne!
Jeg har en plan – det er alt du
trenger å vite!
Jeg har en egen, spesialdesignet

plan for akkurat deg!
Se deg ikke tilbake
Gårsdagen er forbi – det er ikke
mer du kan gjøre der
Den er gravlagt – borte – forbi
Det er dagen i dag – nå – du
kan gjøre noe med
Det er i dag du kan videreføre
kraften min, budskapet mitt til
andre
Det er i dag du kan vise andre
min glede, min entusiasme
Det er i dag du kan rive
ned usynlige barrierer i den
åndelige verden.
Det er kort sagt i dag, at det
finnes muligheter!
Og alle disse mulighetene – de
er dine!
Husk det!
Du fikk dem den dagen du tok i
mot Jesus – sønnen min – som
døde for deg!
I gjennom ham er du alt!
Min dyrebare perle – min
øyensten – mitt elskede barn.
Men lev!
Spis av mitt brød – mitt hellige
ord!
Spis og voks!
Tro på meg, vent på meg – og
jeg skal gi deg alt det som
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Hyrden

Jeg ser deg oppe på haugen
Din kappe er lodden som ull
Jeg ser deg oppe på haugen
Ditt hjerte er rent som gull.
Du har en hyrdes kappe
Og fårene hører din røst
Du ville de bortdrevne samle
å bringe forsoning og trøst.

hjertet ditt hungrer etter!
Jeg er Gud, den Allmektige
Jeg er Skaper, Far – jeg er selve
”jeg er”
Jeg sitter på oppskriften til
absolutt alt!
Kom til meg, stol på meg, gi
meg alt – og du skal vinne alt!
Jeg gir liv, oppretter, vekker
opp
Jeg er alltid – og jeg faller aldri
bort!
Lev i meg – og du skal aldri
dø!
Gunn Evje Kvernes

48

Din hyrdestav tar du i hånden
Og du står klar til å lede
En ny frihet for hans får
Og en grensesprengende glede!
Beate Muldal 02.08.2005

Et dikt jeg skrev etter at jeg hadde
vært på Brølende lams konferanse
”profetisk mønstring 2004”

Jeg hørte røsten av en basun…
Jeg hørte lyden av trommer…
Jeg våknet av dvalen
Og glemte meg selv
I ånden, jeg danset
Til sent på kveld.
Jeg kunne ei stanse

Poesi
Men danse og danse.
Ja, friere ble jeg
Etter hvert som jeg danset.
Vi spilte for kongen
Vi danset for ham
I Guds herlighet
Innfor det brølende lam!
Beate Muldal

Alene!
Når jeg sitter her ensom og
tenker,
og føler at mine tanker er
lenker.
Det gjør så vondt i mitt indre,
og jeg finner ingenting som kan
lindre.
I mitt indre der har jeg en
smerte,
det gjør så vondt i mitt hjerte.
Jeg holder på å gå helt i spinn,
og jeg vet verken ut eller inn.
Jeg har jo og noen venner,
men hvem av dem meg egentlig
kjenner.

God Jul og godt
Alle har det så travelt i dag,
de er så opptatt av mas og jag.
Ei hand å holde i, et kinn å
stryke på,
det er noe av det jeg svaner nå.
Da Gud skapte mannen, han
tenkte på,
at han ei alene skulle gå.
Jeg vet jo at Jesus han lever,
men allikevel går jeg her og
strever,
Jeg vet ikke alltid hvor hen jeg
skal gå,
men vet jo at Jesus kan jeg
stole på.
Så kjære søster og kjære bror,
som på den Herre Jesus tror.
Så kom meg i møte med
kjærlighet i hjerte,
så jeg kan få slippe ut min
smerte.
Per Økland

Adventshilsen
En adventshilsen ifra nord nå
sendes

- kanskje allting vil til glede
vendes.
En hilsen til deg fra himmelens
saler.
Hør, det ljomer over bygd og
daler.
Et vakkert harpespill ifra
himmelen
- høres høyt over
stjernevrimmelen.
Det lyder lovsang i
vinternatten.
Hjertet funnet har den største
skatten.

nytt År!

Over tinder og fjell det høres
- la en hilsen nå ditt hjerte
røres.
Nå, det sendes en bønn – en
tanke.
I kjærlighet vil hjertet alltid
banke.
Fra vakre Nordlandsfjord en
hilsen ljomer
- gjennom adventsnatten
klokken toner.
Til Betlehem, den klare stjernen
fører.
ønsker alle våre lesere en riktig
La englers hilsen åpne våre
god Jul og et ordentlig godt nytt
hjertedører.

Brølende lam og
Den profetiske røst

Toril – A. Sellevold

År, hvor Jesus får vinne enda mer
skikkelse i oss for et seiersrikt
og framgangsrikt år i Herren!
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Åndelig

av Krassimir Kolev

krassimir@brolendelam.no

Jeg har lyst til å reflektere litt rundt maleriet “Å vinne sitt liv”, som du her ser, eller
snarere rundt prosessen det var å skape dette maleriet. Jeg elsker følelsen av å
begynne på noe og følge det helt til det er ferdig, følelsen av å fullbyrde noe er helt
ubeskrivelig.
I den senere tid har jeg hatt mange
tanker rundt Luk 9:23.
Så sa han til dem: “Om noen vil følge
meg, må han fornekte seg selv og hver dag
ta opp sitt kors og følge meg.”
“Hver dag, ta opp sitt kors”... “Fornekte seg selv”… “Ikke jeg, men
Kristus”… Jeg ville male det! Jeg ville
få ut det. Det er som å være gravid med
et bilde. Jeg ser sjelden klare bilder når
jeg skal male noe, som regel er det bare
et ganske diffust bilde. Bildene har
for meg mer en åndelig substans enn
et klart utseende. Jeg vet hva det er,
men jeg vet ikke hvordan det ser ut, og
derfor må jeg male det, visualisere det,
så man kan få del i det.
Jeg maler sjelden noe på bestilling.
Jeg vil heller male og uttrykke det jeg
har i hjertet mitt, jeg vil tale med mitt
hjertes språk. For meg er prosessen i
skapelsen av et kunstverk som å få ett
“rhema”, Gud gjør sitt ord levende i
hjertet mitt, så jeg kan leve av det. På
samme måte blir bildene levende for
meg så jeg kan male dem. Prosessen
er ofte ganske ubevisst og diffus, men
likevel intensiv og sterk. Følelsen er
akkurat som når Gud taler og man
kjenner hans nærvær, hjertet hopper og
kroppen fylles av varme. Man ler eller
gråter, skjelver innfor Gud, eller bare
står stille og nyter. Herlig! Men Gud
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kommer ikke bare med sitt nærvær
for å gi oss disse følelsene, han vil også
berøre andre gjennom oss. Han vil at
vi skal komme inn i våre kall. Han har
kalt meg til å male, han har utrustet
meg til det, og derfor vil jeg gjøre det.
Jeg vil daglig ta opp mitt kors og følge
ham.
Dette bildet vakte i meg en følelse av
kropper: kraftige, målbevisste og villige
til å bære sine kall. Jeg ville uttrykke
at det “å bære sitt kors” krever arbeid,
og bære sitt kall krever at man anstrenger seg, og det krever karakter. Vi må
utføre vårt åndelige arbeid i jordiske
kropper av kjøtt og blod. Dette gav
meg tanken om at kroppene skulle
være halvnakne. De skulle se ut som
bygningsarbeidere, sterke, svette og
robuste. De er villige til å ta opp korset.
De er målbevisste, men må kjempe mot
kjøttets begjær. Det førte mine tanker
til David, en mann etter Guds hjerte.
Han hadde iblant problemer med sitt
kjøtt, men i hjertet hans var ånden
vendt mot Gud. Han arbeidet kanskje hardest av alle Israels konger for
å kunne bære Guds kall gjennom sitt
liv. Men Gud sier til ham at “han er en
mann etter mitt hjerte.”
Merkelig nok heter også min modell
David. Da jeg fortalte ham hva jeg ville
male visste han med en gang hva jeg

snakket om. Han kunne fange følelsen
i det jeg søkte allerede da vi fotograferte
referansematerialet til malingen. Man
kunne se at han levde i det jeg snakket
om.
Ett av spørsmålene jeg hadde var: Skal
jeg putte et ekte kors i hendene deres,
eller hvordan skal jeg gjøre det? Men da
jeg tenkte etter, innså jeg at vi ikke vet
alt om korset som vi bærer. Vi ser ikke
hele kallet, vi ser kanskje bare det vi
holder på med akkurat nå. Den Hellige
Ånd viser oss steg for steg. Vi behøver
ikke å bære alt på en gang, vi bærer det
“daglig”. Hver dag gir han oss porsjoner
av korset, som vi skal bære gjennom
livet. Åndelig liv i jordiske kropper!
Slik er det for meg å male - en åndelig handling i en jordisk kropp. Det er
sånn jeg får ut strømmen som Gud har
lagt i meg. Derfor er det et personlig
maleri. Selv om David var min modell
så er det meg selv jeg har malt her, men
jeg håper at det ikke bare er meg selv,
men mange andre også. Andre som vil
gå med Gud og som ikke tillater kjødet
å stoppe dem, som ikke lar synden
hindre dem, men springer til Gud og
daglig tar opp sitt kors og følger ham.

liv i jordiske
kropper

Å vinne sitt liv, Olje på lærret, Krassimir Kolev
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Returadresse: BL Media AS
Flessebergveien 1, 3300 HOKKSUND
Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes
tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Brølende lam profetisk seminar
24-26 februar 2006
”Profetier, drømmer og visjoner”
Deretter skal det skje at jeg skal utøse min Ånd over alt
kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres
gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal
ha syner. Joel 3:1
Hør nå mine ord. Hvis det er noen profet iblant dere,
gjør jeg, Herren, meg kjent for ham i et syn. I en drøm
taler jeg til ham. 4. Mos. 12:6

Vi tror at mange mennesker har drømmer og
visjoner som er inspirert av Gud. Mangel på
kunnskap om hvordan Gud taler og forståelse
av drømmenes og visjonenes innhold, gjør at
få snakker om sine opplevelser og vi hører lite
undervisning om emnet.

Jeg vil love Herren som har gitt meg råd. Også om
nettene tukter mitt hjerte meg. Sal 16:7

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

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

Seminaravgift kr 800,00 innbetales til 1638.19.28601 innen 20.01.2006. Påmelding etter denne dato kr 1.000,00
Helpensjon i dobbeltrom fredag-søndag, kr 1.300 og enkeltrom kr 1.600. Dette inkluderer stort frokostbord, stor
lunsjbord og 2 retters middag.

Husk at vi har begrenset plass, så vær snar til å melde deg på.
Meld 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 hotell Ambassadør i Drammen

Arrangør: Brølende lam

