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Kjære leser!
Vi er allerede nesten kommet halvveis
ut i 2006. Det er kanskje på tide å sette
seg ned og stille seg noen spørsmål for
å ﬁnne ut om vi er på rett kurs eller
om vi har avveket noe på retningen
Herren gav oss for dette året. Hvor
står vi? Hvor er vi på veg? Har vi sett
noe av det vi har satt opp som mål for
dette året? Har vi utviklet og foredlet
de gaver og talenter Herren har betrodd
oss?
Det er kanskje ikke så vanlig at vi søker
Herren for retning og kurs for et nytt
år. Vi har vel alle mer eller mindre
dårlige erfaringer, ved det å sette opp
nyttårsforsetter. Etter som årene har
gått har kanskje skuffelsene over at
det ikke ble slik som vi hadde planlagt
og drømt om, gjort at vi ikke lenger
har forventninger og setter mål for
våre liv. Vi ønsker kanskje heller ikke
forandringer, men ser oss best tjent
med at så lenge alt er som det var i fjor
er alt vel og bra.
Det undrer meg at vi ikke er mer
sultne og desperate for forandringer
med Herren. Det er kanskje ikke så
merkelig at vårt personlige trosnivå og
gudsliv ligger på et svært lavt nivå og
dette igjen speiler seg i våre menigheter.
Jeg husker at på en av bibelskolene
jeg gikk, i prekenlære, lærte vi at vi
måtte utforme prekene som om det

var tolvåringer vi snakket til. Jeg tror at
Herren inviterer oss til å komme høyere
opp, at vi skal kunne komme videre fra
en fase hvor vi trengte melk til en fase
av fast føde og vokse opp til modenhet
i Kristus. Jeg tror ikke vi skal gå og
være som tolvåringer hele livet. Alt har
riktignok sin tid, livet inneholder alle
faser men vi skal vokse opp.
Den eneste måten for å vokse opp
i modenhet i Kristus er å bruke tid
med ham, både i bønn, lese i Ordet
og ha felleskap med søsken i Herren.
Vi trenger også selv å ha et liv av
erfaringer med Gud. ”Fast føde er for
den som er fullvoksne, det vil si dem
som ved bruk har oppøvet sine sanser
til å skjelne mellom det som er godt
og ondt”, Hebr 5:14 Paulus sier at han
ønsker at vi ikke skal være uvitende
om de åndelige gaver. Det greske ordet
i grunnteksten betyr blant annet ikke
ha erfaringskunnskap. Herren inviterer
altså oss til å utvikle våre gaver og
talenter ved å bruke dem.
Kanskje vi skulle sette oss ned å spørre
oss selv hvor vi er på veg, hvor vi står
og hva vi kan gjøre for å vokse opp til
modenhet i Kristus. Vi må kanskje tåle
tider og stunder med gråt og smerte for
å føde fram noe nytt i ånden. Vi lever
i en meget spennende tid, hvor Herren
søker de som er hele i sitt hjerte. Vi

lever i en tid hvor alt skal skje og alle
ting skal gjenopprettes. Vi trenger å
være utrustet for denne høyprofetiske
tiden og vårt mål med Den profetiske
røst er at tidsskriftet kan bidra med
en liten del for din åndelige vekst og
velvære i Gud.

Leder

Takk
Vi vil takke alle våre annonsører som
er med og bidrar til at vi kan utgi Den
profetiske røst. Vi anbefaler våre lesere
å bruke annonsørenes tjenester og
produkter og be for bedriftene.
Vi takker også hver enkelt betalende
abonnent og spesielt dere som har
vervet nye abonnenter og har gitt
et gaveabonnement til en venn eller
et familiemedlem. Vi vil nevne tre
personer som uoppfordret har gjort
en innsats i så måte. En spesiell takk
til dere: Hedda Lexau, Bergen, Anne
Grethe Øygarden, Åkrehamn og
Gunnhild Fossum, Elverum
Om du er fornøyd med Den profetiske
røst oppmuntrer vi deg til å verve minst
en ny abonnent. Vi trenger dobbelt så
mange abonnenter for å gå i balanse,
så hvis alle verver en hver, kommer vi i
mål for også dette året.
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Brølende lam

TV programmer på

TV Visjon Norge

Å gjøre ditt forhold
til Gud dypere
av John Paul Jackson
info@brolendelam.no

Å leve i dypt fellesskap med Den Hellige Ånd er ikke noe som skjer over natten. Det er faktisk
som et kjærlighetsforhold.
Finnes slik en ting som kjærlighet ved første blikk? Vel, det ﬁnnes øyeblikkelig tiltrekking, ja.
Det ﬁnnes øyeblikkelig fascinasjon, ja. Disse følelsesmessige responser er veldig viktige fordi de
tvinger deg inn i det ekte - den ekte blå, dype, uforklarlige, ustoppelige kjærligheten som kunstnere gjennom historien har forsøkt å fange på papir, lerreter, eller musikalsk, men de har ikke
klart å gjøre det til det fulle.

Hver søndag, nytt profetisk TV
program fra Brølende lam
Per Ivar Winnæss i studio med
gjester, musikk og innslag
Sendes på TV Visjon Norge
følgende tider:
Søndag 17:30
med repriser påfølgende uke:
Tirsdag kl 23:10
Onsdag kl 24:00
Lørdag kl13:30
Søndag kl 07:00
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Tid, fokus og forpliktelse
Akkurat slik som det er å bli forelsket i
en person og utvikle dette forholdet til
et nært kjærlighetsrelasjon, tar det også
virkelig tid, fokus og forpliktelse å elske
Gud. Det ﬁnnes mange forskjellige måter hvor du kan praktisere tilstedeværelsen og nærværet med Gud og gjøre
ditt kjærlighetsforhold til ham dypere.
Mulighetene er uendelige. En enkel
måte er ved å innse- og tro på - hvor
mye han elsker deg. (1Joh 4:19)

Øvelsen som her følger vil
hjelpe deg til å gjøre det
Sett av en time til å være i ro/stille og
be til Gud. Spør Herren om å fortelle
deg hva han vil at du skal vite om deg
selv. Skriv ned det du hører han sier til
deg - de stille tankene som kommer til

ditt sinn. Ingenting er ubetydelig eller
uviktig. Du er ikke egoistisk; du lytter
for Herrens formål, hans hjerte, hans
milde og ømme bekreftelser av deg.
Denne enkle øvelsen vil forandre livet
ditt. Det vil åpne øynene dine for dybdene i hans hjerte og hvor spesiell din
plass er i det. Du betyr noe for Gud. De
ﬂeste av oss har liten forståelse av det,
men noen av oss lever det faktisk slik
som vi tror det.

av tiden på hotellrommet. På turen
tilbake spurte jeg Gud hva han tenkte
om meg, og jeg har enda de åtte sidene
han gav meg som svar.

En opplevelse som forandret
meg

Tjuefem år senere har hver eneste ting
på de åtte sidene gått i oppfyllelse. På
den tiden tenkte jeg at, jeg vil ikke at
noen, noen gang skal se dette, fordi dette
kan umulig skje. Det er bare ikke mulig
at dette kan skje. Men tjuefem år senere
har alt skjedd.

For ﬂere år siden ﬂøy jeg tilbake på et
ﬂy eiet av selskapet jeg jobbet for, fra
Las Vegas til Dallas. Alle VIP’ene og
andre mennesker spøkte og ertet hverandre over hvor fantastisk Las Vegas var
- mens jeg hadde tilbrakt mesteparten

Midtveis i ﬂyturen var Guds kjærlighet så overveldende at jeg gråt. Jeg satt
i bakre del av ﬂyet og skrev så fort jeg
kunne skrive og ba, ”Gud, ikke la noen
av disse menneskene snu seg rundt og
se meg bak her!”

Bli forelsket i ham og la han
overøse deg med sin kjærlighet
En av de første og fremste måtene for å
gjøre forholdet til Herren dypere på er
å ta han på ordet. Bli forelsket i ham;
la han smigre deg og overøse deg med
sin kjærlighet. La han lokke deg (Hos
2:14). La han tale store og utrolige ting
over deg - ting som virker for store, for
utrolige. Men tro dem, for alt det Gud
sier er fakta; det vil skje.
Spør Gud om å fortelle deg hva han
tenker om deg. Svaret hans vil samstemme med Jer 29:11 ”For jeg vet
hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg
vil gi dere fremtid og håp. ”
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av Ivar Vik

iva-vi@online.no

Guds vind blåser
på Stadt

På det værharde Stadt i Sogn og Fjordane bor ekteparet Frank og Kristin Håvik. De har nå i en
del år tid stått i en forkynner og helbredelses-tjeneste som har vokst år for år. De har fått se
ﬂerfoldige mennesker både frelst og helbredet rundt om i hele landet og det er ingen ting som
tyder på at dette vil avta. Vi vil bli bedre kjent med det de står oppe i og har stilt dem noen
spørsmål:
- Hvordan kom dere inn i den
tjenesten dere har i dag?
- Veien til tjenesten slik vi har den i dag
har vært lang og kronglete. Det er ikke
så lett å beskrive med få ord, men jeg
skal prøve. Du vet når Gud kaller og en
er villig til å gå, får vi også motstand på
det. Da jeg (Frank) som 16-åring ﬁkk
kallet til forkynnergjerningen tok det to
år før jeg fant ut at jeg måtte dyktiggjøre
meg til det. Vinteren 1976 skulle jeg gå
et halvårlig bibelkurs i Bergen. Etter to
uker var jeg utsatt for en bilulykke som
utløste store psykiske problemer. Jeg
måtte slutte på bibelskolen, men begynte
på ny bibelskole i Oslo samme høst.
Under store helsemessige problemer
gjennomførte jeg et år. Sommeren etter
ble jeg helbredet ved et Guds mirakel.
Deretter ble det ett år som vaktmester,
før jeg kom ut i forkynnerkallet som
menighetssekretær i Den norske kirke.
Det ble fem år, der de to første var bra.
De siste årene opplevde jeg å bli mer og
mer uttappet. Jeg bestemte meg for å
forlate livskallet og bli en såkalt vanlig
kristen. I noen år der jeg arbeidet som
fotograf, falt jeg nesten bort fra Gud. I
åtte-ni år forsøkte jeg å ﬂykte fra Guds
kall. Det ble en åndelig ørkenvandring,
der jeg nesten holdt på å knekke helsen
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på jobbing. Ofte med arbeidsuker på
over 90 timer. Men Gud er fantastisk
nådig, for da jeg tok opp igjen kallet i
1991 møtte han meg med godhet og
overøste meg med sin Ånd.

- Hvilken bakgrunn har dere?

Kristin kom inn i bildet i 1975, og vi
ble gift to år senere. Etter 1991 har vi
stått sammen i tjenesten og det er en
fantastisk velsignelse og en fantastisk tid.
I seks år ledet vi en nystartet menighet
på Stord, og vi har fått være med å starte
noen menigheter og fellesskap. Vi har
også stått i arbeid med revitalisering av
tradisjonelle menigheter. Vi har også
opplevd en god del problemer underveis.
De har vært med å forme oss og slipe
oss til. Slik sett blir vi aldri ferdige med
Guds utdannelse.

- Kan dere beskrive hva som
skjer hos dere i en vanlig
arbeidsuke?

Nå tilhører vi menigheten Filadelﬁa på
Stadlandet. Vi er også med i lederteamet
som består av ﬁre ektepar og en singel
mann. Det er en uvurderlig styrke
for oss å ha menigheten som base og
utgangspunkt for liv og virke. Alt for
mange tjenestegaver står alene og bygger
solotjeneste. Vi har ikke tro for det, men
tror tjenestegavene skal bygge ut fra en
menighet.

- Vi har begge vokst opp i kristne hjem.
Kristin er oppvokst i en prestefamilie,
mens jeg er vokst opp i bedehusmiljø
innenfor Indremisjonen.

- Det blir vanskelig, da det ikke er to
uker som er like. Å leve i tjeneste for
Herren er mer en livsstil enn en jobb.
Den ene uken kan vi være hjemme og
tjene i hjemmemenigheten Filadelﬁa
på Stadlandet, for så å være i Finnmark
de neste to-ﬁre ukene, eller vi er i
Sogn. Tjenesten veksler hele tiden
mellom å betjene enkeltmennesker og
menigheter. Dagen starter gjerne med
forberedelser, bønn og studier. Kristin
er veldig fokusert i bønn og bruker
mye tid i bønnetjenesten. Selv har jeg
som oftest ﬂere forbønnstelefoner i
løpet av dagen. Vi praktiserer, forsøke å
være tilgjengelig for folk i nød. På den
måten har vi fått være med å berge ﬂere
mennesker fra å ta sitt eget liv. Det er
en utfordring å betjene med forbønn.
Mye av forbønnstjenesten går på bønn
om helbredelse fra ulike sykdommer og
plager.

- Hva er arbeidsmarken deres?
- Vårt arbeidsfelt er så langt Norge. Vi
har hatt ﬂere invitasjoner og muligheter
til å reise til utlandet, men Herren har
bedt oss om å bli i landet. Særlig har
Finnmark og Sogn og Fjordane ligget
oss på hjertet.

- For å si det slik: Vi er tilknyttet en
fantastisk arbeidsgiver med et kjempebra
lønningskontor. Kontoen er bunnsolid,
og hittil har den aldri gått konkurs
eller manglet likvide midler. Navnet på
arbeidsgiveren er Jesus Kristus.
Som du forstår har vi ingen jordisk
arbeidsgiver. Det kan høres merkelig
ut, men faktisk lever vi i tro med vårt

- Hva kjenner dere
på er Guds kall til
dere?
- Vårt kall er utfra Josva
1: 6 Vær frimodig og
sterk! For du skal skifte
ut til arv blant dette
folket det land som jeg
med ed lovte deres fedre
å gi dem.
Utfra det er det tre felt
vi ser som vårt kall:
Vårt
hovedkall
å
invitere mennesker til
Jesus, og å være med å
etablere menigheter og
fellesskap der det ikke
ﬁnnes fra før.
For det andre opplever
vi også at vi har en
funksjon og et kall i
det å være med å revitalisere menigheter
som har stagnert og stanset opp i det å
vinne mennesker for Jesus.
Det tredje kallet er å formidle helbredelse
og frelse til mennesker overalt hvor vi
møter dem.

- Hvem er det som lønner dere?

gjøre, betaler han det han bestiller. På
den måten holder det oss på sporet.

- Har dere opplevd Guds omsorg
for dere konkret?
- Mange ganger. Det vil føre for langt å
fortelle alt. Fra mars 2002 til april 2003
hadde vi ikke noe hjem å vende tilbake
til. Alle sakene våre stod på et lager og
vi var stort sett på reise hele tiden. Det
var en forunderlig tid der vi opplevde
Guds omsorg på en spesiell måte. En
gang i slutten av mai 2002, mens vi
tjenestegjorde i Finnmark, stod vi nesten
økonomisk fast i Karasjok. Vi skulle
tilbake til Vardø der vi stasjonerte, og vi
hadde ikke mer penger enn det vi kom
til å bruke til diesel for å kjøre dit. Om
morgenen gjorde jeg Gud oppmerksom
på situasjonen. To timer etter ringer en
kristen ﬁsker som stasjonerte i Vardø.
Han sa som følger: ”Jeg hører Gud sier
dere trenger penger. Vil du være med
på havet å sløye ﬁsk en 2-3 dager skal
jeg betale dere godt?” Slik ble det. Tre
dager etter hadde vi tjent 7000 kr og vi
var igjen i tjeneste. Lignende opplevelser
har vi hele tiden.

Frank og Kristin Håvik

underhold. Rent praktisk kommer
økonomien fra mennesker som vil så inn
i vårt arbeide, litt fra hjemmemenigheten
og litt fra menigheter og fellesskap vi
betjener. I tillegg har vi litt inntekter av
salg av bøker som Frank har skrevet.
Vi opplever å ha en guddommelig avtale
med Gud. Om vi gjør det han vil vi skal

- Har dere opplevd at Herren
har grepet inn og helbredet
mennesker på uvanlig måte?
- Ja faktisk er det en erfaring som vi har
ofte. Gud er mirakelets Gud. Det største
mirakelet er likevel at mennesker blir
født på nytt og blir frelst. Ingen ting kan
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Seminaroversikt

for 2006

av Ivar Vik
måle seg med det å se at mennesker bli
frelst. Men, du tenker sikkert på fysisk
og psykisk helbredelse. Vi får hele tiden
tilbakemeldinger om mennesker som
blir helbredet ved forbønn. Mellom
annet har vi det siste året sett ﬁre-fem
mennesker som vi med sikkerhet kan si
at Gud har grepet inn med helbredelse
for kreft. To - tre av dem ble nesten
momentant helbredet ved Guds kraft.
En opplevelse som vi aldri kommer til
å glemme, var da vi 31. mai i 2005 ba
vi for en kvinne (46) som lå dødssyk
på sykehus i Tromsø med utvendige
og innvendige vannkopper. Legene
kunne ikke gjøre noe, de ﬂeste organ
var ute av funksjon og hun lå tilkoplet
respirator og mye annet utstyr. Kroppen
var opphovnet, full av sår, og huden
var blå/brun av farge. Etter forbønn
med håndspåleggelse skjedde endringer
i løpet av timer. Det meste av sårene
falt av, hevelsen gikk ned og huden
ﬁkk normal farge. Hun gjorde også
tegn til å ville våkne fra koma. Et døgn
etter våknet hun, og ble utskrevet fra
sykehuset to uker senere. Da hun kom
hjem kom mange mennesker bare for å se
henne og høre hennes historie om Guds
inngripen. I dag er det et nytt gryende
fellesskap på det stedet. Ja-, vi har sett
mange sterke Guds mirakler, og vi ser
det virker som en vekker for mennesker,
og en del blir frelst i etterkant.

- Hvilken rolle spiller det
profetiske i det dere gjør?
- Vi opplever den profetiske dimensjon
som viktig og nærværende i vår tjeneste.
Både i det at vi kan formidle profetiske
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budskap til mennesker og menigheter
vi betjener, og det at vi selv får kurs og
retning gjennom profetiske budskap,
bilder og tiltaler. Vi går likevel ikke
utelukkende etter hva som kommer av
profetiske tiltaler via andre. For eksempel
som da vi i februar 2000 ﬁkk et kall til
å gå ut i en reisetjeneste. Etter et døgn i
stillhet og bønn ﬁkk vi en forståelse av
at Gud ville vi skulle overgi menigheten
vi da ledet på Stord, og gi oss ut i det
menneskelig sett mer usikre liv på reise.
Vel et døgn etter ringte en ung kristen
nigerianer som vi hadde blitt kjent med
ca to år før. Nå var han bosatt i London
og vi hadde ikke hatt kontakt på lang
tid. Han sier: ”Da jeg var innfor Herren
i dag tidlig, talte Herren til meg og ba
meg ringe deg for å si følgende: Når nå
dere er villige til å dra ut, vil jeg Herren
selv sørge for dere og salve dere med
min kraft” Det sier seg selv at dette ble
en mektig profetisk bekreftelse for oss.
Jeg tror i hovedsak at det profetiske vil
bekrefte det Gud allerede har talt til den
enkelte.

- Hvordan kan helt vanlige
kristne komme inn i en salvet
tjeneste for Gud?
- Mitt enkle råd er å legge livet på Guds
alter. Ingenting må holdes tilbake. Oppgi
egne ambisjoner, oppgi å bestemme selv
hvor du skal bo, hvilke menighet du
skal tilhøre og oppgi rett til å bestemme
over ditt eget liv. Å vinne Jesus er å miste
”egolivet.” Spørsmålet Jesus stiller er:
”Vil du gjøre hva som helst for meg? Vil
du reise hvor som helst for meg?”
Nøkkelen er altså å overgi alt. Det kan

virke skremmende, men Herren vet
hva han gjør, og vil gi deg det beste
livet du kan tenke deg. Hva er større
enn å leve med Herren? Det som også
er viktig er at en er nøye med å handle
i overensstemmelse med Guds ord og
det Guds Ånd leder en til. De ﬂeste vil
hoppe over prøvelsene og velge en lettere
vei. Vi tror ikke det ﬁnnes en lettvint
vei inn i en salvet tjeneste. Det har en
smertens pris.
Han sa til alle: Om noen vil komme
etter meg, da må han fornekte seg selv
og hver dag ta sitt kors opp og følge
meg. For den som vil berge sitt liv, skal
miste det. Men den som mister sitt liv
for min skyld, han skal berge det. For
hva gagner det et menneske om han
vinner hele verden, men mister seg selv
eller tar skade på seg selv? Luk 9:23-25

- Hva er menighetens største
behov i dag?
- Jeg vil si at det er to ting. Det
første er det et skrikende behov for
å se mennesker frelst. De aller ﬂeste
menigheter mangler nyfrelste. Det andre
som er et gjennomgripende behov er en
utgytelse av Den Hellige Ånd, med dåp
i Den Hellige Ånd og utrustning med
nådegaver.

- Hvilke planer har dere for
tiden fremover?
- Mange ganger må vi virkelig undres over
hva vi får være med på. Tenk, universets
Herre vil ha oss vanlige mennesker med
på sitt team. Våre planer er til enhver
tid å leve i det som Gud har planlagt for
oss. Vi får mer og mer invitasjoner til

ulike menigheter og sammenhenger, og
vi må virkelig søke Gud for å gå rett .
I mai skal vi også undervise en uke på
misjonsbibelskolen i Sarons Dal. Vi har
også et par menigheter i Nord-Norge
der vi har et mer langsiktig perspektiv
på tjenesten. Det dreier seg om å gi hjelp
til revitalisering.
For ﬂere år siden bestemte vi oss for å
slutte å be om Guds velsignelse over
våre planer. Det er jo helt meningsløst
å be han velsigne våre planer. Hvorfor
skal Gud velsigne våre planer? Nei, da
er det mye bedre å be om å få se Guds
planer for våre liv, slik at vi kan vandre
i dem. De planene drypper av Guds
velsignelser.

Brølende lam holder
profetiske seminarer
i Drammen,
på First hotell
Ambassadeur

Profetiske drømme&visjon
samlinger
Nettverk for
bedriftsledere, gründere
og forvaltere

02-04 juni 2006
18-20 august 2006
17-19 november 2006

6 september 2006
6 desember 2006

Ønsker du å kontakte Frank og Kristin
for forbønn eller besøk til din menighet
kan du kontakte dem på telefon
75858161 eller besøke deres web-side
www.josvafolket.org.

Profetisk drømme&visjon samling
Nettverk for bedriftsledere, gründere og forvaltere, 6 september 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.
Deltageravgift med lunsj og middag kr 1.000. Sted: Flessebergveien 1, 3300 Hokksund.
Trenger du overnatting kan dette ordnes. Ring for informasjon.

Arrangør: Brølende lam

Charles Darwins

siste dager

Naturforskeren og vitenskapsmannen Charles Darwin er for de ﬂeste kjent som en ﬁende av
kristendommen. I professor Darwin, har ateistene ment å ha en god støtte for sin gudløse
forkynnelse. Med pekeﬁngeren rettet på Darwin og hans utviklingslære har store skarer av større
og mindre profeter i de gudløses selskap følt seg helt overbevist om at Bibelens beretning om
skapelsen er upålitelig.
De gudløse har også guder
Vi nevnte de gudløse. Egentlig er det
uttrykket misvisende. De gudløse har
også guder. En av dem er vitenskapen.
Mens de kristnes Gud er uforanderlig,
så forandres den store og dyrkede vitenskapen fra år til år. Darwin døde i året
1882. Han var da 73 år gammel.
Gjorde religion av uferdige tanker
Lady Hope fra Northﬁeld som kjente
professoren meget godt, forteller om
hans siste leveår. Av det hun forteller
forstår vi at Darwin sitt syn på kristendommen var blitt forandret. Beretningen taler sitt mektige språk. Hun
forteller:

”Det var en av de vidunderligste høstdagene som en bare sjelden opplever
maken til i England, at jeg var invitert
til å besøke professor Darwin. De siste
årene han levde var han for det meste
sengeliggende. Det gled et gjenkjennende smil over ansiktet hans da jeg kom
inn i rommet. Han vinket med den
ene hånden mot vinduet og vinket mot
landskapet utenfor. I den andre hånden
holdt han en åpen Bibel. Hva er det de
leser, spurte jeg, i det jeg tok plass ved
siden av sengen hans. Hebreerbrevet,
svarte han. Enda en gang Hebreerbrevet... en kongelig bok kaller jeg det. Er
det ikke storartet? Og så pekte han på
det avsnittet han nettopp hadde lest
og forklarte det nærmere. Jeg antydet

til den omstridte oppfatningen angående skapelsesberetningen og de første
kapitlene i første Mosebok. Jeg kunne
se at han følte seg ille berørt. Han
strøk seg ﬂere ganger over ansiktet med
hånden, og så sa han: ”Jeg var svært
ung den gang og jeg hadde mange
uferdige interesser og var forundret over
både det ene og det andre. Til min egen
overraskelse ble menneskene fengslet av
dem og gjorde en religion av dem.”
Forkynne om Jesus Kristus og hans
frelse
Darwin tidde en stund. Han lå stille og
tenkte. Så fortsatte han stille og sa noen
ord om Guds herlighet og ”bokens”
storhet. Han pekte på Bibelen som

han holdt i hånden hele tiden. Så sa
han plutselig: ”Jeg har et lysthus nede i
haven, det kan romme 30 personer. Jeg
vil gjerne at De skal holde et møte der.
Jeg vet at De pleier å lese fra Bibelen for
folk rundt omkring i byene. I morgen
ettermiddag vil jeg samle tjenestefolkene til et møte i lysthuset sammen
med noen av naboene, og da vil jeg at
De skal tale til dem. ”Og hva skal jeg
tale om” spurte jeg. ”Om Jesus Kristus,”
svarte Darwin med kraftig stemme,
”og hans frelse” føyde han til idet han
senket stemmen. ”Er ikke det, det beste
emnet De kan tale om. Og så skal De
synge noen åndelige sanger sammen
med dem.”

Jeg skal aldri glemme det strålende
ansiktet hans da han sa dette, og føyde
til: ”Om De vil holde møtet kl 15:00
så skal De vite at jeg har åpnet vinduet
her oppe, og jeg vil synge sammen med
dere.”
Ateistens største trumfkort forvandlet til en troende
Jeg skulle ønske at jeg hadde et fotograﬁ av den gamle mannen i de vakre
omgivelsene denne minneverdige dagen, slutter lady Hope sin interessante
beretning. Den taler sitt mektige språk
om hvordan til og med vitenskapsmannens livsinnstilling og synsmåte kan
forandres, når livets sol begynner å gå

ned og evighetens alvor kommer til en.
Det er vanskelig å ﬁnne et vakrere bilde
av et menneske på dets siste dager. Og
på bildet møter vi Charles Darwin
- ateistens store trumfkort og ”Kristendommens store ﬁende nr. 1” nå
forvandlet til en som tror Guds ord og
elsker den Herre Jesus Kristus.
Kilde: www.perleporten.no

Ta en titt på nettstedet:

Verv en abonnent på
Den profetiske røst!
Vi trenger ﬂere abonnenter for å gjøre Den profetiske røst bedre!
Dette kan du hjelpe oss med, dersom du fornyer ditt abonnement
og i tillegg verver en venn eller et familiemedlem.
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Ring oss på 32 75 79 85, eller gå inn på www.brolendelam.no

www.brolendelam.no
en
en profetisk,
profetisk, kreativ
kreativ nettressurs
nettressurs for
for vekkelse
vekkelse og
og reformasjon
reformasjon
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Guds favør
av Paulette Reed

info@brolendelam.no

Du skal bli gitt stor favør og
Guds løfter til deg vil komme
til å bryte igjennom
Se gjennom bibelhistorien hvordan
mennesker ble gitt favør; Noa, Rut,
Israel som ﬁnner nåde hos Gud. Vi
leser om Stefanus en mann full av
Guds herlighet og kraft som gjorde
ham i stand til å gjøre store undere
og mirakler blant folket. Videre har
vi beretningen om Job, som ber Gud
ﬁnne favør i ham og som gjenoppretter
alt i rette stand. Vi ser den store
avhengigheten etter Guds favør
som personene i bibelen hadde og
erklæringen av dens tilgjengelighet.
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Gud har skapt sitt folk til å
være budbringere og frigjørere
En gang mens jeg kjempet mot ﬁenden,
ropte jeg ut:” Gud du er min frigjører!”
Umiddelbart hørte jeg stemmen til
Herren, min hyrde hviske til meg, ”og
du er min.” Gud har skapt sitt folk til
å være frigjørere, til å motta, bære og
frigjøre på jord akkurat som det er i
himmelen.
Vi ble skapt til å motta, bære og levere
både i det naturlige og i det åndelige
riket. Elskede, dette er tiden for
himmelsk favør. Dette er året skal vi se
mange drømmer frigjøres!
Vi har alle båret med oss byrder, synd,

sår og annen bagasje. Desto mer Guds
menighet legger av seg det som ikke
er av Herren, jo mer radikalt kan vi
bære hva Gud egentlig hadde ment vi
skulle bære. I hans øyne er vi jomfruer,
rene og kledd i hans rettferdighet.
Herren omslutter oss og leter etter
ydmyke tjenere, full av villighet til å
bære drømmer fra Gud, fra spedbarn
til voksen alder. Villige til å bære
herligheten som vil dekke jorden.
Se Luk 28:30. Så lenge vi er totalt
avhengig av vår Far, er han den ene
som vil reise oss opp i full skikkelse.
Da fostrer vi andre akkurat som Maria
engang fostret Jesus. Jeg tror Gud vil
bringe tusenvis ut fra deres gjemmested
og ut til livmoren, gjennom den og
til lyset. Tiden er inne! Det er tid for
åndelige babyer, visjoner og drømmer,
at de blir forløst og levert.

Å vente er vanskelig
For de som tror og er forberedt, er
ydmyke og er uten frykt, har Gud en
overraskelse for i denne tiden. Tror du
Gud i disse dager? Vi må tro! Hvorfor
skulle han plante sed, seg selv i en
ufruktbar livmor?
Å vente er vanskelig, det virker
spennende når budbringeren kommer
og sier “du skal bli med barn og gi
liv!” Kanskje det var mange år siden,
mens du var barn at Gud sendte en
budbringer inn i livet ditt. En som
plantet et bitte lite såkorn, som erkjente
dine gaver eller ditt kall over ditt liv.
Uansett ventetid ble graviditeten
vanskelig etter at engelen forlater
deg. Da motstanden settes inn, da du
følte deg alene, da andre ikke trodde

at Den Hellige Ånd var i deg, vår det
fristende til å gi opp dine drømmer og
visjoner. Mens tiden går, føler du deg
ukomfortabel, rastløs, ute av balanse,
våkenetter, bedende, vandrer over
gulvet, venter, venter og venter.

sterkere blir vi. Du kan være forvisset
om at Herren sender deg hjelpere,
jordmødre. Jesus vil aldri la oss bære
byrden alene.
Tenk over det - selv Jesus hadde Simon
til å hjelpe seg å bære korset.

Guds perfekte timing

Bibelsk protokoll for dine
drømmer

Nå er det på tide å stole på Guds
perfekte timing. Han har jobbet med
alle detaljer på det gjemte stedet. Han
vet om din baby er hvit/sort han/hun,
høy/lav, stor/liten. Bare Herren vet,
fordi han har formet dine drømmer i
livmoren og kalt det ved navn.
Det kan kanskje se ut som om
ingenting godt kan komme ut av
Nasaret, men Gud ser ikke til vår
fortid, heller ikke vår evne til å bli
“gravid”. Gud ser ikke på våre ressurser,
penger eller talenter; Han ser etter et
Betlehem, et hellig sted for å levere
hans vilje, et ydmykt sted for å dekke
hans drømmer i svøpeklær og legge
det inn i en beskyttet krybbe inntil det
vokser og til slutt entrer tempelet på
egen hånd.
Du kan ikke gi opp nå! Det er ikke
tid for å ombestemme deg når du er
i unnfangelsesrommet. Gud vet det
er vanskelig. Han viser oss i sitt ord “
Hesekia sier: Denne dag er en dag med
smerte, anklage og vanære som når barnet
kommer til det punktet under fødselen
da det ikke er nok styrke til å føde det”
2Kong 19:3. Men det er Guds styrke
som vil føde fram dine drømmer for
nabolaget og nasjonen. Faktisk så
fornyer Herren vår styrke mens vi
venter, så desto lenger vi venter desto

Luk 1:56 forteller at Maria ble hos
Elisabeth i 3 måneder og hjalp henne.
Det kan hende Herren sender deg for
å tjene andre menneskers mirakler, før
han forløser dine egne. Han vil alltid
føre det han gitt oss i våre drømmer
igjennom.
Alle hans løfter er ja og amen, ikke noe
ja, men.
Jes 66:7-9 ”Skal vel jeg bringe deg
til fødselsøyeblikket og ikke gi deg
forløsning?”
Selv om det skulle se ut som at dine
drømmer led en spontanabort, husk
djevelen er en løgner. Om din baby
skulle virke for liten, forakt ikke den
spede begynnelsen. Selv Gud ble et
barn. Ikke glem at vi er i den tid da
gjenopprettelse av alt vil bli forløst i
henhold til Guds ord, Apg3:21
Se nøye etter, mens vi nærmer oss en
høst uten sidestykke. Ser vi en sky på
størrelse med en menneskehånd blir
vi styrket og kjenner det kommende
regnet av Guds rike. I dette ligger ditt
håp, selv om du har prøvet og feilet før.
Gå tilbake, gå tilbake, gå du allikevel
opp på toppen om det er for sjuende
gang.

Fri til å bringe bud
Jo nærmere vi kommer Guds forløsning
for den store høsten, jo sterkere og mer
kraftfull blir manifestasjonen av Den
Hellige Ånd. Vi vet at der hvor Herrens
Ånd er, der er det frihet 2 Kor 3:17.
Frihet setter oss fri fra tradisjoner og
fordommer, det setter oss fri til å motta
og bli en Guds budbringer i denne tid.
Det setter oss fri til å løpe fra brønnen
og å dele de gode nyhetene. Nyheter
er ikke nyheter før de er blitt delt.
Frihet setter oss fri til å løpe og fortelle
disipler at Jesus er oppstått fra de døde!
Frihet tillater hele Guds hær å fullføre
det store oppdraget. For all autoritet i
himmelen og på jorden er blitt gitt oss
i Kristus. Vi skal gå, disippelgjøre alle
nasjoner, døpe og å lære dem og være
lydige mot alt som Gud har befalt.
Luk 1:46-47 Maria sier:” min sjel lover
Herren, jeg har gode nyheter! Jeg danser
til sangen fra min Frelser og Gud. Gud
tok et godt overblikk over meg, se hva som
hendte. Jeg er den mest heldige kvinne på
jord! (fritt oversatt)

Forventninger skaper
Forventninger er selve veksthuset for
mirakler. Forventer du noe? Husk
velsignelsen i Sal90:17
“Må Herrens velsignelse og favør hvile
over deg og må dette bli den tid for deg
som Herren har sagt om deg”
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DRØMMER

av Tommy Hicks
av Doug Addison

info@dougaddison.com

Drømmer og tyding, forord av Per Ivar Winnæss

Å forstå ”flygende” drømmer av Doug Addison

Vi i redaksjonen har valgt å ta med
denne artikkelen om å forstå ”ﬂygende
drømmer”. Vi tror at Herren taler
til oss på mange måter blant annet
gjennom drømmer.

Har du noen gang svevet som en fugl i
drømmene dine? Flygende drømmer er
veldig vanlige og kan fortelle mye om
oss selv og tilstanden i vårt åndelige liv.
En drøm hvor du ﬂyr kan indikere at

Job 33:14-18 For Gud taler både på
den ene og den andre måten, uten at
mennesket får tak i det. I en drøm, i et
syn om natten, når dyp søvn faller over
menneskene, mens de slumrer på sitt leie,
da åpner han menneskets ører og besegler
rettledningen de får, så han kan vende
mennesket bort fra sin gjerning og skjule
stoltheten for mannen, og holde hans sjel
tilbake fra avgrunnen og hans liv fra å
forgå ved spydet.
Sal 16:7 Jeg vil love Herren som har gitt
meg råd. Også om nettene tukter mitt
hjerte meg.

Drømmer er for i dag
Noen mener at Gud ikke taler til oss
gjennom drømmer i dag, for nå har vi
Guds ord og Den Hellige Ånd i stedet.
”Det var bare i Det gamle testamentet
og de, i Det nye testamentet, før
Den Hellige Ånds utgytelse at de ﬁkk
drømmer”, sier de. Bibelen derimot
viser oss at det er både før og etter
utgytelsen av Den Hellige Ånd de ﬁkk
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drømmer. Vi har eksempler som blant
andre Ananias i Apg9, Kornelius og
Peter i Apg10, Paulus i Apg16:9 og
Johannes Åpenbaring.
I løftet om utgytelsen av Den Hellige
Ånd i Joel 3:1-2, ser vi at en viktig del
av utgytelsen er drømmer og visjoner.
Deres gamle menn skal ha drømmer
og deres unge menn skal ha visjoner.
Dette refereres også til i Apg2:17, hvor
selve utgytelsen av Den Hellige Ånd
beskrives.
Jesus taler også om dette i Joh7:37-38
På den siste dagen, den store dagen i
høytiden, stod Jesus fram, ropte ut og sa:
”Om Noen tørster, han skal komme til
meg og drikke. Den som tror på meg, som
Skriften har sagt, ut fra hans indre skal
det ﬂyte strømmer av levende vann.” Men
dette sa han om Ånden, den som skulle
bli gitt dem som trodde på ham. For Den
Hellige Ånd var ennå ikke gitt, siden
Jesus ikke var herliggjort.

Vi må komme opp i ånden
Vi tror det er viktig at vi kommer opp
i Ånden, slik at vi kan forstå og tyde
de drømmer Herren gir oss. Det er ved
Den Hellige Ånd og Guds ord vi tolker
og tyder drømmer og bilder. Man kan

ikke tolke drømmer ut i fra en bok eller
en teknikk. Gud taler personlig til oss
og bruker ofte bilder og situasjoner vi
er kjent med, men som kanskje vil ha
en helt annen betydning og mening for
en annen person. Vi har jo forskjellig
smak, kultur, interesser og bakgrunn.
Skulle ikke Herren som kjenner oss
så godt at han til og med vet hvor
mange hårstrå vi har på vårt hode, tale
personlig og detaljert inn i våre liv?

overvinne våre svakheter.
Selv om ikke alle drømmer er fra Gud,
er en god del av de ﬂygende drømmene
det. Vi kan utvide vår forståelse av

Forstå drømmene mer
detaljert
For å forstå en ﬂygende drøm mer
detaljert, må vi se på konteksten og
rollen ﬂygningen spiller i drømmen.
For eksempel, hvis du ﬂyr uten
kontroll kan konteksten være negativ
og indikere et behov av større åndelig
disiplin i livet ditt. Men hvis du
ﬂyr med den største letthet og har
muligheten til å kontrollere måten du
ﬂyr på, kan drømmen vise deg at du
avanserer i din åndelige utvikling.

En pekepinn
Vi mener denne artikkelen viser oss
en god pekepinn på hvordan man
kan forstå og tyde drømmer. Her har
Doug Addison tatt utgangspunkt i å
forstå ﬂygende drømmer og vi ser her
at drømmer man tidligere kanskje har
avfeid med at man har spist for mye
om kvelden faktisk er Guds tiltale
til oss. Imidlertid må vi ta tid til å
søke Herren hva han vil si til oss, så
våre nattlige visjoner og syner kan få
en mening i våre liv og vi ikke bare
neglisjerer og forkaster dem som
verdiløse.

lignelsene kan vi trygt tolke ﬂygning
som å avansere åndelig.

Forskjellige typer ﬂygende
drømmer

Illustrasjon: Anne Grethe Øygarden

du er en person som er kreativ og har
evnen til å avansere i åndelig forståelse
og opplevelser. Flygende drømmer,
er symbolske og kan oppmuntre oss
til å heve oss over situasjoner i vårt
daglige liv. Vi kan få ny tillit og til og
med redusere stress, når Gud lar oss

elementene som vi ﬁnner i drømmer,
ved å studere symbolene som allerede
er tolket i Bibelen. Det er over 200
referanser til drømmer og visjoner i
Bibelen. Jesus kommuniserte gjennom
bruken av et symbolsk språk kalt
lignelser. Ved å bruke tankegangen fra

Prøve å ta av men mislykkes, kan
indikere at det er noe du er bestemt til
å gjøre, men at du opplever tilbakeslag.
Det er mulig at du selv hindrer din
utvikling og drømmen forteller deg
det, slik at du kan gjøre de nødvendige
forandringene.
Lav og høy høydeﬂygning, kan vise
deg nivået du oppnår av åndelig
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av Doug Addison
modenhet. Hvis du konsekvent har
lave høydeﬂygningsdrømmer bør du
kanskje ransake livet ditt for å ﬁnne
måter og vokse på åndelig. Å ﬂy veldig
høyt kan vise at du avanserer åndelig og
at din kreativitet øker.
Å ﬂy over en kjent by eller region, er
vanligvis en indikasjon på at du skal
be og gå i forbønn for det
området. Det kan også vise
deg at du har en forbindelse
med det stedet.

Å ﬂy inn i eller mot et skinnende lys,
kan vise at du blir dratt nærmere Gud.
Hvis lyset blender deg kan det indikere
at Gud vil blende deg fra dine egne
metoder for at han kan åpenbare sin
kjærlighet og plan for deg.
Å ﬂakse med armene for å ﬂy, betyr

Å ﬂy over ﬂammer, kan
fortelle deg at du hever deg
over en vanskelig situasjon og
at du ikke kommer til å bli
skadet.
Å tape høyde, kan være et
tegn på at du går tilbake og at
øyeblikkelig oppmerksomhet
trengs på det området.
Å ﬂy ut i rommet er en stor
drøm! Det kan viser deg at
du beveger deg eller er på vei
til å bevege deg inn i et høyt nivå av
åndelige opplevelser med Gud.
Å krasje eller ﬂy uten kontroll, kan
være et tegn på at ditt åndelige liv
trenger oppmerksomhet. Det kan være
en advarsel for å bringe tilbake balanse
i livet ditt for å unngå en åndelig
katastrofe.
Å ﬂyte eller sveve er likt med ﬂygning
i det at du hever deg over situasjoner i
livet ditt.
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tap. Hvis det er turbulens vil du
antakelig gå igjennom noen vanskelige
tider.

Et eksempel på en ﬂygende
drøm
I min drøm ﬂøy jeg veldig høyt og
jeg kunne se store områder av land og
vann. Jeg husker at jeg tenkte; Lurer
på om jeg kan stupe ned i
det vannet? Så jeg stupte ned
i vannet og kom veldig fort
dypt ned i det, så kom jeg opp
igjen og ut av vannet og ﬂøy
enda. Jeg tenkte, jeg kunne
tenkt meg å ﬂy gjennom
veggen og jeg gjorde det og
det gjorde ikke vondt. Jeg ﬂøy
gjennom et hus, klarte å lande
og gå, så begynte jeg å ﬂy
igjen. Uansett hva jeg tenkte,
klarte jeg å gjøre det.

Tolkning
Drømmeren avanserer i sitt
åndelige liv og Gud tar ham/
henne med inn i dypere ting
i Ånden. Drømmen indikerer at: ”Alt
makter jeg i ham som gjør meg sterk.”
Fil 4:13

Illustrasjon: Anne Grethe Øygarden

vanligvis at du bruker dine egne krefter
istedenfor Guds nåde og kraft i livet
ditt.
Å ﬂy i et ﬂy representerer ofte en kirke,
en tjeneste, et selskap, en organisasjon
hvor du er involvert. Konteksten kan
bli bestemt ved hvem som er i ﬂyet
med deg. Noter deg også hvordan
ﬂyet oppfører seg. Hvis det tar av eller
lander kan det tale om økning eller
nedgang. Hvis det krasjer kan det være
en symbolsk advarsel på et potensielt

Så neste gang du ﬂyr i en drøm, ta en
nærmere kikk på hva Gud kanskje sier
til deg. Lær å utforske dine drømmer
ved å bryte dem ned til deres letteste
form, og du kan oppleve å avdekke
dypere innsikt i Guds plan for ditt liv.

Brølende
lam - partner!
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 forb
ønnstelefonstjeneste, trenger vi din økonomiske støtte.

Vi trenger bare kr. 42.000 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, ved deres bønner og kanskje du vil bidra
med frivillig arbeid på en eller annen måte.
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:
20
20
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som gir 1.000 kr i måneden - Vi har 6 partnere
som gir 500 kr i måneden - Vi har 5 partnere
som gir 300 kr i måneden - Vi har 4 partnere
som gir 200 kr i måneden - Vi har 5 partnere
som gir 100 kr i måneden - Vi har 7 partnere

Pr. mai 2006 har vi 27 som er faste månedlige støttepartnere. Bli en av de 73 andre partnerne vi trenger for 2006.
Får vi disse partnere i løpet av kort tid har vi dekket inn de direkte kostnadene ved vårt arbeid.

Gud velsigne deg!
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Vend ditt ansikt mot vinden,
et profetisk ord gitt gjennom David Minor

av David Minor

Den Hellige Ånd blåser gjennom landet. Allikevel kan ikke menigheten fullt ut kjenne igjen denne
vinden. ”Slik man gir navn til de forskjellige orkaner, så har jeg satt navn på denne vind”, sier
Herren. ”Denne vind skal kalles Guds hellighet”.

Den første vinden - Guds hellighet
På grunn av manglende forståelse kommer en del av mitt folk til å forsøke og
beskytte seg mot vinden. Når de gjør
det så skal de ikke ﬁnne vern eller mitt
verk. For denne vind er utsendt for å
blåse gjennom hver institusjon som har
blitt oppreis i mitt navn. De institusjoner som har erstattet mitt navn
med sitt eget navn skal falle for mitt
vindpust. Disse institusjoner skal falle
som korthus i stormen. Tjenester som

ikke har gått oppreist innfor meg skal
brytes og falle.
Dette er min vind
På grunn av dette, kommer mennesker
til og fristes til å brennmerke dette som
et Satans verk. Ta ikke feil, for dette
er min vind. Jeg kan ikke tolerere at
min menighet er slik som den er i sin
nåværende form. Tjenester og organisasjoner kommer til å ryste og falle ved
denne vind. Selv om en del forsøker å

gjemme seg for denne vind så skal de
ikke komme unna. Den skal blåse mot
deres liv og alt omkring dere skal se ut
som om det smuldrer i stykker, og slik
er det.
Glem ikke at dette er min vind. Den
kommer med en tornados kraft og ser
ut til å bringe ødeleggelse, men Herrens
ord kommer og sier; ” Vend ditt ansikt
mot vinden og la den blåse”. For bare
det som ikke er fra meg skal bli ødelagt.

Ny bok!

En profetisk visjon for det
21. århundre, Rick Joyner
En visjon om framtiden og et kall og en strategi for å mobilisere den mektige armé
som noen gang har marsjert på jorden - Guds armé.
1. Hvordan du skiller Guds røst fra andre røster i verden.
2. Hvordan du får visshet for ditt kall fra Gud.
3. Hvordan du beseirer din sjels ﬁende.
4. Hvordan du blir en del av den vekkelse som nå går over jorden
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Pris kr 179,00 + porto

For bestilling ring 32 75 79 85 eller send en mail til info@brolendelam.no

Dere må forstå at dette er helt nødvendig.

overnaturlige skal skje blant mitt folk
og gudsfrykt skal falle over nasjonene.

Den andre vind – Guds rike
Bli ikke mismodige, for etter dette skal
min vind blåse igjen. Har dere ikke lest
om hvordan mitt åndepust blåste på de
døde ben i dalen. Så skal denne vind
blåse på dere. Denne vind kommer
med samme styrke som den første vinden. Denne vind kommer også til å ha
et navn. Den skal kalles ” Guds rike”.

Mitt folk skal være villig på min krafts
dag, sier Herren. Gjennom min første
vind som nå er over dere, skal jeg blåse
bort stolthet, lyst, bedrag, konkurranseånd og misunnelse. Dere kommer til å
kjenne dere ødelagte, men har dere ikke
lest; ”salig er de som er fattige i ånden,
for Guds rike tilhører dem” Ut av din
ånds fattigdom skal jeg grunnlegge mitt
rike. Har dere ikke lest; ”Guds rike er i
Den Hellige Ånd” Så gjennom min ånd
kommer mitt rike til å bli grunnlagt og
synliggjort.

Den skal føre inn mitt styre og mine
ordninger. Sammen med dette skal jeg
føre inn min kraft. Det overnaturlige
skal komme i denne vinden. Verden
skal håne dere på grunn av den første
vindens ødeleggelser, men de kommer
ikke til å le lenge. For denne vind kommer med en slik kraft og makt at det

Kom også i hu dette, det kommer til å
ﬁnnes slike som skal forsøke å gjemme
seg for den første vinden, men prøver
å ﬂyte med den andre vinden. Men de

kommer til å blåse bort fra den. Bare de
som har vendt sine ansikter inn i den
nåværende vinden skal kunne bli drevet
av den andre vinden. Dere har lengtet
etter en vekkelse og en gjenopprettelse
av det mirakuløse og det overnaturlige.
Dere og deres generasjon skal få se det,
men det kommer bare gjennom mitt
verk, sier Herren.
Menigheten i sin nåværende tilstand
kan ikke romme min kraft. Men når
menigheten vender seg til Guds hellighets vind, skal menigheten bli lutret
og forvandlet til å romme min herlighet. Dette er dommen som har begynt
i guds hus, men dette er ikke slutten.
Når den andre vinden har kommet og
berget min høst, da skal enden komme.

Nå kan du ringe oss for forbønn og veiledning!

RING 32 75 79 85
eller send e-post
via vår webside
www.brolendelam.no
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av Ola Døhl
Brølende
lam musikk CD , kr 189,00 pr.stk.
Ropet fra ditt indre – den CD vi har fått ﬂest
tilbakemeldinger på at man har blitt forløst i
tungetale og intimitet med Gud.
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.
Reﬂeksjoner – er en instrumental CD til
balsam for sjelen og hjelp til et hjertespråk
med Gud.
Stormvinden fra himmelen - forløser et
progressivt bønneliv hos lytteren.
Nattevåk – er en instrumental CD for å
oppmuntre lytteren til indre bilder og visjoner.

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.

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

Velg tre til bare kr 450,00+porto

musikk CD, kr 195,00 pr.stk.

Bending to hear the secrets you breathe – En
spennende ny CD av en ung profetisk jente
med sterk autoritet i Herren.

Prepare Yhe Way – Don Potter, Leonard Jones
og Syzy Wills drar på med noe som for mange
er det kraftigste og mest befriende som ﬁnnes
på opptak av salvet tilbedelse.

I Live Here – Don Potters nye album blir av
profetiske mennesker kalt kansje den beste
CDen noensinne som er gitt ut.

Glory – “Menneskene ville ikke slutte å tilbe.
Herrens nærvær var det sterkeste jeg noen
gang har kjent på et møte før. Gråt brøt ut, og
alle var målløse” - Rick Joyner

Coming Out Of Egypt – “Guds kraft måtte til
for å befri Israel da, og Guds kraft må fortsatt til - korset - for å befri oss i denne tiden”
– Leonard Jones

In The Spirit – “Selv om vi, alle sammen, var
priviligerte av å være med på disse tre dagene, vet
jeg at denne kraftige salvelsen hadde lite med oss å
gjøre ” – Don Potter

Fly Me Like The Wind – Ulikt mange andre
tilbedelses album er ”Fly me Like the Wind”
strødd med salvede øyeblikk med spontan
tilbedelse som har blitt et kjennemerke for
MorningStar tilbedelse.

Warfare – ”Disse menneskene kom ikke bare for
å prate om tilbedelse og krigføring - de kom for
å gjøre det! Aldri har jeg sett så mange fokuserte
tilbedere og forbedere samlet med en så bestemt og
overgitt fokus” - Rick Joyner

Draw Me Up – Åtte nye live sanger av
Leonard Jones. Med et hjerte for å kjøpe fri
nasjonenes musikkinstrumenter, har han fanget
en ny lyd, ved å bruke disse instrumentene til å
tilbe Gud på en frisk og kraftfull måte.

Generations – “Selv om jeg opprinnelig trodde
at vi faktisk hadde fanget salvelsen på opptak,
viste den Hellige Ånd meg, at ingenting kan
fange Han som setter fanger fri” - Don Potter
Dobbelt CD, kr. 250,00

PROFETISK
EVANGELISERING
av Mark Stibbe

EN PROFETISK VISJON FOR
DET 21. ÅRHUNDRE
av Rick Joyner

OVERVINNE DEN
RELIGIØSE ÅND
av Rick Joyner

DERE KAN ALLE
PROFETERE
av Steve Thompson

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.

En visjon om framtiden og et
kall og en strategi for å mobilisere den mektige armé som noen
gang har marsjert på jorden
- Guds armé.

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

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 kr 148 + porto
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MorningStar

Pris kr 179 + porto

Pris 109 + porto

Pris 198 + porto

Bestill profetiske produkter fra Brølende Lam, ring 32 75 79 85
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Brølende lam seminar,
Vitnesbyrd fra melk til fast føde
Etter noen år som kristen, kom jeg med i ei karismatisk bønnegruppe i Trondheim, hvor jeg ﬁkk
oppleve dåpen i Den Hellige Ånd. Dette ble inngangsporten til noe nytt i mitt liv. Kjærligheten
til Jesus ble sterkere, og jeg ﬁkk mer omsorg for mine medmennesker. Vi i bønnegruppa ﬁkk
oppleve å bli ledet av Gud og se helbredelser. Vi opplevde også profetier og kunnskapsord.
Gud brukte også meg til å gi profetiske budskap til forsamlingen. Etter en tid ble bønnegruppa
oppløst fordi folk etter hvert ﬂyttet til andre steder.

År med stagnasjon før en ny
oppvåkning
Det ble noen år med åndelig stagnasjon
for meg inntil jeg ﬁkk oppleve den
kristne TV-kanalen Visjon Norge som
et friskt vindpust. Etter et Alphakurs
i bygda vår, ﬁkk jeg en lengsel etter
at nådegavene igjen skulle komme
i funksjon i mitt liv. Jeg hungret
etter mer av Gud, etter å få komme
inn i ﬂyten i Den Hellige Ånd. I en
vanskelig periode, hvor jeg trengte
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en oppmuntring, sendte jeg inn et
bønnebegjær under ett av Per Ivar
Winnæss sine TV programmer. Etter at
Per Ivar hadde lest opp bønnelappen,
kom han med en profeti som passet
akkurat inn i min situasjon. I en
telefonsamtale litt senere inviterte Per
Ivar meg til en profetisk konferanse. Jeg
visste ikke hva jeg gav meg ut på, men
meldte meg på og var svært spent.
Danset for Herren, for første gang
Mannen min ble med meg til

konferansen. Vi ble tatt godt imot, og
følte oss snart som en del av fellesskapet
der. Jeg opplevde Guds berøring og
hjelp på denne konferansen. Han fylte
meg med glede, og jeg ﬁkk danse for
Herren for første gang. Jeg følte en
ny glede strømme gjennom meg, ﬁkk
oppleve noe av det Paulus mente i Fil
4:4 med å glede seg i Herren. På ett av
møtene talte Gud til meg om å bære
fram en profeti. Jeg nølte, men var
lydig og bar fram budskapet. Dette
betydde mye for meg. Jeg ble ydmyk og

glad for at Gud ikke hadde glemt meg,
og folk kom og takket meg etterpå for
at jeg hadde stått fram.

Profetisk undervisning
Jeg visste fremdeles ikke hva profetisk

tiltale vil si, men vi ﬁkk lære om det da
vi var på det første profetiske seminaret.
Per Ivar forkynte klart og tydelig, og
vi praktiserte i grupper etterpå. Gud
fylte oss med sin kjærlighet, og vi ﬁkk
oppleve at Gud talte til oss gjennom
ord og bilder til oppmuntring, trøst
og velsignelse. En i gruppa ble også
helbredet for smerter i ryggen.
Vekst og framgang gjennom hvert
seminar
På hvert seminar har Gud ført meg

skritt for skritt inn i den tjenesten han
har for meg, som det var blitt profetert
om for meg tidligere i bønnegruppa,
i Trondheim. Denne omfattet bl.a.
forbønn for syke. På de profetiske
seminarene har vi fått trening i å lytte
til Guds stemme. Dette utviklet seg

så de kan nå det potensialet som Gud
har for deres liv.

videre for hver samling. Det siste
seminaret var helt spesielt da Gud gav
meg kunnskapsord til en av deltagerne
i en av aktiviseringsgruppene. Det å
få oppleve dette var stort for meg. Jeg
hadde ønsket denne gaven lenge og
bedt mye om å få del i den. Gud er
god, Han bryr seg om den enkelte. Jeg
ønsker nå bare mer og mer å virkelig gi
slipp på alt som hindrer meg i å gjøre
Herrens vilje. Gud har skapt en brann
inni meg etter å se andre kristne bli
vekket opp og døpt i Den Hellige Ånd,

fått være med på. De har betydd mye
for min åndelige utvikling. Jeg merker
at jeg har vokst i troen og blitt mer
åndelig moden. Gud har arbeidet på
dypet i mitt indre, og jeg er ikke den
samme som før. Jeg føler at jeg har lagt
et stadium bak meg med åndelig melk,
men vil nå ha mer fast føde og komme
inn i noe nytt.

Fra melk til fast føde
Jeg er svært glad for alle de profetiske
konferansene og seminarene jeg har

Solbjørg Solem fra Lensvik
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Brølende lam DVD
For bestilling ring 32 75 79 85 eller send en mail til info@brolendelam.no

Vitnesbyrd
Varme og omsorg fikk meg
til å bruke nådegavene
Det begynte med en sms fra min
venninne Hedda i Bergen om at
Brølende lam skulle ha seminar i
februar. Svaret sendte jeg raskt tilbake.
Dit skulle jeg!! Det var ikke tvil i min
sjel. Vi var forventningsfulle og også litt

Jeg var kommet ”hjem”
Allerede ved registreringen til
seminaret merket jeg varmen og roen
som omringet oss. Jeg kjente jeg var
”kommet hjem”. Den følelsen var

bevende på reisen dit… tenk om ikke
Gud gav oss ord når vi skulle praktisere
i profetisk forbønn? Gud ga meg da
ordene fra Mark 13:9 ”dere skal ikke på
forhånd bekymre dere eller på forhånd
tenke ut hva dere skal si. Men det som
blir gitt dere i samme stund, det skal
dere tale. For det er ikke dere som taler,
men det er Den Hellige Ånd”. Selv
om disse ordene i Bibelen ble gitt i en
annen setting, trøstet de meg.

ubeskrivelig… Stikker du nøkkelen i
døra etter en lang reise, kjenner du når
du er hjemme. Ingen trenger å opplyse
deg om det. Du trenger ikke å ringe og
spørre noen. Du bare vet. Slik var det.
Etter en lang reise i dobbel forstand
bare visste jeg at jeg var på rett plass.

Etter 6 timer med tog ankom vi
Drammen og First hotel Ambassadeur.
Vi ble ønsket velkommen av hyggelig
betjening som sørget for vårt ve og vel
på alle måter. Maten var jo et kapittel
for seg! Den smakte nydelig!

Per Ivars grunnleggende og sterke
undervisning fra Guds ord om hvordan
Gud taler til oss var inspirerende.
Jeg var som en sulten fugleunge på
reirkanten, jeg bare gapte etter mer. Og
sannelig ﬁkk vi ikke prøve vingene våre
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Herren gav oss ord i samme
stund

også under praktiseringen av profetisk
forbønn. Og Guds løfter holdt
– han gav oss ord i ”samme stund”
– trosstyrkende og oppløftende forbønn
inn i vår livssituasjon. Jeg snakket med
en deltager som for første gang i sitt liv
hadde fått en profetisk tiltale. Ansiktet
hennes strålte!

Vennskap og omsorg
Vennskapet og omsorgen for den
enkelte var en opplevelse. I en slik
atmosfære med blikket på Jesus kan vi
våge å gå til ham på vannet. Jeg dyppet
i alle fall tærne og jeg vet at han vil ha
meg lengre ut. Ikke bare med vann til
anklene, men ut til det ikke lenger går
an å vade. Da er det Guds strøm som
løfter og fører meg videre. Det jeg ﬁkk
høre og oppleve på seminaret har gitt
meg en glede og forventning til hva
Gud skal gjøre framover. Hvis jeg skal
gjøre en kort anbefaling; Reis på neste
Brølende lam seminar og opplev selv…
Jeg vil takke Per Ivar og teamet hans
som vil betale prisen for den tjenesten
de står i. Må Gud holde sin hånd over
dere og velsigne rikelig tilbake! Takk
også til de som delte sitt hjerte med
meg og løftet meg opp med ord fra
Herren. Takk til de jeg delte tårer med
og ikke minst – takk for lovsang, latter
og glede!!

Brølende lam har nå produsert sin første DVD
fra seminaret “Alle kan tale profetisk”. Dette er
en dobbel DVD med masse undervisning om
det profetiske. Videre er det oversiktlig menyer,
hvor du kan velge mellom seminarets lovsang,
forbønn, praktisering, vitnesbyrd i tillegg til selve
undervisningen.

Pris kr 400,00 + porto

Ny dobbel undervisnings DVD fra seminaret
”Profetier,drømmer og visjoner”
Dobbel DVD med masse undervisning om det
profetiske fra Brølende lam seminar i februar
2006. Tema som: alle kan høre fra Gud,
drømmer og visjoner, symboler, hvordan tyde
drømmer og profetisk termiologi.

Pris kr 400,00 + porto

Jeg reiste hjem med et hjerte Jesus
hadde rørt ved...
Anne Grethe Øygarden, fra Åkrehamn

Brølende Lams første musikk DVD - ”Strømmer
fra ditt indre” er hentet fra ﬂere av innslagene
i Brølende lams TV program, hvor musikken
er basert på Brølende lams forskjellige musikk
CD-er. Her får du musikkinnslag fra både
Illustrasjon: Annie
Stormvinden fra himmelen, Nattevåk
ogO Schaug
Ved
deg stormer vi fram.
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Pris kr 200,00 + porto

Forvandlet
av Kjell Eivind Lohne

kelohne@hotmail.com

fra et vrak til et
vitnesbyrd

Vinteren 2000 opplevde jeg å få isjas. Dette skjedde som en konsekvens av dårlig helse og
kosthold kombinert med et tungt arbeid som tømrer. Jeg ﬁkk beskjed av min lege at jeg
måtte trekke meg ut av mitt arbeide umiddelbart, for å kunne spare ryggen min og ikke ende
opp som invalid. Etter en CT-scanning viste det seg at en av de nederste ryggvirvlene hadde
kommet kraftig ut av stilling og laget stort press på nervene i ryggraden. I tillegg til det hadde
jeg problemer med menisken på begge knærne, noe som skyltes mye tung overbelastning de
siste årene. Jeg hadde mistet store deler av følelsen i leggene, og jeg var nok litt bekymret for
fremtiden må jeg innrømme. Jeg var da ikke mer enn 26 år gammel og følte meg som en gammel
sliten mann.
Ånd, sjel og kropp – en helhet
Det påfølgende året var jeg sykemeldt
og ﬁkk mer tid alene. Det var da Gud
begynte å tale til meg om hvordan vi er
skapt som mennesker. Vi består av både
ånd, sjel og kropp, noe vi har ansvar for
og skal forvalte som gode forvaltere.
Jeg hadde opplevd mye med Gud i mitt
liv frem til da, både som ungdomsforstander i en pinsemenighet og ellers
levde jeg et liv nært Guds hjerte. I
denne tiden som sykemeldt ble jeg klar
over hvor viktig det er å ikke glemme
kroppen vår, selv om vi lykkes på det
åndelige og sjelelige planet. Gud ønsker
et folk som kan reise seg med kvalitet
og karakter, til både ånd, sjel og kropp.
Etter denne sykdomsperioden ﬁkk jeg
hjelp av en fysioterapeut til å begynne
å trene opp min rygg og omgjøre store
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menger fett til muskulatur. I mine
stunder med Gud kjente jeg tydelig at
jeg var på rett vei, da jeg begynte å ta
både hensyn til min kropp og helse og
ikke minst ta ansvar for å forandre meg.
Det var noe tungt i starten, men den
indre driven etter å tjene Gud med god
helse og komme i form gav meg stor
inspirasjon og glede.

Konkurrerer mot de største og
sterkeste i Norge
På min vei fra å være en utslitt 26 åring
til i dag, der jeg konkurrerer mot de
største og sterkeste i Norge innen tung
idrett, har jeg fått god hjelp og veiledning av mennesker som har hatt tro
på min visjon. Det er med stor glede
jeg kan dele min visjon og drøm med
deg. Guds ord sier noe om at det som
er svakt og ynkelig i denne verden, vil
Gud gjøre stort for at de stolte skal bli

stilt til skamme. Er det noe vår ﬁende
ønsker, så er det å stoppe fremgangsrike
kristne mennesker som elsker Jesus og
brenner for at han skal bli kjent. Om
han ikke klarer å knekke deres ånd eller
sjel vil han prøve å ta vår helse. Han er
en tyv som kommer listig og lurer oss.
Jeg vil ikke si at fedme og dårlig helse
er fra djevelen, men om din kropp sliter
med tunge byrder så er du i faresonen
for både overbelastninger på skjelett,
hjerte og lunger. Ingen vet når vår ﬁende slår til, men om vi er ett med Gud
i ånd, sjel og kropp står vi bedre rustet
til ”krig”.

En bestemmelse og disiplin
Disse ordene jeg skriver er ikke ment
som fordømmelse, men jeg har selv
smakt hvordan det er å ligge på sofaen
og veie 147kg, uten å være til noe stor
nytte for verken meg selv, min kone

eller Gud. Men søsken det ﬁnnes en
vei, og det som er det herlige i det hele
er at når vi bestemmer oss sammen
med Gud om å gjøre noe som er etter
hans vilje, vil han hjelpe oss og vise
oss veien til en bedre karakter i livet.
I starten da jeg ble sykemeldt tenkte
jeg at jeg kunne be om at Gud skulle
helbrede min rygg og mine knær. Jeg
ﬁkk ikke det svaret jeg håpet på, men
som du sikkert skjønner, så gav Gud
meg helbredelse og gjenopprettelse ved
å ta vare på det han har gitt meg, min
kropp og helse.

Et vitnesbyrd og frelse for
mange
I dag driver jeg med styrkeløft og en

lett form for kroppsbygging. I dette litt
tunge treningsmiljøet er det mange som
ikke ﬁnner veien til Gud. Herren viste
meg at gjennom min opptrening og
tilstedeværelse ville jeg kunne være et
vitnesbyrd for mange av de i dette miljøet. De ”store guttene” hørte ikke på
predikanter som ødela sin egen kropp
med fet og usunn mat, og heller ikke
drev noen form for mosjon. De ble kalt
for hyklere og budskapet deres ble sett
på som noe meningsløst.
Dette tente en brann i mitt hjerte etter
å sette meg høye mål for min trening,
for å vinne disse styrkeløfterne og byggerne. Jeg ble med i en styrkeløftklubb
og ﬁkk en god trener som hadde tro
på meg. Han fortalte at jeg hadde et

godt potensial om jeg disiplinerte meg
og valgte trening som en livsstil. I dag
opplever jeg gleden av å dele Guds ord
med ﬂere kroppsbyggere og styrkeløftere, folk blir frelst og åndsdøpt. Tenk
så herlig at Gud kunne bruke meg i
et slikt miljø, hvor disse folkene bare
hadde ledd av meg for 5 år siden. I dag
er jeg både større og sterkere enn de
ﬂest. All ære til Gud for hans nåde og
godhet mot meg.
Husk ingenting er umulig for deg. Du
er utvalgt av Gud til å stråle av hans
godhet der du er.
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Høyprofetisk tid

av Per Ivar Winnæss

perivar@brolendelam.no

Vi lever i en meget spennende høyprofetisk tid, hvor vi nesten daglig kan følge med i nyhetene og
lese om en mulig opptrapping til en ny storkonﬂikt i Midtøsten. Denne konﬂikten vil antagelig dra
med seg alle stormakter. Vi leser videre faren for spredning og mutasjon av fugleinﬂuensavirus
til en pandemi, nye oversvømmelser i Europa og mektige og ødeleggende tornadoer i USA. Vi ser
at nyhetsrapportene omhandler ﬂere ekstreme naturkatastrofer og at det bygger seg opp til en
mer ustabil tid når det gjelder det globale politiske verdensbildet og maktbalansen.

Irans president Mohammed
Ahmadinejad har ved ﬂere anledninger
kommet med sterke trusler mot Israel.
Han sier blant annet at Israel ikke har
rett til å eksistere og sier at han har
som mål ”å utradere Israel fra jordens
overﬂate og at deres navn aldri mer skal
bli husket!” Iran har denne våren også
proklamert at de nå er en atommakt.
Videre hører vi om at Iran har trent
opp 40.000 selvmordsbombere som er
klar til å bli satt inn mot vestlige mål.
Den Iranske presidenten legger ikke
skjul på at han ser USA og den vestlige
verden som Satan og ønsker knuse den.

Demonstrasjoner og opptøyer
i Europa
Vi har også vært vitne til store
demonstrasjoner og opptøyer blant
annet i Frankrike og vi har sett
voldelige protester mot blant annet
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Danmark og Norge, i kjølevannet av
karikaturtegninger av Muhammed.

Russland og Kina involverer
seg
Denne våren ble det også kjent at USA
og Storbritannia har gjennomført en
teoretisk militærøvelse rettet mot Iran.
Ellers ser vi av nyhetsbildet at Russland
og Kina står i en nær allianse med
Iran og andre muslimske nasjoner. De
drenerer beslutninger og resolusjoner i
FN som har til hensikt å forhindre at
blant annet Iran blir en ny atommakt.
Videre ser vi at når USA og EU stopper
sine økonomiske bidrag til Palestinernes
nye regjering Hamas, fordi Hamas ikke
vil anerkjenne Israels rett til å eksistere
som nasjon innenfor sine rettmessige
grenser, kommer Russland opp og lover
palestinerne store pengebidrag.

En høyprofetisk tid?
Hva er det vi ser begynnelsen av?
Hvilke nye allianser er det som reiser
seg og som kommer til å påvirke
maktbalansen i verden i dag? Ser vi
her et riss av forskjellige profetiske
begivenheter som kommer til å skje
på løpende bånd? Vil dette igjen føre
verden ut i en krise vi aldri har sett
maken til og som kanskje vil være
forløperen for at antikrist skal kunne
trede frem på arenaen. Han vil bli
ønsket velkommen fordi verden er
kommer inn i et kaos og i mangel på
sterke ledere som kan stå i tider som de
vi er på veg inn i, vil han tiljubles som
frelseren.

Våk og be
Jeg tror dette er tiden vi må våke og
be. På Noahs dager levde de uten
tanke på de profetiske tider som Noah
forkynte om og ignorerte hans varsler

Illustrasjon: Anne Grethe Øygarden

Iran truer Israel og USA
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Brølende lam profetskole 2006
av Per Ivar Winnæss

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

om kommende tider med trengsler
og dom. Vi ser det profetiske bildet
og vi kjenner at tiden nærmer seg for
den store forløsningens dag. Men er
vi rede og lever vi forberedt på at det
kan komme trengselstider, før Jesus
kommer for å hente oss? Slik Josef
ﬁkk tydningen på Faraos drøm og de
forberedte seg i de gode årene for de
magre årene, kanskje vi trenger å justere
våre liv og forberede oss for å møte
vår Herre Jesus Kristus og vår Frelser.
Kanskje det er i tider som dette vi har
fått nåde til å søke Herren for retning
og strategier for hva vi hver enkelt
skal gjøre for å stå rustet i tider som
kommer?

En invitasjon
Høsten 2004 etablerte vi
Brølende lam profetskole og vi har
gjennomført tre halvårsmoduler.

Jeg vil igjen få oppmuntre dere til å
søke Herren og hellige dere ham, mens
det ennå er dag. Det er en spennende
høyprofetisk tid vi lever i, hvor jeg
opplever at Herren inviterer oss inn i en
dypere relasjon med ham. Vi må også
forberede oss på dager som kommer
med mulige trengsler. Ikke med frykt
og engstelse for dager og tider som
kommer, men med blikket festet på
ham som er troens opphavsmann og
vår frigjører Jesus Kristus.

Onsdag den 30. august 2006
starter vi opp igjen, med en ny
modul, som varer fram til 14.
desember. Modulens fokus blir
undervisning og aktivisering av det
profetiske og noe undervisning i
bønn.

”For Herren Gud gjør ingen ting uten at
han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine
tjenere, profetene” Amos 3:7

30

Herøy Hotell – utleie av
selskapslokaler 938 77 891

Når starter skolen og hvor:
BL profetskole, hver onsdag kl
17:00-22:00 i Brølende lam sine
lokaler i Øvre Eiker.
17:00 Bønn/forbønn/lovprisning
17:30 Undervisning/praktisering
19:30 Åpent møte og profetisk

praktisering
21:30 Kveldsmat/fellesskap
Vi ønsker også at elevene skal
aktivisere gavene på Brølende lam
møter. Videre blir det teamreiser
til forskjellige menigheter i
Skandinavia. Dette er et tilbud for
de som ønsker å delta i profetiske
team og utvikle videre sine gaver og
tjeneste i Herren.
Temaer som dekkes gjennom
kurset:
* profetisk forberedelse
* profetiens mange ansikter
* profetisk kallelse
* hvordan bedømme profetier

* utvikle din profetiske gave
* utvikle deg til å høre Guds stemme
* drømmer og visjoner
* hvordan skjelne ånder
* hvordan tyde drømmer og visjoner
* profetiske bilder og uttrykk
* fallgruver for profetene/ falske
profetier
* suksessfaktorer
Søknad sendes, innen 10. august
2006 og skal inneholde litt
om deg selv og dine mål med
å gå på skolen: Brølende lam,
Flessebergveien 1, 3300 Hokksund
eller på mail info@brolendelam.no
Pris for kurs, inklusive kveldsmat
er kr 2.600,00
Kursmateriell kommer i tillegg.

For mer informasjon, ta kontakt med Per Ivar Winnæss på tlf. 32 75 79 85 eller ta en titt på vår webside: www.brolendelam.no
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Oppvekket fra de døde
”Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var
død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden
og dødsriket”. Åp 1:18
«Du var død, men nå er du et levende
mirakel», sa legen som prøvde å
gjenopplive Antoinette på sykehuset
i Niger i mars 2006. Den afrikanske
kvinnen besøkte himmelen før hun
vendte tilbake til livet.
Den sterke historien om kvinnen som
sto opp fra de døde, er det PYMmisjonær Anne Kristin Haugland
som forteller til Korsets Seier. Hun
besøkte henne på sykehuset. Det strålte
av henne og hun var så sterk og var
tydelig merket av det hun hadde vært
igjennom. Hun satte seg imidlertid ned
på sengen og begynte å fortelle.

Gravid med tvillinger
«Jeg var gravid med tvillinger som
lå utenfor livmoren. Legene fortalte

meg at de skulle operere og fjerne
fostrene, men jeg måtte vente noen
dager for det var lang kø. Men etter
noen dager begynte jeg å bli syk og ﬁkk
uutholdelige smerter. Jeg tok taxi ned
til fødestuen, «Maternite Central», hvor
jeg ble godt tatt hånd om. Legene sa
at jeg måtte opereres med en gang for
fostrene var døde og jeg var i ferd med
å bli svangerskapsforgiftet. Det var så
alvorlig at om jeg reiste hjem ville jeg
snart være død. Jeg ble fryktelig redd og
begynte å gråte. Det siste jeg husker er
at jeg ble lagt på operasjonsbordet».

hun skulle ligge og hvor familien var
tilstede. Mannen hennes snakket til
henne uten å få noe svar og ristet litt
i henne uten noen reaksjon. Han lo
litt og sa at «nå sover kona mi virkelig
godt». Han hentet en lege for å spørre
om legen kunne hjelpe han å vekke
kona hans. Legen kom og fant ingen
puls eller hjerteslag. Tre leger til kom
og de prøvde med en nokså kraftig
gjenopplivning, men til ingen nytte.
De pårørende forlot rommet i sorg
og sjokk. Bare de nærmeste var igjen
sammen med en pastor.

Tragisk dødsfall

Ble tatt med til himmelen

Etter operasjonen var det ingen som
vekket henne opp igjen fra narkosen.
Omtrent en time etter operasjonen
ble hun trillet inn på rommet der

«Plutselig var jeg et sted med et
fantastisk lys», forteller kvinnen
videre. «Lyset ga meg liv og jeg kjente
en helt utrolig glede. Det var mange

mennesker der og det var så mye sang.
Plutselig kjente jeg at jeg ikke hadde
smerter mer og jeg visste at jeg var i
himmelen. Jeg begynte å danse og jeg
tok del i den herligste sang jeg noen
gang har hørt. Med ett sto Jesus foran
meg. Han hadde ﬁn kjortel på seg med
et stoffstykke som hang over den ene
skulderen. Han sa til meg: Antoinette,
er du her? Jeg sa til ham at: Nå har jeg
kommet for å være med deg Jesus. Men
han svarte at tiden min ikke var inne
og at jeg ikke hadde fullført jobben
min på jorden enda. Jeg ble veldig lei
meg for å vende tilbake. Men han bad
meg å vitne om det jeg hadde opplevd
og at himmelen er et virkelig sted
og at Jesus lever! Dermed forlot jeg
dette fantastiske stedet. Det neste jeg
husker er at jeg kommer til meg selv på
sykehuset.
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Globalt perspektiv
Husmenigheter gjør seg gjeldende i Øvre Egypt
Vi har mottatt ﬂere rapporter fra en
kontakt i Nord Afrika om hvordan husmenigheter i Øvre Egypt leder folk inn
i et forvandlende møte med Kristus. Vi
deler her noen av disse historiene:
En kvinne, mor til 5 jenter og 4 gutter, hadde ikke vært i en kirke på 16
år. Hun var en problemmaker og veldig aggressiv i måten hun var overfor
sine naboer. Kvinnen trodde ikke på
Gud og brydde seg ikke om evigheten.
Etter at de kristne besøkte henne regelmessig, ble hun med i en av husmenighetene. Hun dro på et retreatsenter
for første gang i sitt liv og bestemte
seg for å leve for Kristus. Livet hennes
ble totalt forvandlet, og holdningen og
oppførselen overfor andre forandret
seg radikalt. Hun ble omtenksom og
kjærlig, begynte og invitere andre til
samlingene og viste menighetsplanterne til andre trengende familier.

Hun er en jente på 14 år, går på videregående skole der hun studerer forretningsfag i en av byene i Øvre Egypt.
Hun bor i en splittet familie av nominelle kristne. Hun begynte å ha stevnemøter med ﬂere unge muslimske
gutter, og ble seksuelt involvert i dem.
Etter at hun hadde besøkt en husmenighet følte hun kjærligheten fra lederne,
to jenter og begynte å åpne hjertet sitt.
Hun omvendte seg og overgav sitt liv
til Kristus. Livet hennes ble helt forvandlet. Hun sluttet å treffe guttene og
begynte å lese Bibelen, elske og frykte
Herren.
En enke og hennes to døtre bor alene i
et økonomisk og sosialt nedtrykkende
miljø hvor noen muslimske fanatikere
ville omvende dem. Da misjonen nådde deres område ble de tatt vare på og
ﬁkk støtte fra gruppen av menighetsplanterne. De begynte å føle seg tryg-

ge på seg selv, på andre og begynte å
stole på Gud. Etter hvert ble de vitner
om Jesus Kristus i sitt nabolag.
Hun er en gammel dame med diabetes, og har amputeret en tå på grunn av
koldbrann. Da gruppen som arbeidet
i det området besøkte henne, led hun
av en alvorlig koldbranninfeksjon i
foten. Denne kom fra en ulykke hvor
hun hadde gått på en spiker som hadde
gått igjennom fotsålen hennes. Legen
planla å amputere foten bare om noen
dager. Gruppen bad med denne kvinnen for helbredelse, og etter at legen
hadde undersøkt foten en gang til sa
han: ”Det er et mirakel, foten din holder på å bli helbredet, du trenger ikke
operasjonen.” Hun priser Gud og er
overgitt til Jesus Kristus.
Kilde: Joel News

Hvorfor Europa trenger en ny reformasjon
”Skal Bibelen fortsatt være den endelige autoriteten for saker som gjelder
tro og liv i det tjueførste århundrets Europa?” spør den europeiske misjonsdirektøren Jeff Fountain i sitt ”ukentlige
ord” til YWAM familien. ”Eller er det
berømte ropet av reformasjonen - Sola
Scriptura – ganske enkelt slitt, gammeldags, irrelevant og foreldet? Trenger vi
virkelig en ny frisk reformasjon i dag,
eller ville det bare være å skru tilbake
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klokken? Og, hvilken forskjell utgjorde
egentlig reformasjonen?”
Fountain reiser mye i Europa og observerer at jo lengre vest man reiser til
hjertelandene av reformasjonen, jo mer
går kvaliteten på livet, økonomien og
infrastrukturen opp. Han refererer også
til listen satt opp av Transparency International hvor man rater verdens land
i stigende rekkefølge av korrupsjon.

Man ser konsekvent at landene som er
mest påvirket direkte eller indirekte av
reformasjonen har minst korrupsjon.
Mens Moldova får 88 på Transparancylisten og Romania 85, tar Tyskland 16
plass, og Sveits kommer som nummer
7. ”Moldova er et av de fattigste landene i Europa, til tross for rik og dyrkbar
mark,” sier Fountain. ”Hest og kjerre
er vanlig som fremkomstmiddel. Over
halvparten av nasjonenes menn har for-

Hvor kristent er Europa?
Europeiske misjonsundersøkelser har blitt mer avansert i
disse dager, rapporterer DAWN- Europa-forsker og emRGforskningskoordinator Andreas Wolf, fra Tyskland. emRG
er en strategisk forskningsgruppe for hele Europa, hvor
ﬂere misjonsorganisasjoner står sammen.
emRG publiserte nylig de første resultatene av ”Europas
åndelige tilstand”, som tar for seg spørsmålet: ”Hvor kristent er Europa?” Ifølge denne målingen ville 72,7 % europeere være kulturelt knyttet til kristendommen. Allikevel er det beregnet at bare 4,12 % er kristne, som aktivt er
bekymret over den åndelige tilstanden til deres venner og
naboer. Evangeliets framgang er også fortsatt langsom over
kontinentet. Bare 3,84 % europeere ønsker å ta imot Jesus
Kristus som deres Herre og frelser og tilslutte seg et fellesskap med andre troende, hvis de får presentert evangeliet
på en relevant måte. Videre er det beregnet at det bare er en
kirke for hver 19 920 europeer, med en ny kirke plantet for
hver 318 eksisterende kirke.
Ifølge målingen har disse europeiske landene de laveste
antall kirker per innebygger; Serbia & Montenegro, fulgt
av Slovenia, Makedonia, Bosnia, Kypros, Polen og Hel-

latt sine koner og familier for å jobbe i
Moskva.
Hvilke verdier, hvilken forvandling av
måter å tenke på ville det trengs for å
reformere Moldova og produsere et
ærlig styre, en robust økonomi, et produktivt jordbruk og et sunt familieliv?”
”Sannheten er,” sier Fountain, ”at reformasjonen omformet nasjoner fra
liknende fattigdom og korrupsjon ved å
gjenopprette Guds instruksjoner for for-

las. Balkan, hvor apostelen Paulus først brakte evangeliet
til Europa, er nå den minst evangeliserte regionen på kontinentet. Målingen indikerer også at den mest kulturelle
“kristne” regionen av Europa er Nordvest-Ukraina. Odeska
i Ukraina er antatt å være regionen som er mest åpen for
evangeliet. Kosovo er beregnet til å være regionen med det
minste antallet av evangelieorienterte kristne og også minst
åpne overfor evangeliet. I denne målingen brukte emRG
”the Wisdom of Crowds approach”, (”Tilnærming ved hjelp
av visdommen til folk ﬂest ”) en metode oppfunnet av den
amerikanske forretningsjournalisten James Surowiecki,
som fant at en beregning laget av en stor mangeartet gruppe
med mennesker er mer pålitelige enn en beregning gjort av
noen få eksperter. emRG planlegger å opprette et offentlig
diskusjonsforum som omhandler resultatene, sammen med
en full rapport som er ventet i slutten av februar. Målingen
vil bli gjentatt årlig for å måle forandringer i det åndelige
landskapet og for å øke påliteligheten til resultatene gjennom et større antall svar.
Kilde: http://emrg.friderich.net
Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Wisdom_of_crowds

hold på alle nivå: i familien, i samfunnet, urbant og nasjonalt. Dette la fundamentet for nasjoner, regjeringer, lover,
rettferdighet og menneskelig verdighet.
Den la fundamentet for den protestantiske arbeidsetikken, hvor alt ble gjort
til Guds ære. Dette var med til å bidra
til fremveksten av det moderne vestlige
samfunnet.” ”Selv i dag etter tiår med
sekularisering, nyter mange områder
av Europa enda fruktene av fruktene,
av fruktene av reformasjonen,” sier

Fountain. ”Men uten en gjenoppvekking av reformasjonens verdier vil det
europeiske samfunnet mer og mer visne som en avskåren blomst sivilisasjon.
Jeg er overbevist om at Bibelen, og
bare Bibelen, kan gi oss rammene som
trengs for den sosiale reformasjonen
som Europa trenger på begynnelsen av
det tjueførste århundret.”
Kilde: http://www.ywameurope.org
Research: http://www.transparency.org
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Globalt perspektiv
Frimodig menighetsplanting i India
Kristne i India møter alvorlige forfølgelser fra hinduer og muslimer. Like
fullt har de en utrolig evne til å ha
store visjoner for menighetsplanting.
De ﬂeste nettverkene består av tusener
av husmenigheter. Hva er deres DNA?
I følge en ledende menighetsplanter er
det tre ting som du sjelden vil ﬁnne i
den vestlige verden: Frimodig evangelisering, oppfølging av nyfrelste og
spredning av visjonen for menighetsplanting på nye steder. Og da nevnte
han ikke de 300 000 forbedere, som
ber for menighetsplanterne.
En annen leder fortalte at hver kirke
i hans nettverk begynner ved et mirakel. Først et møte med kraften lik den
fra Apostlenes gjerninger. Resultatet

blir umiddelbart at en ny menighet
blir plantet. Inderne er veldig presise i
sine undersøkelser, de vet eksakt hvor
mange kirker det er, og hvilke områder
de skal fokusere på. I løpet av de fem
siste årene har de plantet 62 698 nye
menigheter og de ﬂeste av disse holder på og multipliseres. I en provins i
2006 er visjonen å trene 25 000 menn,
6 000 kvinner og 30 000 barn for å nå
20 000 landsbyer. I en annen provins
har de som mål og plante 200 000 nye
menigheter før år 2010 og i en stor by
100 000. Disse tallene virker kanskje
utrolige, men man må huske at India
har et folketall på mer enn en milliard
mennesker.
Kilde: Joel-News

Økende hunger etter Gud på
universiteter i Amerika
Fra 6 til 10. februar 2006 var hundrevis av studenter samlet (ikke planlagt) i et kontinuerlig bønnemøte på Asbury
College i Kentucky, USA. Da studenter kom til den vanlige samlingen klokken ti på mandag, var Guds nærvær
så sterkt at de ikke kunne stoppe å tilbe, gråte og be. Så
de fortsatte ut uken til fredag kveld. ”Guds vilje bare brøt
ut” sa en student, Michael Spann. ”Folk lengtet bare etter
Gud. Jeg kan ikke engang beskrive det. Jeg ville ikke dra
før Herren var i meg på den måten han ville.” Mennesker
i den lille byen Wilmore, hvor Asbury bor, hørte om det
forlengede møtet og spaserte inn. En lokal nærbutikk
sendte vann og snacks til universitetet, etter å ha hørt at
bønnemøtet bare fortsatte.
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Dette er ikke første gang Asbury har vært åstedet for ”et
utbrudd av vekkelse.” Den 3. februar 1970 ”invaderte”
Den Hellige Ånd et møte som egentlig var ment å vare i
50 minutter. Det varte i 185 timer, 24 timer i døgnet, og
fortsatte periodevis i uker. Det spredte seg til slutt til 130
universiteter i USA og så til ﬂere andre land. Jaeson Ma
fra Campus Church Networks, en tjeneste som arbeider
for menighetsplanting på amerikanske universiteter, mottok rapporter fra over 40 universiteter tvers over landet
som startet 24-timers ”bønne- rom”. Han snakker om
en ånd av omvendelse, bekjennelse og frelse, og at også
overnaturlige helbredelser skjedde.
Kilder: Asbury College, Campus Church Networks, Charisma
Rapporter: www.asbury.edu/press/catalyst06 and www.40daysofprayer.
blogspot.com

Ved foten av Kilimanjaro: Gud
virker blant Masaiene
Tanzania er hjemmet til en av Afrikas
kronjuveler, det majestetiske fjellet
Kilimanjaro nær 6000 meter over
havet. Men ved foten av dette høyeste
fjellet i Afrika, reiser det seg noe enda
mer majestetisk. Lyden av eldgamle
stamme- rop som priser Herren. Tanzania er hjemmet til tusener av folk
fra Masai- stammen. Denne høye,
slanke, atletiske og eldgamle krigerstammen, som engang var imot evangeliet, opplever nå en vekkelse og
forlater noen av sine gamle religiøse
framgangsmåter og tradisjoner. ”Vi
har akseptert Jesus som vår frelser,
ﬂere og ﬂere mennesker vender seg
nå mot Gud,” sier Paulina Lysa, en av
Masaienes ledere.
Michael Lomayani, en masai gjeter
nesten ropte ut: ”Jeg er frelst! Jeg er
født på ny! Lenkene som har bun-

net meg er blitt fjernet!” I århundrer
holdt disse lenkene masaiene fanget i
forskjellige afrikanske religiøse ritualer og farlige tradisjoner. Polygami,
promiskuitet, utroskap, heksekunst,
mannlig og kvinnelig omskjæring har
alt vært en del av livet i stammene.
Men nå da mange i samfunnene har
tatt imot Jesus Kristus, har utroskap
og gamle tradisjoner blitt forlatt. En
av de primære årsakene til at HIV/
AIDS ble spredd mellom masaiene
var ”the Esoto dance”, (Esotodansen)
som hyllet utroskap og fruktbarhet
ved å dele på koner. Takket være de
kristne nødhjelpsarbeidere som lærte
masaiene om viktigheten av avhold
og Kristi kjærlighet, ble denne livsstilen direkte konfrontert. Resultatet ble
at Esotodansen ble forlatt i hoveddelen av masai- landsbyene.

Med vekkelsen har også den moderne
verden tatt igjen masaiene. Hvis en
vandrer over markene i Øst Afrika
i disse dager, kan en møte på en
masaileder som står ved siden av et
Akasiatre og snakker på mobilen sin,
hvor han oppmuntrer andre til å følge
Kristus.
Kilde www.cbn.com/cbnnews/CWN/
010613masai.asp

Jesabel – Satans dybder

av Stephen Bennett
”Jeg vet om dine gjerninger, din
kjærlighet og din tro, din tjeneste og din
utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger
overgår dine første! Men dette har jeg
imot deg: Du tåler denne kvinnen Jesabel,
hun som kaller seg profet, men som med
det hun lærer, lokker mine tjenere til å
drive hor og spise avgudsoffer. Jeg har
gitt henne tid til å vende om, men hun
vil ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se,
nå kaster jeg henne på sykeseng, og de
som begår ekteskapsbrudd med henne,
kaster jeg ut i stor nød dersom de ikke
vender om fra hennes gjerninger. Og
barna hennes vil jeg drepe med pest. Slik
skal alle menighetene få erfare at jeg er
den som gransker nyrer og hjerter, og som
gjengjelder hver og en av dere etter det
han har gjort. Men dere andre i Tyatira,
alle som ikke følger denne læren og ikke
har «kjent Satans dybder», som de kaller
det – til dere sier jeg: Jeg legger ikke noen
ny byrde på dere.” (Åp2:19-24).

Åndelig strid mot Jesabel
I disse siste dager skal det oppstå mange
åndelige kamper mot det demoniske
Jesabels fyrstedømme. Denne ånd går
imot den sanne apostoliske autoriteten
fra Gud, som holder på å bli etablert
i kirken i dag. De farlige dybdene av
djevelen i denne ånden raser voldsomt
mot hver og en som lever i Jesus
Kristus, tjener Gud og har åndelig
autoritet. Jesabel er i Skriftene referert
til som ”Satans dybder.” (Åp2:24). Den
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fulle fylden av djevelens ondskap er
innlemmet og er å ﬁnne i denne ånden,
med alt som Satan kan dra opp fra selve
dypet av hans mørke hull. Dets eneste
mål er å få deg til dybdene av fattigdom
i alle betydninger av ordet. Videre
ødelegge din motivasjon for alt i livet
– drepe din tjeneste, autoritet, forvirre
sinnet ditt, gjøre deg syk, og på det
verste drive deg mot døden, til og med
selvmord.

kontrollerende. Spesielt når du
begynner å bringe fram Guds herlighet
gjennom det profetiske eller i musikken
og kunsten din. Du må bevare din
gudgitte profetiske sensitivitet som
er en gave for å dra himmelen ned på
jord.

Han rakte hånden ut og grep
meg

Bevar din profetiske
sensitivitet

Jesabel kan forårsake stor nød og
ødeleggelse i menneskers liv. For
noen kan det bli for mye å takle.
David opplevde dette med ﬁenden.
”Fienden forfølger meg, slår meg til
jorden og knuser meg. Han lar meg sitte i
stummende mørke lik dem som for lengst
er døde. Min ånd er uten kraft, mitt
hjerte stivner i brystet.” (Sal143:3-4).
David var på et veldig vanskelig område
i seg selv – har du noen gang følt det
slikt? (Husk at han holdt på å bringe
fram Davids tabernakel som skulle bli
en type og modell for disse siste dager).
Men selv i de mest håpløse situasjoner
kan vi takke Herren for at han kan utfri
oss og forandre ting. ”Han rakte hånden
ut fra det høye og grep meg, drog meg opp
av det dype vann.” Sal18:17.

Jesabels ånd kan slå til mot det
profetiske, lovsangere, musikere og
kreative mennesker veldig hardt. Du vil
erfare dybden av Satans hat på mange
måter, spesielt gjennom mennesker
og forskjellige kirkestrukturer som
er tilbakeholdne, religiøse eller er

Jesabel kan være voldsom, men David
forsetter å si, ”Herren er mitt lys og min
frelse, hvem skal jeg da frykte?” (Sal27:1).
“Hva kan vel mennesker gjøre meg?”
(Sal56:12). Hver troende trenger denne
åpenbaringen! Mennesker kan ikke

Herrens store profet Elias endte opp
som suicidal og deprimert etter at han
på Karmelfjellet hadde brutt ryggen
av Jesabels profeter og knust deres
autoritet. Dette opplevde Elias selv
om at han hadde hatt tre års hvile og
forberedelser på forhånd, hos enken i
Sarepta. Jesabel slapp løs hele fylden
av sin grusomhet mot ham. Striden
med Jesabel er ikke noe å ta lett på eller
neglisjere. Vi burde være fullt bevisst på
disse realitetene av djevelens ondskap,
”så ikke Satan skal få bedra oss. For vi vet
hva han har i sinne.” (2 Kor2:11).

gjøre noe som forårsaker varig åndelig
skade, for alle ting som vi går igjennom
vil til slutt virke til det gode i våre liv
– hvis vi fortsetter å tro og våre øyne er
fokusert på Gud.

Sett ord på det negative og gi
det over til Herren
I noen menigheter er det ikke
akseptabelt hvis man gir uttrykk
for negative, depressive følelser som
kommer av åndelig trykk, eller man gir
utrykk for konkrete omstendigheter
som ikke er positive. Det er ikke noe
galt i å være full av tro og positivitet.
Mange mennesker er så fokusert
på å ikke tale negativt at hvis de
opplever noe som bryter med denne
grunnholdningen ignorere man sin
faktiske åndelige eller sjeliske tilstand.
Det genererer en subtil frykt, og det
holder folk tilbake i deres åndelige
liv, hvor de ubevisst styres av denne
tankegangen. David tømte ut mye av

sin smerte og dagliglivets ”negativitet”
gjennom sitt hjerte, og det var ok for
Gud. Herren brukte til og med ordene
av hans utmattelse som hellige sanger!
”Gud, lytt til min bønn, skjul deg ikke
når jeg trygler og ber! Akt på meg og gi
meg svar! Min bekymring gir meg ikke
ro. Jeg er helt ifra meg når ﬁenden roper
og de gudløse trykker meg ned. For de
velter ondskap over meg, rasende går de
løs på meg. Mitt hjerte skjelver i brystet,
dødsangst kommer over meg. Frykt og
beven fyller meg, og hele kroppen skjelver.
Jeg tenkte: Hadde jeg vinger som duen,
da ﬂøy jeg bort og fant meg et bosted.
Langt av gårde ville jeg rømme og holde
til i ødemarken. Sela. Skyndsomt ville jeg
søke ly mot storm og forrykende uvær. (Sal
55:2-9).

på tross av disse ting er Gud alltid
din styrke. Troen din blir prøvet i
prosessen, og du vil se hvor langt du
virkelig er kommet i livet ditt. Hvis
hjertet ditt er tro mot Kristus vil du
ønske å bli sterkere i ham og ønske å
kjenne ham mer enn noen gang før. Du
vil også lære ﬁendens metoder på denne
reisen, og som et resultat vil du modnes
til å bli en mektig overvinner.
De som overvinner Satans dybder ”skal
jeg gi makt over folkene… Og jeg vil gi
ham morgenstjernen.” Åp2:26,28. Det
er en territorial kraft i Guds Ånd til å
leve og til å overvinne i livet med din
familie og menighet. Det vil berøre
andre regioner, byer og nasjoner. For du
vil bære med deg stråleglansen av Guds
herlighet gjennom alt du gjør. (Jes60)

Troen blir prøvet
Du vil kanskje gi opp – David
gjorde det! Du opplever kanskje nød,
depresjon og engstelse av alle typer;
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I møte med MorningStar
og Rick Joyner

av Per Ivar Winnæss

perivar@brolendelam.no
På vårt besøk på den profetiske konferansen ”Feast of Tabernacles” arrangert
av MorningStar, i Charlotte, North
Carolina, USA ﬁkk vi mulighet til å
samtale med og intervjue blant annet
Rick Joyner. Rick Joyner er leder og
grunnlegger av den profetiske tjenesten
og menighetene MorningStar. De
har grunnlagt ﬁre lokale menigheter i
distriktet.
Rick Joyner er kanskje best kjent for
sine profetiske bøker som blant annet;
Det siste slaget, En profetisk visjon for
det 21. århundre, Kallet og Fakkelen og
Sverdet, men han er også en mye brukt
forkynner på konferanser og profetiske
seminarer over hele verden.
Deres profetiske treningssenter har også
høstet stor respekt internasjonalt og
ikke minst har musikken fra MorningStar funnet veien til mange som
elsker profetisk tilbedelse og lovsang.
Musikken har også vært banebrytende
med sin råe, progressive og ekte stil.

En avslappende atmosfære
Det som kanskje var mest i øyenfallende under konferansen var den
avslappede atmosfæren. Både ledere,
talere og staben hadde senkede skuldrer
og var tilgjengelige for legfolket. Her
var det ikke noen antydning til stress
eller at det var lagt opp til kunstig
avstand mellom ledere og møtedelt-
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agerne. Det var ikke vanskelig å føle seg
velkommen og den avslappede stilen
gjorde det enklere å kunne ta imot
forkynnelsen og åpne seg for Den Hellige Ånd.

Profetisk tilbedelse gjennom
kunst og dans
Under lovsangsdelen var det en stor
frihet til å uttrykke seg i lovsang og
tilbedelse. Det som kanskje var det
mest spesielle under lovsangen var at
det kreative ﬁkk stort rom, både gjennom spontan dans, kunst og gjennom
bruk av bannere. Det var ganske stor
plass mellom scenen og første stolrad
og her var det fullt av mennesker som
danset innfor Herren. På siden stod
det også ﬂere som malte bilder som en
uttrykksform i lovsangen. Her ﬁkk alle
som ville det, rom til å uttrykke seg
etter som ånden ledet dem.
Gi rom for de kreative gaver
Jeg spurte Rick Joyner akkurat om
dette med det kreative, hvorfor vi er
litt redd og mistenksomme når det
gjelder dans og kunst generelt, som en
uttrykksform i våre gudstjenester.
Rick Joyner svarer, ”at Herren er vår
skaper og er virkelig kreativ. Han elsker
det kreative og mangfoldet. De som er
nær Herren vil da også bli mer kreative
i sin uttrykksform. Den høyeste gaven
vi har er å tilbe vår skaper og vår Gud.
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av Per Ivar Winnæss
Derfor skulle vi som kristne være de
beste til å uttrykke oss gjennom alle de
kreative former for å tilbe Gud. Kreativitet krever imidlertid mye frihet og
plass. Dessverre er det mange kirkeledere som setter opp grenser og forsøker å kontrollere de kreative gavene i
lovsangen. Dette kan være på grunn av
blant annet frykt for å miste kontroll
eller at de har en religiøs ånd. Dette
gjør at vi ofte får stereotype møter og at
det blir lite rom til Den Hellige Ånds
bevegelse og uttrykksmåter. Vi i MorningStar forsøker derimot å gi stort rom
for de kreative gavene i menigheten.
Dette er nødvendig for at de kreative
gavene skal vokse og utvikle seg til det
potensial som er i Gud”, deler Rick
Joyner med begeistring.

Det var også ﬂere andre tjenester som
hadde satt opp små telt og presenterte
sitt arbeid og praktiserte forbønn for
besøkende. Videre var det andre som
solgte forskjellig slags eksotiske matret-

på området utenfor menighetslokalet.
Folk stimlet sammen og priste Herren
med dans og sang. Her var det toner og
rytmer jeg ikke hadde hørt før og bruk
av instrumenter som jeg ikke var vant
til i de sammenhengene jeg kommer

treningsskole og musikk CD-ene som
sendes ut over hele verden. Dette
er ikke hovedtingen hva vi driver
med. Bibelen sier at vi skal jage etter
kjærligheten og søke med iver etter de
åndelige gaver, slik at dere i større grad

over 90 milliarder kroner i året til å
gå til alternative medier og spiritister.
Det alvorlige i dette er at man regner
med at halvparten av kundemassen er
kristne. Dette kommer av at det i de
ﬂeste menigheter ikke ﬁnnes profetiske

De femfoldige tjenester
”Når det gjelder våre lokale menigheter
så bærer de selvfølgelig preg av vår pasjon for det profetiske og at vi har trenet
opp hver enkelt menighetsmedlem i
de åndelige gaver. Bibelen sier at dere
er bygget opp på apostlenes og profetenes
grunnvoll, Ef2:20 Men ellers så ser vi at
man ﬁnner at de femfoldige tjenester
skal arbeide sammen for å vokse opp
til en menighet i Kristi fylde. Ef4:11
Og han gav noen å være apostler, noen
til profeter, noen til evangelister, noen til
hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli
utrustet til tjenestes arbeid, til oppbyggelse
av Kristi legeme…”

”I dag bruker mange kirken som en
plattform for å komme ut i den profane
verden, men det skulle heller vært den
andre veien. At de som er skikket og
begavet skulle ”kjempe” om å få en
plass i menigheten med de kreative
gavene”, sier Rick Joyner videre.

Mellom møtene
På selve konferansen var det et møte
på morgenen og så var det pause til
kveldsmøtet. Under hele dagen var det
mye liv på plassen utenfor menighetslokalet.
Her var det satt opp små telt, rundt åtte
i alt hvor det var mulig å få profetisk
forbønn og veiledning gjennom team
fra MorningStar treningsskole. Det
stod lange rekker med mennesker som
ventet på å bli betjent ved de forskjellige teltene.
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De som ikke har de profetiske gaver
vil snuble og ikke ha klare visjoner.
Derfor ser vi en kirke i dag som ikke er
i sitt fulle potensial, slik Herren hadde
til hensikt i følge blant annet Joel 3:1
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”.

ter. Man kjente en pirrende eksotisk
eim av forskjellige slags orientalske
retter i luften. Her var det et virkelig et
mangfold både for ånd, sjel og legeme.
Det var så oppmuntrende å se hvordan
MorningStar hadde gitt rom for andre
tjenester til å virke sammen med deres
eget arrangement.
Det som beveget meg kanskje mest var
en vidunderlig lovsang fra forskjellige
lovsangsgrupper som spilte på en scene

fra. Det hele ble så befriende og forløste
glede og frihet i Den Hellige Ånd.

kan tale profetisk, 1Kor14:1 og dette er
selvfølgelig en del av det hele”.

MorningStar sin visjon
Jeg spurte Rick Joyner om bakgrunnen
for deres visjon og hva de vektlegger i
menigheten.

”Kjærlighet til det profetiske har vi og
vi har nåde fra Gud til å trene og forløse de profetiske gaver til kirken. Vårt
ønske er at alle menigheter skal vokse
inn i det”, sier Rick Joyner med glød.

Rick Joyner forteller; ”Vi er kanskje
best kjent for den profetiske tjenesten
i MorningStar, gjennom vår åndelige

I mangel av det profetiske
”Man regner med at det i USA brukes

gaver eller de som kan tyde drømmer
og har visdom til å hjelpe mennesker
med de åndelige gaver”.
”Vi er virkelig overgitt til dette å trene
og forløse de åndelige gaver, men vi
har en sorg at dette ikke ﬁnner plass i
mange menigheter og kirkesamfunn.
Den tragiske ting er at det er en stor
nødvendighet i mange sammenheng
men får ikke plass der, da de ﬂeste
steder er ikke åpne for det profetiske.

”Vi tror at det må ﬁnnes stort rom for
et mangfold av kreativitet, nådegaver
og tjenester i den lokale menighet.
Det er viktig at vi ﬁnner vår plass og
gir rom for hverandre slik at vi kan
se Kristi fylde i menigheten. Da vil
vi kunne betjene en generasjon av
lengtende mennesker som i dag søker
svar i det okkulte framfor å ﬁnne frelse
i menigheten, sier Rick Joyner videre.
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Jeg ble vel ikke regelrett
født
med
en
blyant
i
hånden
av Anne Grethe Øygarden

Illustrasjon: Anne Grethe Øygarden

Jeg ble vel ikke regelrett født med en
blyant i hånden, men det var ikke
langt unna. Den første tegningen
som min mor tok vare på hadde jeg
tegnet da jeg var 2 ½ år. Den har jeg
satt i glass og ramme. Man skal ikke
forakte den ringe begynnelse. Men
siden er det ikke mye som er bevart,
verken fra skoletiden eller annet. Det
jeg husker best er gleden da jeg ﬁkk en
ny tegneblokk. Den lå i hvit konvolutt
med blå skrift. Jeg kunne lukte på
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den… kjenne gleden av å begynne
på noe nytt. Nyte synet av de ulike
fargene. Etter skoletiden ble ark og
farger glemt. Og de skulle bli borte fra
minnet lenge, nærmere 40 år. Men det
er ikke bare Egon som ”har en plan”.
Det viste seg at Gud også hadde en
plan…

Den første påminnelsen
Den første påminnelsen i den retning
kom fra min barndoms nabo som jeg

ikke hadde sett på mange, mange år.
Da jeg møtte henne sa hun; ”Anne
Grethe, du har vært i tankene mine i
ﬂere måneder, du skulle gått på skolen
hos oss”. ”Hvilken skole?” spurte
jeg. Hun forklarte, at det var en linje
som het Kunstfag for voksne og den
burde jeg ta. Påminnelsen gjorde jeg
ingenting med, men det hun hadde
sagt førte en tid senere til at jeg meldte
meg på et malekurs. Jeg malte tre
bilder og la siden malerpenslene til
side. Men påminnelsene fortsatte fra
ulike hold. Gud gav seg ikke så lett. Jeg
begynte å tenke tilbake på en profeti
jeg hadde fått 18 år tidligere. Jeg var
på et kvinnemøte og den kvinnelige
misjonæren som talte på møte ba meg
reise meg opp, hun hadde en hilsen
fra Herren til meg. Hun sa mye som
forundret meg, og hun nevnte blant
annet; ”… du har gaver i hendene dine
til å forme og farge, og du har sagt at
du har arvet dem, men de er en gave
fra Gud. Du skal gå inn i et eventyr, (så
gjorde hun en liten pause som om hun
lyttet ekstra) Gud sier klart og tydelig
at du skal inn i et eventyr og at du må
holde fast på det!” Når noen bemerket
tegningene mine i skoleårene brukte
jeg å si; det å tegne har jeg arvet fra
mamma. Nå i ettertid sier jeg at det er
en gave fra Gud. Alle de ulike tingene i
profetien erfarte jeg ble realiteter i mitt
liv, men ”eventyret” lot vente på seg.
Hva besto eventyret i? Hvorfor måtte

Illustrasjon: Anne Grethe Øygarden

info@brolendelam.no
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av Anne Grethe Øygarden
jeg holde fast på det? Var det fordi det
skulle ta så lang tid? Jeg gikk rundt med
mange ubesvarte spørsmål.

Når tiden er inne
Her vil jeg skyte inn noen ord til deg
som kanskje venter på at løfter fra Gud
skal gå i oppfyllelse; ikke tro at Gud
har glemt deg, selv om årene går. Skulle
Gud være som et menneske at han
skulle lyve? Skriv ned de løftene som er
gitt deg og gå i forventning. Herren vet
når tiden er inne… og da blir du ropt
ut fra venterommet.

form og farge, kommer du til å erfare
at du går rett inn i eventyret”! Da først
trillet kronen ned hos meg, og jeg
fortalte på skolen hva som var blitt sagt
til meg 18 år tidligere.

Skolen var en innføring i ulike
teknikker, alt utenom maling i akryl/
olje, som lå mitt hjerte nærmest. Så i
skoletiden begynte jeg å male hjemme.
Jeg tok også malerkurs hos Kari Vedø
Fossdal. Undervisningen jeg ﬁkk hos
henne inspirerte og oppmuntret meg.
Så ﬁkk jeg en ny profeti; ”du har gaver
som du nå har begynt å forﬁne, og folk
kommer til å ville eie det du lager…”
Mulig jeg er treg i oppfattelsen, men
jeg koblet ikke dette sammen med det
å male. Ikke da. Det gjorde jeg ikke før
læreren på skolen en kveld sto framfor
meg og sa; ”når du går inn i dette med

At noen skulle ville eie noe av det jeg
laget, forundret meg enda mer. Men
en dag jeg var på et billedgalleri, ble
jeg spurt av en av de besøkende om
jeg malte bilder. Jeg har begynt, sa jeg,
”Kan jeg få se dem? Du skjønner, siden
du var liten har jeg ønsket å eie noe du
har malt”. Gud slo spikeren ned enda
en gang.

oppdaget en ting; jeg er helt avhengig
av hans hjelp til hver pust og hvert
penselstrøk… Jeg ønsker med bildene
å formidle håp, Guds omsorg for
morgendagen, glede og humor…
hverdagsbilder. Det er deilig å avslutte
et bilde og godt å begynne på et nytt.
Det er med en litt skrekkblandet
fryd jeg begynner, som i en berg- og
dal bane. Klarer jeg det? Og etterpå;
hvordan klarte jeg det? Jeg føler meg
som den lille gutten med brødet og
ﬁskene. Jeg gir til Jesus det jeg har, så
får han gjøre med det som han vil. Når
bildet er ferdig, ber jeg at Gud legger på
”ferniss”… Det kjennes litt tryggere da,
for da kan det nå litt lenger enn bare
hva øyet ser. Da kan det tale til hjertet,
for Gud er hjertenes Gud, heldigvis…

En ny begynnelse
Jeg er så takknemlig til Gud. Etter
mange år ”på vent” står jeg nå ved
en begynnelse. I de to årene som er
gått siden jeg begynte å male, har jeg

Illustrasjoner: Anne Grethe Øygarden

Etter ﬂere ”puff ” i kreativ retning
søkte jeg og ﬁkk plass på skolen.
Undervisningen foregikk på kveldstid.
Det forunderlige var at samme dag som
jeg skulle begynne, sto jeg i kassakø
på dagligvareforretningen. En dame

kommer bort til meg og sier; ”Jeg
kjenner deg ikke, men jeg har hørt om
deg. Du skulle gått på en tegneskole.”
”Jeg skal begynne i dag”, sa jeg. Det var
som om Gud slo spikeren ned.

Illustrasjoner: Anne Grethe Øygarden
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Poesi
Min Blomst
Det er din tur nå
Din tur til å blomstre!
Modningstiden er så forskjellig
Noen blomstrer tidlig,
og noen blomstrer sent
Men alle blomstrer i akkurat sin
tid!
Du er like verdifull for meg
Som den som blomstret i går eller
i fjor!
En evig velduft for min sjel er du
min vakre,
min vidunderlige, unike blomst!
Kom ut i min have
Kom!
Vinteren er over nå
Det er tid til å danse
Tid til å komme ut – fram i lyset!
Kom!
Kom - og dans med de glade!
Nå er det tid til å legge det som
har vært bak seg,
En tid til å komme inn i alt det
gode som jeg har for deg!
En tid til å leve, til å elske og til å
bli elsket tilbake igjen
Ikke fordi du har fortjent det –
men fordi jeg har elsket deg først!
Så kom – barnet mitt
Kom – legg deg ned ved mine
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Send oss dine dikt, historier eller skildringer
føtter
Kom – og drikk
Drikk av meg – drikk av det
levende vannet
Og du skal aldri mer tørste
Jeg ønsker å fylle opp alle de
tomme brønnene
Fylle dem så de renner over
Så alle kan drikke
Se – ut i fra ditt indre skal det
velle fram – bekker – fosser – av
levende vann!
Aldri mer skal du gå tom!
Så lenge du henter din kraft og din
styrke i fra meg
Så lenge du lar meg fylle deg på
dypet
Jeg elsker deg – jeg lengter etter
akkurat deg!
Jeg ser deg – akkurat som den
du er – når du behøver det mest!
Husk det!
Gunn

Guds orkester
Gud er i ferd med å stemme sitt
mektige orkester i denne tid. Han
hjelper hver artist til å bli kjent
med sitt instrument, og det tar
tid. Akkurat nå høres en masse

bråk og leven fra dette orkesteret.
Lyden av tusenvis av instrumenter
som stemmes og læres å spille
på, som trenes til det siste slaget.
Man kan si at orkesteret høres
helt merkelig ut. Mange fantastisk
vakre toner, men ingen spiller den
samme sangen enda. Tusenvis av
sanger og et virvar av toner, slik er
det i Guds menighet for tiden.
Gud vil at hver enkelt skal
konsentrere seg om å lyde
fantastisk i fellesskap, selv om
han vet at vi kan spille usedvanlig
vakkert alene. Han vil at hele
orkesteret skal spille sammen i
harmoni. På denne måten vil alle
og likevel hver enkelt bli hørt som
noe helt spesielt, men fellesskapet
vil være essensielt.

Se jeg kaller frem et orkester
som skal spille i tronsalen min og
triumferende marsjere i fellesskap
og å innta landet, slik jeg lot mitt
folk innta Jerikos murer med et
mektig lovsangsrop og lyden av
basuner.
Har dere kanskje ikke hørt, har
dere kanskje ikke sett de mange
velsignelser, under, tegn og
mirakler som jeg åpenbarer i
denne tid? Men det største mirakel
er at mitt folk samles og står
skulder til skulder i kampen!

Mange har spilt i skjul, se nå er
tiden for å spille med i orkesteret.
Mange vil helst spille alene, og
andre mennesker har gjerne i
lang tid nytt musikken til denne
begavede soloartisten. Nå er tiden
for at orkesteret skal samles.

Klar til kamp
Se et orkester gjør seg klar til
kamp, mektige er de for hele
jorden, skremmende for djevelen
og hans tjenere, og jublende fryder
himmelen seg. Men dette orkester
skal ikke være mange solister, nei
dette orkester skal være en tone,
en akkord, ingen skal vise sin tone
uten at de andre spiller med, og
se, i musikken skal man kunne
skjelne hvert enkelt instrument
selv om de alle spiller.

Jeg vil samle
Jeg vil samle mitt folk i fellesskap
i denne tid, bundet sammen i
dype bånd ved Jesu Kristi blod.
Jeg kaller dere til å være toner i
mitt rike, til å spille deres toner i
frihet og glede foran min trone.

Mitt folk roper på orden, de ser
menighetene rase sammen og
grunnvoller riste. De hører uroens
ånd rope og skråle, og de hører på
den. Dere roper på hjelp og fred,
men jeg har startet en prosess i
min menighet. I denne tid renser

jeg mitt folk i ild, og de opplever
trengsler, smerte og uro. Vet
dere ikke at jeg er fred? Kom til
meg, ja stig inn i til meg og få
fred, selv om dere beﬁnner dere i
kaoset akkurat nå. Jeg vet hva jeg
gjør, la meg bære dere gjennom
denne tiden av sønderknuselse
og nye begynnelser. Jeg har ikke
forlatt mitt folk, det er nå jeg er
nærmest, ja så nærme at dere
ikke merker det. La dere utruste i
denne tid, ikke trekk dere bort fra
fellesskapet, men hold sammen
med brødre og søstrene dere har i
Kristus og støtt hverandre. Jeg har
ikke glemt en eneste èn av dere.
Søk meg i mine tronrom og hør
min milde røst tale fred i dere.
Se, orkesteret øver og forbereder
seg. Se dem stemme sine
instrumenter og gjøre seg klar til
første tone. Se instrumenter i alle
størrelser og fasonger gjøre seg
klar til kamp! Og se dirigenten
komme ut på podiet i det rette
øyeblikk og starte den mektigste
konsert jorden noen gang har sett.
Ta din plass i Herrens orkester.
En profeti av Selina F Klungland

Vi ønsker å oppmutre deg som
skriver poesi, skildringer eller
historier, til å sende de inn til vår
redaksjon, via brev eller e-post.
Vi tror at Herren ønsker å oppmuntre de kreative gavene hos de
troende, til å tale et hjertes språk.
Et dikt eller et maleri kan tale til
menneskers hjerter og er ikke begrenset av tid, rom eller sted. Det
du skriver i dag eller maler, kan
tale inn i mennesker med en helt
annen bakgrunn, for en helt annen tid, om du er villig til å ta det
fram og dele det med andre. Du
skal ikke bare ha ditt eget gjemmested for dine kreative gaver,
men velsigne andre med det. Ikke
tro at det er for lite, eller ikke vil
berøre andre mennesker Vi vil
legge poesi, ut på vår webside og
trykke det i Den profetiske røst.
Ta det fram og få det ut,
til velsignelse og inspirasjon. Vi
vil svært gjerne være en som
formidler det som du har utrykket, til oppmuntring og trøst for
andre.
Send til: Brølende lam, Flessebergveien 1, 3300 Hokksund eller
på E-post: info@brolendelam.no
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Hvordan er tilstanden
i menigheten i dag?
av David Dyer
info@brolendelam.no

Hvordan er tilstanden i menigheten i dag? Det menneskelige behovet for å opphøye seg selv er til
stede i mange menigheter. Tendensen til å holde andre nede er også der. Ønsket om å få mer og
mer makt, innﬂytelse og berømmelse motiverer ﬂere enn et par pastorer i dag.
I vår tid er det vanlig å ta notis av hvor mange mennesker en pastor har i menigheten sin. Hvor
mange menigheter har han tilsluttet til sin menighet? Hva er antallet? Hvor stor suksess? Hvor
mektig har denne tjeneren blitt?
Holder avstand
Denne praksisen har gått så langt og
jeg forstår det slik at noen bibelskoler
til og med lærer fremtidige ledere
spesielle teknikker for å opprettholde
sin autoritet. De forstår så altfor godt at
hvis folk ser den menneskelige siden til
disse lederne vil de ha problemer med
at mennesker anerkjenner autoriteten
deres.
Så de instruerer dem til å ”holde seg på
avstand” fra medlemmene i menigheten
eller på bibelskolen. De råder dem til
ikke å bli venner med dem på grasrota
og ikke la andre få vite om deres
personlige problemer. Hvis de gjør det
vil ikke folk respektere dem eller være
lydige mot deres autoritet.
Ikke bare resulterer dette i etableringen
av en falsk type autoritet i menigheten,
det dømmer også lederen som er så
belemret og isolert, og derfor ikke har
kontakt med grasrota.
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Denne jordiske formen for autoritet
er fullstendig ukjent for Det nye
testamentes forståelse av menigheten.
Det er heller ikke uvanlig å ﬁnne
kristne ledere som kjemper for å
beholde sin posisjon i menigheten.

Kampen om posisjoner
Når noen andre begynner og bli
reist opp av Gud i menigheten, blir
anerkjent og respektert av grasrota som
personer som får budskap fra Gud, vil
kanskje den nåværende lederen ﬁnne en
måte å dra ned den personen på. Dette
kan være ved blant annet at lederen
anklager dem for å være rebelske og at
de ikke underordner seg og de blir så
mistenkeliggjort, isolert eller kanskje
støtt ut av menigheten. Enhver metode
er ok, så lenge man bevarer posisjonen
til den på toppen.
Anklager, frykt og konkurranse utgjør
alle grunnlag for en kjødelig maktstrid.
Ekte åndelig autoritet på den annen

side, ﬂyter fra Gud. Ingen som virkelig
blir brukt av Gud trenger å kjempe for
å få en posisjon eller en menighet.

Gud reiser opp ledere
Jesus er den som reiser opp ledere blant
sitt folk. Sanne ledere vil aldri opphøye
seg selv ved sine evner til å tale eller
lære og vil generelt sett aldri prøve å få
andre til å synes vel om dem.
Kong David for eksempel, var en
beskjeden hyrde, men Herren valgte
ham til å lede sitt folk. Mange av
profetene var ingenting før Gud berørte
livene deres og Guds ånd begynte å
ﬂyte gjennom dem. Tjeneste for Gud
er ikke et produkt av ambisjon eller
en skole du går, men kommer som
et resultat av et gudsliv og intimitet
med Gud. De som virkelig blir brukt
av Gud er dem som tjener andre, og
ikke tjener deres eget ego. Dette er
arbeiderne som vil (be)stå testen på
dommedag.

Det er heller aldri nødvendig å forsvare
sin posisjon eller tjeneste. En ekte
tjener har ingen posisjon å forsvare.
Han er simpelthen til Guds disposisjon
for å bli brukt eller ikke, som Herren
ser det er ganglig til enhver tid.

produsere åndelige resultater. Faktisk
kan det ikke det. Skriften sier: ”det som
er krokete kan ikke bli gjort rett” (Klag
1:15) Ingenting som begynner i det
jordiske rike vil noen gang produsere
åndelig frukt.

Hans vilje skjer i rett tid

Være en tjener

Ingenting vil hindre at hans vilje skjer
i den rette tid. Det er aldri et behov for
menneskelig innsats for å sikre Guds
arbeid. Strid, diskusjoner, maktkamper,
etc. er kjødets arbeid. Beskjedenhet,
varsomhet og ydmykhet er et bevis på
Den Hellige Ånd liv i personen. Hvis
vi biter og glefser etter hverandre vil det
forårsake ødeleggelse i Guds familie.
(Gal 5:15)

Dette er Guds vei. Mannen eller
kvinnen som ønsker å behage Gud
må bli en tjener. Vi må ydmyke oss
foran Herren og våre brødre i Kristus
istedenfor å ta verdens vei.

Alle Guds tjenere burde ta dette til
seg… Når Gud bruker dem og de blir
opphøyet i menneskenes øyne, må
de være forsiktige så de bare lever ut
autoriteten i Den Hellige Ånd som
strømmer gjennom dem. Enhver
naturlig gitt autoritet ved en stilling er
diskvaliﬁsert selv når det virker som om
den oppnår de nødvendige resultatene.
Guds vilje er ganske klar. Hans
direksjoner er åpenbare for lederne som
han bruker.
Men alt som appellerer til den naturlige
autoritet, gjennom tjeneste og stilling
vil for den kjødelige naturen ikke

Istedenfor å søke opphøyelse i
menneskers øyne, slik at vi kan
kontrollere dem og gjennom det, lede
dem til å gå på Guds veier, skal vi velge
å holde oss til det lave. På denne måten
vil bare de som virkelig er villige til
å høre Guds stemme høre ham tale
gjennom dem og være lydige.
Dette er akkurat slik vår Herre
Jesus Kristus levde mens han var på
jorden. Ikke bare hadde han retten og
autoriteten til å forlange lydighet, han
hadde også kraften til å tvinge ting til å
gå hans vei.
Men istedenfor å bruke denne kraften
leser vi: ”Han var i Guds skikkelse og
så det ikke som et rov å være Gud lik,
men ga avkall på sitt eget, tok på seg
tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da
han sto fram som menneske, fornedret

han seg selv og ble lydig til døden, ja,
døden på korset.” (Fil 2:6-8)
Kjære søsken i Herren. Dette er veien
Herren ønsker vi skal gå. Jesus Kristus
er en vidunderlig person. La oss
komme inn i den fulle erfaring av hans
virkelighet.

B-ECONOMIQUE

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

Brølende lam profetisk seminar
11 - 13 august 2006
”Hvordan leve med en profetisk gave”
Deretter skal det skje at jeg skal utøse min Ånd over alt
kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres
gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal
ha syner. Joel 3:1
Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige
gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk.
1Kor 14:1

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

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

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

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

Seminaravgift kr 800,00 innbetales til 1638.19.28601 innen 21.07.2006. Påmelding etter denne dato kr 1.000,00
Helpensjon i dobbeltrom fredag-søndag, kr 1.400 og enkeltrom kr 1.660. 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 ved å sende oss en e-post til info@brolendelam.no
eller ring vårt kontor på 32 75 79 85.
First hotell Ambassadeur i Drammen

Arrangør: Brølende lam

