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Hans kraft i deg
Stillhetens velsignelse

Gudsfrykt og disiplin
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Velsignende
Derfor gjelder det om at Guds folk

Vi oppmuntrer deg som leser å løfte
i lag med oss, ved å så inn et månedlig beløp eller et engangsbeløp, slik at
vi kan få ferdigstillet ombygningen.
Bruk gjerne den vedlagte bankgiro eller ring oss om du vil stå med
oss å bære dette fram økonomisk.
Les mer om dette i Brølende lam på
kryss og tvers.
Per Ivar & Valentina Winnæss

Poesi Side 44 – 45

Hanna – din triumf er til Herrens
behag, av Torild Groven Side 28 – 30
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Fangenes engel i Puerto Rico,
av Kjell Bjørn Møller Side 32 – 34
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Brølende lam på kryss og tvers,
av Per Ivar Winnæss Side 14 – 17

Løftesbarnet, av Liv Anna Møllen
Kristianslund Side 40 – 42
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Hans kraft i deg,
av Andrew Wommack Side 10 – 13

”Ledarskapet...”, bok av Gunnar
Bergling, Bokanmeldelse av Sigmund
Ådnøy Side 27
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Byggende
Slik Nehemja ledet oppbyggingen av
Jerusalems murer med murskjeen i den
ene hånden og sverdet i den andre, ser
vi at det er ingen motsetninger i det
å være krigførende og byggende på
samme tid. Fienden angrep, ironiserte
og vanæret jødene i byggingen. Samtidig ble Nehemja myndig i sin Ånd og
kunne fullføre det profetiske ord om
å bygge opp igjen Jerusalems murer.

Viktig melding
- Utrustningssenteret 24/7
Vi er midt i ombygningsfasen på profetskolen, når Den profetiske røst nå
gjøres ferdig. Vi har et budsjett på
kr 440.000 Når vi er ferdig i løpet
av september har vi mulighet til å ta
imot økningen i antall besøkende på
møtene, utvide med profetskole – ukekurs, med overnatting og omsorgshelger med forbønn og veiledning.

Stillhetens velsignelse,
av Ivar Vik Side 6 – 8

Globalt perspektiv Side 20 – 23
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Erobrende
Skal vi innta de løfter og det område
som Herren har gitt oss, må vi mobilisere til krig. Vi liker det kanskje
ikke, men selv om Herren hadde lovet Moses og Josva landet, så var det
faktisk Josva med folket som måtte
nedkjempe enhver ﬁende i landet.
Det var ikke ved egen styrke men ved
Herrens styrke de vant seier. Likefullt
var det de som måtte utkjempe enhver kamp for å innta landet. Herren
salver oss med en Josva’s ånd for at vi
kan være erobrende og krigførende.

også i dag er fylt av Nehemjas ånd.
For målet med at vi er krigførende, erobrende og byggende er at vi skal være
til velsignelse for folket.

Kraftevangelisering – utrustning til
tjeneste, av Margaret Saltrøe
Side 36 – 39
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Krigførende
Vi tror det pågår en krig i åndeverdenen i denne tiden for å dra de hellige
ned i støvet og asken, slik at vi ikke
skal kunne være en bærer av en vekkelsens ånd. Fienden ønsker at vårt
fokus skal være på omstendighetene,
problemene og på dårlige erfaringer
fra fortiden. Mange ønsker bare en
velsignelse fra Herren mens Guds
Ånd søker de som er villige til å miste
sine liv og bli bærere av den ild og kraft
som er i Kristus Jesus. Dette er tiden
hvor jeg opplever at Herren minner
oss om å leve i Kol.3:1-4 ”Hvis dere
da altså ble oppreist med Kristus, så søk
de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet
mot de ting som er der oppe, ikke mot de
ting som er på jorden. Dere er jo døde, og
deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når

Kristus, som er vår liv, åpenbares, da skal
også dere bli åpenbart sammen med ham
i herlighet.”

Tre ganger nye begynnelser,
av Sigmund Ådnøy Side 4 – 5

Gudsfrykt og disiplin,
av Rick Joyner Side 18 – 19
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Vi håper dere har hatt en velsignet
sommer. Vi har opplevd en virkelig
hunger i Guds folk denne sommeren.
Vi opplever at dette er tiden der de
troende reiser seg opp i fra støvet og
asken og med en Elias ånd bygger en
veg for Herren og forbereder folket på
at brudgommen kommer. Det ligger
Gud på hjerte at bruden skal reise seg
og være en bærer av den herlighet som
ligger tilgjengelig i Kristus.

Leder Side 2
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Tre ganger nye begynnelser
av Sigmund Ådnøy

info@brolendelam.no

Vi var en hel del brødre og søstre i Herren som hadde meldt ankomst til Brølende lams profetiske helg
i Drammen og First Hotel Ambassadeur. Faktisk hørte jeg at vi var 88 deltakere, noe som sto i harmoni
med fredagens dato 08.08.08
Stikkord for dette arrangementet ble bl.a.: tilbedelse, ”nye begynnelser”, forbønnsteam, profetisk
betjening, brødsbrytelse og varmt fellesskap.
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Berørt av Gud
Selv hadde jeg ikke muligheten til å bli
med fra fredag, men kom lørdag formiddag. Det skjedde imidlertid så mye
verdifullt den tiden jeg var til stede,
at det føltes som en hel helg. Nå er jo
Gud så visst ordens og fredens Gud;
om det ikke skulle være så mye ”action”, hadde ikke det trengt å bety at han
ikke ﬁkk prege oss. (Han kan ”pensle
salveolje på oss” også når vi ikke ser
eller merker noen verdens ting der og
da.) Mange av oss er for ofte opptatt
av at ”det må skje noe”. Imidlertid gjør
Gud iblant mye på kort tid – i, med og
for barna sine. Denne helgen opplevde
jeg som en slik hendelsesrik helg. Det
var en helg som gjorde godt for mange
av oss i det vi ble berørt av Gud for
blant annet å se de nye begynnelsene i
livet vårt. En del tårer og en hel del latter ble forløst gjennom et vidunderlig
nærvær av Den Hellige Ånd; kontakter
ble opprettet og relasjoner styrket mellom søsken; og mange tok nye ”danseog lovprisningssteg” ut i den friheten
Kristus har frigjort oss til.

nye begynnelser. Utsmykking, pynt og
design kan noen ganger faktisk være
en del av tilbedelsen av Herren, noe jeg
ser på Valentinas utsmykking som. Det
kan også være med å profetere ting – i
dette tilfellet temaet for helgen, nemlig
nye begynnelser i Kristi kropp i Norge,
og nye fødsler (frelste sjeler). Vi (heller
ikke vi menn) kan ikke lenger overse
at Herren faktisk har behag i fargebruk, kreativ utsmykking osv. – også
i forbindelse med det å være gjestfri i
et hjem. Det var bare en liten assosiasjon jeg ﬁkk mens jeg nå kom inn på
hvordan det var pyntet denne helgen.
(Mange av oss menn legger kanskje for
liten vekt på hvordan vi lar det se ut

Det kreative i utsmykningen
Salen vi var i, var nydelig utsmykket
med friske, lyse farger med blant annet
sommerfuglmotiver og bark fra Guds
natur. Det kan hende enkelte ikke tenker over det, men det var med å sette
en god og inspirerende ramme rundt
fokuset på tilbedelse av Herren og på

hjemme i stua når vi får besøk? Vi kan
ha noe å lære av Guds Ord også på det
feltet …)

i betjeningsteam eller ledet lovsang,
men om alle og enhver som var til
stede. Noe undervisning kom gjennom
Per Ivar eller gjennom en hel del av
deltagere som gikk fram og bar fram
vitnesbyrd under samlingene. Også
under lovsang og på andre måter viste
Herren oss ting som var nyttige å ta
med seg.
Samspill og hjertefellesskap
”Hvordan vi samarbeider med Den
Hellige Ånd” så for meg ut til å være en
rød tråd gjennom helgen, idet vi ﬁkk se
mer av hvordan vi samlet og enkeltvis
bør vandre i Herrens tjeneste. Samtidig kunne det virke som om Herren

Stikkord for dette arrangementet
ble bl.a.: tilbedelse, ”nye begynnelser”, forbønnsteam, profetisk
betjening, brødsbrytelse og varmt
fellesskap.

Selv om dette ikke var et seminar, tror
jeg vi alle opplevde at vi ble trent og
undervist av Herren. Da snakker jeg
ikke bare om de av oss som var med

betonte viktigheten av å ha hjertet vårt
tett tilkoblet hans hjerte. Dette er noe
vi vet en del om fra før, men vi trenger
påminnelser om det. ”Hjerte til hjerte”-kontakt er av avgjørende betydning for profetisk integritet, men også
i andre aspekter av det å være en Guds
tjener. Om vi jager etter å tjene Her-

ren uten å kjenne hjertet hans for oss
personlig og for hvordan vi skal tjene,
kan det så klart være lett å spore av.
En ting jeg ofte har bitt meg merke i
hos Per Ivar, er den helhetlige undervisningen og betjeningen jeg ser at Herren bruker ham til. Selv om han ikke
hadde ordet like mye som på seminarene, opplevde jeg en sånn helhetlig
”tone” også denne helgen. Det er viktig
å se helhetsbilder, siden Gud er helhet
og gjør mennesker hele. Og ikke minst
er det viktig siden vi trenger å legge av
oss enkelte ”briller” som fungerer som
”sosiale skillevegger”. Mange av oss
feilbedømmer ofte mennesker, også
søsken i Herren, ut fra ”småfeil” de
gjør.
Sammensveiset familie
Noe av det beste med denne helgen,

var den uformelle og uhøytidelige tonen som slo rot blant oss. Spesielt litt
utpå søndag formiddag følte jeg virkelig at vi var en sammensveiset familie
– med smil, god og fri latter, men også
med en ellers merkbar enhet. Alle ﬁkk
ikke utvekslet mange ord eller minutter med alle, men det er forståelig når
vi tross alt bare er sammen et par dager. Personlig kjente jeg lengselen etter å bruke mer tid med folk som kom,
men får ”bite i meg” at det er en tid
for alt …
”At de alle skal være ett” og ”se hvor de
elsker hverandre” var bibelvers vi ﬁkk
en sterkere smak av under dette arrangementet. Jeg opplever at Jesus virkelig
brenner for enhet i Guds folk; dette er
ikke rart, for det er i praksis snakk om
én kropp – som Jesus er hode for! Ho-

det har omsorg for resten av kroppen
og at den henger sammen. Gjennom
varmende ord og omfavnelser ﬁkk vi
som var samlet, erfare kjærlig enhet.
Mange vitnesbyrd fra bekker små som
gjorde en stor å”, ﬁkk vi erfare praktisk enhet – og ante hvordan lokalfellesskapene våre kan fungere sammen,
samt hvordan de kan nå verden.
Jeg er usigelig glad for at jeg ble med
denne helgen og ﬁkk smake så sterkt
av Herrens godhet – og ﬁkk koblet
hjertet mitt mer opp til Guds hjerte
for enhet. Det var en skikkelig inspirasjon og brannfakkel av en helg for
meg personlig og jeg regner med at de
andre deltagerne kan si det samme om
helgen.
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av Ivar Vik

Stillhetens velsignelse
ivar.vik@ebnett.no
når det var viktige avgjørelser han sto
overfor som da han tok ut de tolv disiplene. ”På denne tiden gikk han en gang
opp i fjellet for å be, og hele natten var
han der i bønn til Gud. Da det ble dag,
kalte han til seg disiplene sine, og av dem
valgte han ut tolv,” Luk6:12f. Jesus sto
foran et viktig valg. Ved sitt eksempel
lærer han oss hvordan vi skal gjøre det
når vi står overfor viktige valg i livet.

Gud er i stillheten. Ja, Gud er
til stede i alle situasjoner. Men
aldri er hans nærvær og hans
stemme så lett å fange opp som
i stillheten. Hvilket forhold har
du til den totale stillhet? Har du
noe forhold til den?
Slå av radioen, slå av TV-en, lukk døra,
lukk vinduet, hold opp med å prate,
sett deg ned i en stol, lukk øynene, lukk
munnen, trekk pusten og nyt stillheten. Så kan du ta frem din bibel og
slå opp i Matt6:6. Der står det: ”Men
når du ber, skal du gå inn i ditt rom og
lukke din dør og be til din Far som er i det
skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,
skal lønne deg.” Legg merke til hva som
står: og lukke din dør. Det er å ta et aktivt valg til fordel for å lukke noe ute,
nemlig det som vil forstyrre din ro, alt
som vil bidra til å ta fra deg fokuset på
det ditt sinn skal konsentrere seg om,
nemlig fellesskapet med Gud i bønnen. Det innebærer også å lukke noe
inne, nemlig en tid med fellesskap med
din Herre, med bønnen og bygging av
ditt fellesskap med Gud.
Dyrk stillheten
I en av mine andaktsbøker står det:
”Dyrk stillheten. I den taler Gud.” Det
er en sannhet. Å dyrke stillheten vil
ikke bare si å oppsøke den regelmessig,
men aktivt legge til rette for at stillheten kan bli en del av min hverdag.
Stillheten kommer ikke til oss uten videre. Det avhenger av våre omgivelser,
vårt arbeid og stedet der vi bor. Bor vi
øde til uten en stressende hverdag, kan
vi nyte stillheten i fulle drag. Noe an-
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Den svake susing
Profeten Elia opplevde et sterkt møte
med Herren. Han ble truet på livet av
kong Akab og nå ﬂyktet han ut i ørkenen, helt ned til fjellet Horeb i Sinai.
”Da sa Herren: ”Gå ut og still deg opp på

net er det om vi bor midt i en storby.
Da kan det hende du må jobbe for å
oppleve stillheten. Det er verdt det av
mange grunner. Først og fremst gir det
Gud en større mulighet til å tale til
deg. Dessuten er det sjelebot i å være i
stillhet. Det gir oss bedre forutsetning
for å ta riktige valg, det gjør det lettere å tenke og resonere. Men først og
fremst er stillheten med å løfte deg i
din gudsrelasjon.
Jesus oppsøkte stillheten med jevne
mellomrom. ”Da han hadde gjort dette,

gikk han opp i fjellet så han kunne være
for seg selv og be. Da kvelden kom, var
han der alene.” Jesus gjorde to grep for
å søke stillheten. Han gikk opp i fjellet,
bort fra forstyrrelser og han gikk alene.
Så lenge han hadde mennesker rundt
seg ﬁkk han ikke anledning til å søke
den indre ro som han også hadde behov av. Og han gikk opp i fjellet for seg
selv. Det står uttrykkelig at han var der
alene. Jesus søkte fellesskapet hver sabbat i synagogen slik han pleide. Men
han hadde også behov for å være alene
i stillhet med sin Far i bønn. Spesielt

for Elia ved først å sende en storm,
et jordskjelv og en ild. Det er som
Gud vil si: ”Som du skjønner Elia er
det ikke nødvendigvis gjennom disse
voldsomme naturfenomen jeg kommer til deg, men gjennom den svake
susing. Gudsnærværet er altså ikke
proporsjonalt med lydstyrken i møtet
eller i antall desibel i våre bønner. Det
er altså en kraft i stillheten som mange
har til gode å oppdage. Stillheten er en
kraft fordi den innebærer fraværet av
forstyrrelser.
Stille måltid
Å søke stillheten er å gå mot strømmen. For stillhet er ikke en frukt av

Har du aktivt oppsøkt stillheten
som en vei til å komme nærmere Gud? Ligger det en skatt og
venter på deg? Den er fri og lett
tilgjengelig.
fjellet for Herrens åsyn!” Og se, Herren
gikk forbi. Foran ham fór en stor og sterk
storm, som kløvde fjell og knuste knauser;
men Herren var ikke i stormen. Etter
stormen kom det et jordskjelv; men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild; men Herren var
ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en
svak susing. Da Elia hørte den, drog han
kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg
ved inngangen til hulen.” 1Kong19:1113 Det var i den svake susing at Gud
møtte Elia. Gud ville poengtere dette

den tid vi lever i nå. Tvert i mot er det
slik at jo mer hedenskap jo mere larm!
”Hvorfor larmer hedningene og grunder
folkene på det som fåfengt er?” Sal2:1
Når fred nevnes som den tredje av
Åndens frukter er det vel ikke å undres
over at ufred er en frukt av et liv i kjøttet. Når kristne ikke greier å leve i fred
med hverandre (eller med naboen for
den saks skyld) er det grunn til å stanse
opp og stille seg selv en del spørsmål.
Ikke slik å forstå at fraværet av en stille
stund er forklaringen på alt som går på

tverke, men likefullt kan nærværet av
en daglig stund i stillhet med Herren
gjøre til at du tenker deg om en ekstra
gang før du lar det falle en sårende eller ondsinnet kommentar.
Kristne har opp gjennom tidene søkt
stillheten aktivt. Hele klosterbevegelsen er født ut fra et ønske om å trekke
seg tilbake for å kunne hengi seg til
fellesskapet med Gud uten noe forstyrrende uro. I dag er det oppstått
et voksende antall retreatgårder her i
landet der stillheten er et helt vesentlig
innslag. Bl.a. praktiserer man her stille
måltider der det ikke er anledning til
ordveksling. I stedet kan man ytte til
en opplesing eller musikk. Hvorfor
ikke prøve et stille måltid i familiesammenheng? For barna kan dette være en
dør inn i en ny verden og for foreldre
en smak av det kontemplative liv. Har
du aktivt oppsøkt stillheten som en vei
til å komme nærmere Gud? Ligger det
en skatt og venter på deg? Den er fri
og lett tilgjengelig. Den vil hverken
koste deg penger eller anstrengelser,
men kan altså føre deg nærmere Guds
hjerte. Peter Halldorf skriver ved en
anledning: ”..veien til den stadig dypere forening med Gud er alltid stillheten. Tausheten.” Hvem ønsker ikke
å kjenne Gud på dypet? Ingenting er
som å kjenne Gud. Og gudskjennskapet oppnås gjennom fellesskap. Å
dyrke fellesskapet med Gud er veien
til større gudskjennskap. Fellesskapet
med Gud næres ved stillheten, en verdi
som er tilgjengelig om vi bare vil gripe
den.
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Brølende lam
TV programmer på

TV Visjon Norge
Hver søndag, nytt profetisk TV program fra Brølende lam
Per Ivar Winnæss i studio med gjester, musikk og innslag
Sendes på TV Visjon Norge følgende tider:
Søndag kl 17:30
med repriser påfølgende uke:
Tirsdag kl 23:00
Lørdag kl 15:30
Søndag kl 07:00

Ukeskole

Forbønn

”Dere kan alle tale profetisk”

og omsorgshelg

På Flesseberg Gård - Øvre Eiker

På Flesseberg Gård - Øvre Eiker

10-15 November 2008
26-31 Januar 2009
18-23 Mai 2009
6-11 Juli 2009
5-10 Oktober 2009

Pris for kurset: kr 2.200
Helpensjon for oppholdet seks
dager: 3.000

8

Vi tar opp maks
16 elever pr. kurs.

3-5 Oktober 2008
16-18 Januar 2009
Det blir satt av mye tid til forbønn og profetisk
veiledning. Vi underviser om temaet: Hvordan ta
imot helbredelse. Hvordan beholde helbredelse.
Hvordan ta i mot befrielse. Hvordan beholde befrielse. Tilgivelse. Hvem du er i Kristus.

Brølende lams

Distrikts seminarer 2008
H a m a r : 19-21 september
S u n n m ø r e : 10-12 oktober
L i l l e s a n d : 28-30 november
For mer info og påmelding ring 32 75 79 85

Seminaroversikt for 2008
Drammen 2008:
31. oktober – 2. november
(Ny dato)

Distriktsseminar 2008:
Hamar: 19. – 21. september
Sunnmøre: 10. – 12. oktober
Lillesand: 28. - 30. november

Profetisk nyttårssamling 2008/09:
Drammen
First Hotel Ambassadeur:
30. desember – 1. januar

Pris for kurset er kr 1.200
Helpensjon for helgen
i dobbeltrom: 1.300

Vi tar inn maks 12 deltagere pr helg.

Ring oss på 32 75 79 85 for mer informasjon og påmelding.

9

Hans kraft i deg
av Andrew Wommack
Paulus ba om at du skulle forstå:
”... hvor overveldende hans kraft er hos
oss som tror. Med denne veldige makt og
styrke reiste han Kristus opp fra de døde
og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter,
over alt velde og herredømme og over alle
navn som nevnes kan, ikke bare i denne
verden, men også i den kommende. Alt la
han under hans føtter, og ham, hodet over
alle ting, ga han til kirken, som er Kristi
kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.”
Ef1:19-23
Gud ønsker at du skal forstå hvor
overveldende stor hans kraft er for oss
som tror. Det er nøyaktig den samme
kraft som han brukte for å vekke Kristus opp fra de døde!
Har du noen gang bedt Herren om å få

info@brolendelam.no

garanterer jeg for at kraftindikatoren
ville ha slått ut over de høyeste verdier,
da Kristus sto opp fra de døde. Hvorfor? Satan og alle hans demoner gjorde
alt de overhodet maktet, for å forhindre oppstandelsen – men mislyktes!
Ruinert!
Den store menigheten jeg går i, gjennomfører et spektakulært påskeopptog, hvor djevelen plager Jesus på fristelsens berg. Han blandet seg også i
mengden da de ropte ”korsfest ham!”
igjen og igjen. Så, da Jesus var død og
begravd, sto djevelen og alle hans demoner på utsiden av graven og skjøv
på steinen. Selv om de prøvde av all
sin makt å forhindre oppstandelsen,
så maktet de det ikke. Plutselig kom
det en eksplosjon. Røk veltet ut i det

Jeg står i en pakt med deg, Far.
Jeg er en helt ny skapning, og i
min gjenfødte ånd har jeg den
samme kraften som reiste Jesus fra de døde.
mer kraft? Hvor tror du han ville ta den
fra? Ef1:19-23 erklærer, ”at du allerede
har i deg den samme kraft som reiste Jesus
Kristus fra de døde.” Det er den største
manifestasjon av Guds kraft noensinne.
Å reise Jesus fra de døde, krevde mer
kraft enn å skape universet, dele Rødehavet i to, eller noe annet Gud har
gjort. Hvis du kunne plassere Guds
kraft inn i et slags måleapparat, for
å vise hvor mye kraft som blir utløst,
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steinen falt ut over djevelen, og Jesus
gikk triumferende ut av graven og sto
seirende oppå steinen.
Selv om denne dramatiseringen ikke
var nøyaktig slik det skjedde, så viser
den akkurat og symbolsk det som er
den åndelige sannheten. Satan gjorde
alt han kunne, men hans kraft var ingenting sammenlignet med Guds. Jesu
Kristi oppstandelse er den største de-

monstrasjon av Guds kraft noensinne!
Og du har den samme oppstandelseskraften på innsiden! Den er ikke der
ute i himmelen et sted. Den er inne i
deg – i din gjenfødte ånd. Du behøver
ikke mer kraft. Du trenger bare å tro
at du allerede har den, og så begynne
å oppdage hvordan den fungerer. Bli
kjent med de lover som styrer hvordan
Guds kraft virker, og begynn å praktisere dem. Hvis du tar imot denne
åpenbaringen, vil den ødelegge for deg
de ﬂeste religiøse tradisjoner som ﬂyter
omkring og forvrenger dagens kristendom.
Det vil bestemt forandre den måten
du ber på! Du vil slutte å tigge Gud
og si: ”Å Herre, jeg er ingenting. Jeg
har intet, men tror at du formår alt.
Kom og gjør noe!” I stedet vil en modig nytestamentlig innstilling få deg til
å si: ”I meg selv er jeg ingenting. Jeg
har ingen styrke eller verdighet basert
på min egen menneskelige dyktighet.
Men jeg står i en pakt med deg, Far.
Jeg er en helt ny skapning, og i min
gjenfødte ånd har jeg den samme kraften som reiste Jesus fra de døde. Du sa
i ditt Ord at hvem som helst jeg legger
mine hender på vil bli helbredet – og
jeg tror det!” Så vil du stå opp, ta din
autoritet og begynne å befale og utløse
Guds kraft.
Det var det Peter gjorde, da han så
på den lamme mannen foran tempelporten. Fullt vitende om at han hadde
Guds kraft inne i seg, erklærte Peter: ”Det jeg har, det gir jeg deg: I Jesu
Kristi, nasareerens navn – stå opp og gå!”
Apg3:6 Så rakte han ut hånden, grep
mannens hånd og løftet ham opp. Straks

ﬁkk mannens føtter og ankler styrke, og
han gikk, sprang omkring og lovpriste
Gud.” Apg3:7-8
Peter sa: ”Det jeg har.” Det var ikke sin
egen menneskelige styrke han refererte
til, men Guds oppstandelseskraft inne
i hans gjenfødte ånd. De ﬂeste menigheter i dag ville sparke deg ut, hvis du
sa noe slikt. De ville argumentere: ”Du
kan ikke gjøre noe!” Selvfølgelig ikke
– i ditt fysiske selv. Men i den virkelige
deg – i din gjenfødte ånd – har du fått
Guds oppstandelsesliv!
Denne forståelsen vil forvandle deg
til en kommandør. Du vil ikke lenger tigge Gud om noe og si: ”Legen
har fortalt meg at jeg kommer til å
dø, og jeg kan ikke gjøre noe med det.
Å Gud, vær så snill og helbred meg!”
– og så sitte der som et hjelpeløst null,
og bønnfalle Gud om å gjøre noe. Så
lenge du ber slik, viser det at du ennå
ikke har åpenbaringen om at den sam-

me kraften som reiste Jesus Kristus fra
de døde, nå bor på innsiden av deg.
Denne forståelsen vil forandre deg fra
å være en som knurrer, klager, sutrer
og strever, til å bli en troende som tar
i bruk sin autoritet, står opp og befaler
djevelen å ikke stjele det som Gud har
gitt. Det er en totalt annerledes innstilling!
Istedenfor å bli forstenet og gjemme
deg bak hjørnet og be: ”Gud, vær så
snill få djevelen vekk fra ryggen min,”
vil du stå der og si: ”Hvor er han? Djevelen kan bare prøve på å vise fram sitt
stygge fjes. Jeg kommer til å jage ham i
døden, fordi jeg har autoritet og kraft!”
Forskjellen er ikke bare en følelse, men
den vil også vise seg i resultater!
Majoriteten bestemmer
Gjør Paulus bønn til din egen, og si:
”Far, jeg har sett et glimt av det, men
jeg trenger en åpenbaring! Åpne mine
øyne så jeg kan forstå, og hjelp meg å

se hvilket håp jeg er kalt til i deg. Gi
meg lys til å forstå hvor rik på herlighet og storhet oppstandelseskraften er,
som du har plassert i min gjenfødte
ånd. Far, gi meg en åpenbaring av hva
jeg allerede har!”
Ikke: ”Å Gud, gi meg mer enn jeg allerede har. Jeg har ikke nok. Jeg vet at du
kan gjøre hva som helst, men jeg kan
ikke gjøre noe.” I ditt kjødelige selv
– utenfor din gjenfødte ånd – er dette
sant. Men du er ikke bare kjødelig! Det
er en del av deg som er født på nytt,
og som nå har hele Kristi liv, seier og
kraft i seg.
Du er, i din ånd, det som Jesus er akkurat nå! I din ånd er du – i dette øyeblikk – det samme som du vil fortsette
å være i all evighet. Du trenger ikke at
Gud skal gjøre noe nytt. Du trenger
bare en åpenbaring om hva han allerede har gjort. Du er satt sammen av
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av Andrew Wommack
tre forskjellige deler – ånd, sjel og legeme. 1Tess. 5:23 Din gjenfødte ånd er
nøyaktig lik Gud og er alltid for ham.
Ef4:24; 1Kor6:17; 1Joh4:17 Hvis din
sjel – den mentale, følelsesmessige del
av deg – blir fornyet og tror hva Guds
Ord sier i din ånd, vil du oppleve Guds
liv og kraft på innsiden (ånd + sjel =
2 mot 1). På den annen side, hvis din
sjel blir enig med din fysiske kropp,
vil Guds liv og kraft inne i deg ikke
kunne manifesteres i det naturlige område (sjel + kropp = 2 mot 1). Simpelt
ﬂertall bestemmer alltid!
Hvis du lar din sansekunnskap dominere deg, vil din sjel være enig med din
kropp, og den vil stenge av for strømmen av Guds liv og kraft i deg. Når
du bare lar det du kan se, smake, høre,
lukte og føle kontrollere dine tanker,
vil du si: ”Hvis jeg virkelig hadde Guds
oppstandelseskraft inni meg, ville jeg
kjenne det. Ettersom jeg ikke føler
noen ting, kan jeg ikke ha den!” Det er
på den måten Guds overnaturlige kraft
i din ånd forblir avstengt fra å kunne
manifestere seg.
Tørk tårene
”For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne
mot den herlighet som skal bli åpenbart
på oss (’i oss’, eng. overs.)” Rom8:18
Merk at herligheten ikke vil bli åpenbart for oss, men i oss. Det er ikke slik
at vi kommer til himmelen, og så plutselig gir Gud oss sin herlighet. Nei, det
som skjer når vi kommer til himmelen
er, at vi ikke lenger vil tenke kjødelig.
Vi blir i stand til å se fullstendig klart
hva som allerede er i oss! Det er grunnen til at Gud må tørke tårene fra våre
øyne. Det er ikke fordi så mange men-
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nesker bare så vidt klarer å komme til
himmelen. Nei, det er fordi vi ankommer og får den fulle åpenbaring av hva
vi allerede hadde, og vil gråte, klage og
skjære tenner over at vi lot djevelen
stjele så mye fra oss. Ydmyket av hans
løgner, hadde vi tigget og bønnfalt
Gud om å gjøre noe som han allerede
hadde gjort. Siden vi ikke trodde at
han allerede hadde gjort det, levde vi
langt under våre privilegier i Kristus,

med deg her, er det som førte meg
igjennom. Sjelisk nærtagenhet og ’føle
godt’ - ﬁlosoﬁ har gjennomsyret ’kristenheten’ i dag. Mange mennesker vil
heller sitte der og rulle seg i sin smerte,
enn å bli ferdig med den. De foretrekker å få andres medlidenhet, få armer
lagt rundt seg, og få en klapp på skulderen med bekreftelsen: ”å ja, det er
så fælt,” istedenfor å komme seg ut av
det. Noen mennesker ser heller etter

Far, det er sant. Gjennom Jesu
Kristi død, begravelse og oppstandelse har du allerede sørget for alt jeg behøver.
og lot djevelen slå oss fordervet uten
grunn. Det er årsaken til at det vil bli
gråt og jammer først i himmelen. Herren blir nødt til å trøste oss på overnaturlig vis, for at vi skal kunne nyte
tilværelsen der!
Dette er en fullstendig annerledes tankegang. Jeg treﬀer stadig mennesker
som er så nedtrykt, motløse og utslått,
at de blir fornærmet over det jeg deler
med dem. De tenker at jeg er ufølsom,
ubarmhjertig, og ikke forstår hvordan
det er å ha det vondt. Jeg vil ikke forherlige djevelen gjennom å liste opp
alle mine problemer, men jeg har opplevd ting som har smertet meg så mye,
at jeg oppriktig trodde at jeg ikke orket
å gjennomleve natten. Jeg har opplevd
mange ting som var utover det mine
muligheter å kunne utholde, men jeg
er likevel her, i live og har det godt i
dag! Disse sannhetene som jeg deler

slik kortvarig ”trøst”, i stedet for etter
løsningen, som ville sette dem fri for
framtiden.
Svaret
Det jeg deler med deg er ikke ufølsomt;
det er svaret. Det er bare sannheten
som du kjenner til, som vil sette deg
fri. Joh8:32 Din uvitenhet om Guds
Ord, er det Satan bruker for å holde
deg bundet. ”Mitt folk går til grunne
fordi de ikke har kunnskap” Hos4:6 Det
du ikke vet om, tar livet av deg!
Jeg forstår at folk har problemer. Ikke
alle tror helt perfekt og lever i det. Jeg
kan ha medfølelse med noen som har
havnet i en problemsituasjon. Men den
rette reaksjon når du hører dette, er:
”Far, det er sant. Gjennom Jesu Kristi
død, begravelse og oppstandelse har
du allerede sørget for alt jeg behøver.
Akkurat nå ﬁns det i min gjenfødte

ånd. Derfor vil jeg stå opp i Jesu navn
og tro deg. Jeg bestemmer meg i mitt
hjerte for at jeg vil ta til meg det som
rettmessig er mitt, og komme meg ut
av denne søpla!” Det er den riktige
reaksjonen! Hvis du bare ønsker å
fortsette å ha det vondt og motta andre menneskers medlidenhet, trenger
du å trekke tommelen ut av munnen
og vokse opp! Sitt ikke bare der med
dette bedrøvelige utseendet i ansiktet.
Begynn å oppdage hva Jesus alt har
gjort for deg.
Min hensikt er å hjelpe, ikke fornærme. Men vår passive, såkalte kristendom i dag, utøves så stikk i strid med
denne sannheten, at mange mennesker
blir fornærmet av det jeg sier. Men jeg
utfordrer deg til å tenke nøye igjennom
det jeg formidler. Å forstå realiteten i
dette, har satt meg fri, og gjort meg i
stand til å vandre på et høyere plan av
seier enn noen gang tidligere. Jeg har
gjort ting langt utover min menneskelige evne. Jeg har ikke vært nedtrykt,
motløs eller utslått i over tretti-fem år.
Jeg har sett mennesker blitt oppreist

fra de døde, blinde øyne åpnet, og dødelige sykdommer helbredet. Alt dette
kom av å samarbeide med Guds kraft
på innsiden av meg.
Direkte fra Gud til deg!
Det jeg forkynner fungerer! Det holder meg stabil, når alt omkring meg ser
ut til å falle sammen. Hvis du tar imot
denne åpenbaringen, vil den fungere
for deg, også!
Derfor oppmuntrer jeg deg til å ta
bønnen i Ef1:17-23 og kombinere den
med bønnen i Ef3:16-21, og gjør dem
til dine egne. Be dem, be dem og be
dem – ikke for å få Gud til å gjøre noe,
men for å få åpnet ditt hjertes øyne, så
du kan se fullheten i det han allerede
har gjort. Tro meg, Gud ønsker at du
skal få denne åpenbaringen, mer enn
du selv gjør. Åpne bare ditt hjerte, begynn å søke å bli hungrig på en positiv måte, og si ”Gud, jeg kan ikke leve
lenger uten en åpenbaring av det du alt
har gjort. Jeg nekter å fortsette å be,
tigge og bønnfalle deg om å gjøre det
du allerede har gjort. Jeg må ha denne

forståelsen!” Mens du søker ham av
hele ditt hjerte, vil disse sannhetene
forandre ditt liv fullstendig.
Dette er ikke en åpenbaring du mottar
en gang, og aldri behøver å gå tilbake
til. Det er en forståelse, som må bli en
del av ditt kristenliv i hverdagen. Resten av denne boken vil begynne å utvide og utdype dette enda mer. Jeg tror
at det virkelig vil hjelpe deg. Men aller
mest behøver du Den Hellige Ånd til
å gjøre dette virkelig for deg personlig.
Dette trenger å gå forbi ren intellektuell forståelse og bli til åpenbaringskunnskap – direkte fra Gud til deg!
Jeg står sammen med deg i bønn om
at Herren vil bruke disse ting jeg har
delt med deg, til å hjelpe deg å ta imot
åpenbaringen om at du alt har fått
det!
Utdrag i fra boken: Du har det allerede
av Andrew Wommac utgitt på Agape
forlag. Boken kan bestilles gjennom Brølende lam og koster kr 200.

Ta en titt på nettstedet:

www.brolendelam.no

en
en profetisk,
profetisk, kreativ
kreativ nettressurs
nettressurs for
for vekkelse
vekkelse og
og reformasjon
reformasjon
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Brølende lam på kryss og tvers

av Per Ivar Winnæss info@brolendelam.no

Mange søkte til Holy Ghost
Extreme møtene i sommer
Vi har åpne møter hver onsdag på profetskolen i Øvre Eiker. Denne sommeren har ikke vært noe unntak. Det
er kanskje om sommeren det er aller
viktigst å være tilgjengelig, da mange
menigheter har stengt sin virksomhet
om sommeren. Gud tar ikke ferie og
det gjør ikke problemene heller. Det
er kanskje om sommeren mange opplever at problemene heller forsterkes i
deres liv. Da er det godt å kunne vite at
man kan komme et sted, hvor det tas
tid til hver enkelt i et varmt fellesskap
med muligheter for forbønn for den
enkelte. Vi har sett mange mennesker
søkte Herren i sommer. Vi kan merke
at det virkelig er en stor hunger og
tørst i Guds folk og at grasrota er åpen
for mer. Mange familier har besøkt oss
denne sommeren.

Fullt hus
Vi har ikke annonsert våre møter
foruten at det har stått om dem i Den
profetiske røst og på hjemmesiden vår.
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Imidlertid har vi stort sett hatt overfylt
lokale fra tilreisende fra hele Østlandet gjennom sommeren, tross varme
deilige sommerdager. Flesteparten har
kommet fra Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold, selv om
ﬂere har kommet langveisfra også. At
så mange nye mennesker besøkte møtene denne sommeren skyldes jungeltelegrafen. Flere har tatt med seg venner og familien på møtene og vi har
sett spesielt mange barn og unge bli
møtt av Herren.

Helbredelse og utfrielse
Det er mange vitnesbyrd om helbredelse, utfrielse og ﬂere vitner om at
de virkelig har fått nytt mot og styrke
til å leve ut det Herren har lagt i deres
indre.
Flere kan vitne om at Herren helbredet og satte fri under forbønn, profetisk tiltale og gjennom selve fellesskapet i brødsbrytelsen. Nattverdsmåltidet er noe vi alltid tar når vi kommer
sammen og vi ser hvordan Herren
gjensvarer vår lydighet og tro til Jesu

Kristi ord om nattverden. Flere har
vitnet om momentane helbredelser,
mens andre igjen har kommet tilbake
senere og vitnet om at Herren har helbredet dem.
Noen av vitnesbyrdene går på momentane helbredelser fra blant annet kronisk migrene, prolaps i rygg, mens andre har kommet tilbake og vitnet om
at de har blitt satt fri fra blant annet
søvnløshet og utbrenthet.
Kanskje det som har berørt oss mest
er at ﬂere barn og unge har møtt Herren. En ung jente som var plaget med
tvangshandlinger ble satt fri under den
spontane profetiske lovsangen. Det ble
til et vitnesbyrd både for psykiateren
og for barnevernet i kommunen de er
bosatt i. Ellers har vi hørt herlige vit-

Åtti elever på profetskolen
denne høsten

Vi føler at vi har et lite lokalt gjennombrudd på Brølende lam profetskole for
tiden. Etter at vi stort sett har hatt elever
som har hatt over halvannen times reisetid til skolen har de ﬂeste fra modul I
denne høsten under halvannen times reisetid. Videre har vi en vekst i antall elever
på hele 45 % i forhold til den tidligere rekorden fra semesteret, høsten 2007.
I skrivende stund har vi 47 elever som har
akseptert plassen på modul I og 33 elever
til modul 24/7 extended version.

Profetskole for barn
Vi kjenner også i vårt hjerte at det snart er tid for profetisk seminarer for
barn. Barn er ofte oversett i forhold til deres kall og utvelgelse der de står i
dag. Man tenker på at barn skal tjene Gud når de blir store, men tenker ikke
på at de faktisk kan tjene Gud der de er i dag. Gud har lagt ned så mange
nådegaver og talenter i barn, som jeg tror vi vil få nåde til å lokke fram, slik
at de kan tjene Gud akkurat nå i deres livssituasjon og at de kan utvikle seg
i tidlig alder.
Vi har derfor tatt inn fem elever på modul I på mellom 12 og 17 år for høstens semester. Alderen på elvene ellers strekker seg fra 12 til 83 år. Så vi kan
trygt si at vi bryter polariseringen av generasjonene og fører generasjonene
sammen for å tjene Gud. Et annet sunnhetstegn er at elevene kommer fra
mange ulike evangeliske menigheter og vi sammen har en hunger for mer
av Gud.

Brølende lam utgir 2 nye CD-er

– En profeti over deg og Reﬂeksjoner II

nesbyrd om ﬂere åtteåringer som har
blitt fri fra mareritt og søvnløshet for å
ikke nevne et profetisk ord som ble gitt
en ung jente om ordblindhet. Noen
dager senere ringte moren og fortale at
nå leser datteren min mye bedre.
Vi har også hatt ﬂere møtefremmede
på møtene. Det er virkelig talene å
se mennesker bli frelst over midnatt etter over fem timer på møte.
Vi har også sett ﬂere unge menn
uten fedre bli sterkt møtt av Herren.
Det som er svært oppmuntrende er at
ﬂesteparten av de nesten femti profetskoleelevene på modul I har søkt etter
at de har vært på disse onsdagsmøtene
i sommer.

Det er to år siden siste Brølende lam CD produksjon,
Jeg vil be for Norge. Vi føler at det er tid for å gi ut
to nye CD-er denne høsten. Vi samler flere med sterke
profetiske gaver innen å formidle profetiske budskap
gjennom sang og musikk fra profetskolen og seminardeltagere.

Nyttår 2008/2009 i Drammen

Sist år hadde vi en herlig profetisk nyttårshelg i Stavern. Årsskifte 2008/2009 blir vårt tredje år vi har profetsk nyttårshelg.
Vi har allerede fått en stor interesse fra troende som vil være
med i år og vi tror at hotellet i Stavern kan bli for lite. For at
vi ikke skal behøve å si nei til deltagere i år, har vi ﬂyttet den
profetiske nyttårshelgen til First Ambassadeur hotell i Drammen, som vi var på for to år siden.
Uansett lønner det seg å melde deg på tidlig denne gangen, da
mange allerede har meldt sin interesse for å feire nyttår med
oss i en profetisk forbønns atmosfære.

En profeti over deg
En profeti over deg er en live innspilling med fokus
på å betjene deg personlig med Guds hjerte og tanker
for deg. Vi tror at denne CD vil oppmuntre mange og
at man vil oppleve Guds hjerte for lytteren personlig.
Dette blir en personlig profetisk hilsen til deg gjennom
flere personer med herlige profetiske gaver i sang og
musikk.
Reﬂeksjoner II
Reﬂeksjoner II er en instrumental innspilling som vil
være et verktøy for lytteren til selv å ﬁnne Guds tanker
og hjerte for sitt eget liv.
Cd-ene koster 190 pr. stk. og kan bestilles gjennom å
ringe Brølende lam eller sende oss en e-post.
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Brølende lam på kryss og tvers

av Per Ivar Winnæss
Brølende lam utvider utrustningssenteret i Øvre Eiker
Det siste halvåret har vi hatt et stort
press på lokalitetene her oppe på profetskolen i Øvre Eiker. Vi har til tider
ikke hatt plass til alle besøkende verken i møtesalen, hvor ﬂere har måttet
sitte i spisesalen i stedet. Det har vært
køer i garderoben og til toalettene og
vi har heller ikke alltid hatt nok parkeringsplasser.
Som vi tidligere har delt har vi vært på
utkikk etter større og mer egnede lokaler. Vi har også gitt bud på et hotell
som ikke ble akseptert av selger. Imidlertid føler vi at Herren har gitt oss
en ny nådetid her oppe på Flesseberg
gård i Øvre Eiker ved å gjøre nytte av
stedets potensial.
Ombygning av møtesal og spisesal
Vi har derfor gått i gang med et større
ombygningsprosjekt. I første etasje river vi en vegg og gjør møtesal og spisesal til et møtelokale. Her får vi da
plass til 100 personer. I kjeller utvider
vi med ett toalett/dusj rom til. Videre
bygger vi 6 bønne/soverom med plass
til to senger i hvert rom. Vi bygger
også en spisesal i kjelleren plass til 60
personer.
Forﬂytning av møtedeltagere til profetskolen
Ombygningen og gjennom at også
nesten 50 av de som har besøkt oss
på onsdagsmøtene har søkt på profetskolen og begynner på Modul I
på tirsdager, tror vi at vi fortsatt kan
utvikle utrustningssenteret her oppe
på gården og ta imot ﬂere mennes-
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ker. Vi regner jo med at mange av
de nye elevene da ikke kommer til å
gå på onsdagsmøtene denne høsten.
Dugnad
Det som har oppmuntret oss med disse
ombygningsplaner er at ﬂere av våre profetvenner utover i landet har selv kommet til oss og spurt om vi trengte hjelp.
Langhelgen den 21. – 23. august ﬁkk

vi hjelp fra Jæren gjennom Brigt Skrettingland og Tor Sigve Svalestad. Fra
Feda og Kvinesdal kom Kjell Gunnar og Kjell Eivind Lohne. Videre fra
Moss, Olav Honningdal og fra Tomter, Andreas Coldevin.
Denne helgen rev vi ned vegger, murte
igjen åpningen til garasjen og satte i
gang med å bygge reisverket til de forskjellige rom.
Første fase ﬁkk vi unnagjort langhelgen og vi hadde et velsignet arbeidsfellesskap og herlig bønnemøte om
kvelden.
Neste fase begynte mandag med nye
folk som Bjørg og Sjur Holt fra Holmestrand og Olav ble med videre. Disse dagene brukte vi til å legge gulv, tak
og bygge resten av reisverket. I tillegg
kom elektriker og la opplegg for det
elektriske anlegg.
Roy Kristoﬀersen sagde hull i muren til
vinduer og stod for pussingen av den,
mens vi i uke 36 ﬁkk inn hjelp til ma-

ling og tapetsering av blant annet Evelyn og Magnus Hammer og Margun
og Steinar Tøgersen.. For en nåde det
har vært at folk ute i vårt land gjensvarer og er med ”å rive ned, dra ned, ødelegge og rykke opp for å bygge og plante”
så vi kan utvide våre teltplugger.
Vi kunne i sannhet merke at vi i den
ene hånden holdt en murskje for å
bygge på muren, mens at vi i den andre
hånden holdt et sverd for å svinge det
og nedkjempe ﬁenden, lik Esra og Nehemja bygget profetisk og la grunnen
for at det profetiske ord skulle oppfylles om gjenoppbygningen av templet
og Jerusalem.
Vi retter en stor takk til alle som har
bidratt praktisk til at vi kunne stå ferdige til skolestart og for Herrens favør.
Budsjett
Budsjett for ombygningsprosjektet, inkludert ytterligere 40 nye stoler i møtesalen og nye bord og stoler i matsalen
er kr 440.000. Ønsker du å være med å
så inn i utvidelsen av utrustningssenteret er du velkommen til dette. Kontonummeret er: 9235.25.62094
Sommerskole og ukeskole
Når vi nå har utvidet muligheten med
overnatting med 15 nye sengeplasser
er vi i stand til å realisere mer av visjonen om et 24/7 utrustningssenter.
Vi vet at mange ønsker å gå brølende
lam profetskole, men ikke kan se muligheten av å sette av så mye reisetid
hver uke i et helt semester. Vi vil derfor i den nærmeste tiden kunne tilby
profetiske ukentlige kurs med kost og
losji. Dette tilbudet vil bli mye rimeligere enn om vi hadde brukt hotell for

en hel uke. Vi tenker oss en uke på høsten,
en på vinteren og to uker på sommeren.
Omsorgshelger
Gjennom ﬂere år i profetisk forbønnstjeneste ser vi også behovet for at mennesker
trenger mer tid for å motta det som Herren
har for hver enkelt, når det gjelder helbredelse, utfrielse og istandsettelse til tjeneste.
Vi ønsker derfor å tilby helger på gården
hvor vi i tillegg til forbønn og profetisk veiledning underviser om hvordan bli helbredet og utfridd, videre hvordan man beholder helbredelse og utfrielse.
Gjennom et betjenende felleskap hvor Jesus
Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt tror vi utrustningssenteret vil bli en
oase for mange slitne og nedbøyde troende.
Ta gjerne kontakt med oss om dette virker
interessant for deg eller for dine venner og
familie.

Profetier, drømmer og visjoner ut til folket på Bryne
I skrivende stund er vi i forberedelsene til innhøstningen på Jæren helgen
den 5. – 7. september. Vi har et team på over femti deltagere, både lokale
fra Jæren og fra hele landet. Vi vil ha mange profetiske forbønnsteam
som står klare til å motta søkende mennesker på de åpne møtene fredag
og lørdags kveld og på søndag ettermiddag.
Møtene holdes på Bryne gamle mølle som er kommunens festsal, midt
i gågata i Bryne sentrum. Bryne Kro og hotell er selve basen vår for seminaret om profetisk evangelisering, utfrielse og åndelig krigføring. Vi
kommer til å sende ut profetisk evangeliseringsteam og forbønnsteam på
gata og vi er åpne for Åndens ledelse for å kunne grave opp skatter som
er skjult i hjertene til hedningene.
Vi tror det er mange søkende mennesker som venter på å bli høstet inn
for Guds rike. Vi har den forventning at mange mennesker kommer til
å bli møtt av Guds hjerte gjennom de forskjellige utadrettede profetiske
teamene denne helgen. Slik Jesus møtte den Samaritanske kvinne med et
kunnskapsord som forandret hele hennes liv, tror vi at alle troende kan få
profetiske nøkler inn i menneskers hjerter.
Vi ser fram til å oppfylle en profetisk visjon som Herren gav i 2006 om
Jæren.

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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Gudsfrykt og disiplin

av Rick Joyner

info@morningstarministries.org

Misjonsbefalingen går ikke bare ut på å få mennesker omvendt, men på å gjøre dem til disipler. Ordet
disippel betyr ”student”. Det betyr også “den som er disiplinert”. Begge betydninger gjør seg gjeldende
for livet vårt i Kristus.
Når vi kommer til Herren, blir vi en
student for resten av livet. Som vi leser
i 1Kor2:10”… for Ånden utforsker alle
ting, også dybdene i Gud.” Fordi dette er
Åndens natur, vil vi også – når vi ledes
av Den Hellige Ånd – til enhver tid
utforske for å kjenne Herren bedre. Vi
er nødt til å kjenne veiene hans, ikke
bare handlingene hans. Sann kristendom og overﬂadiskhet er rake motsetninger til hverandre.
Fordi ordet ”disippel” også betyr ”en
som er disiplinert”, erklærer 2Tim1:7
”For Gud gav oss ikke en ånd som gjør
motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.” Få tenker på disiplin og sindighet som en Åndens frukt
eller gave, men den er veldig grunnleggende for naturen til den Ånden som
vi har blitt gitt. Hvis vi lever ved Ånden, vil vi være et disiplinert og sindig
folk. Dette innebærer å beherske oss
selv med fokus og hensikt. Det er derfor ”selvbeherskelse” står oppgitt som
en Åndens frukt. (se Gal5:22-24)
Veien til oppfyllelse
I 1Tim4:7-8 får vi denne beskjeden:
“Øv deg heller i gudsfrykt. For kroppslig
øving er nyttig til noe, men gudsfrykten
er nyttig til alt. Den har løfte både for
dette liv og for det som kommer.” Mest
sannsynlig har ingenting av betydning
noen gang blitt oppnådd uten disiplin.
Hvis vi disiplinerer oss selv i Kristus,
kommer vi til å oppnå ting som vil
bære evig frukt. Hvis vi ønsker å gjøre
noe som helst av betydning, må vi gri-
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pe og anvende den store kraften som
blir utløst gjennom disiplin.
Jeg har noen ganger blitt fortalt, av
venner som har kjent meg fra barndommen, at de ikke klarer å forstå
hvordan jeg oppnådde tingene jeg har
oppnådd. Jeg forstår forlegenheten
deres. Mange av dem er smartere enn
jeg og mye mer begavet, og mister dog
livsgnist i jobber de hater, mens jeg

tet bort; det er ikke for sent å forandre
seg. All disiplin vil betale seg. Disiplinen vår i Herren kommer til å bære
evig frukt. Mange ville begynne å leve
svært fruktbare og oppfylte liv hvis de
tok bare den tiden de nå bruker foran
TV-en og i stedet brukte den foran
Guds trone, idet de søkte å kjenne
Herren og ga seg selv til hans tjeneste.
De følgende versene kan forandre

Selv om jeg var en ﬁasko på skolen og virket bestemt til et mislykket liv, ble jeg ved den nye
fødselen gitt gaven disiplin.
gjør den typen ting de drømmer om.
Hvorfor? Selv om jeg var en ﬁasko på
skolen og virket bestemt til et mislykket liv, ble jeg ved den nye fødselen gitt
gaven disiplin. Noe grep meg slik at jeg
visste det ikke fantes noe viktigere eller mer oppfyllende enn å få bli kjent
med Herren. Mens andre var ute og
hadde det gøy, holdt jeg meg hjemme
og studerte i ﬂere år. For dem så det ut
som om jeg kastet bort livet mitt, men
nå ser det ut som om det var de som
kastet bort anledningen til å gjøre noe
betydningsfullt.
Ikke for sent til forandring
Det spiller ingen rolle hvor gammel du
er, eller hvor mange år du kan ha kas-

liv – fra liv av nederlag og motløshet til kraftige demonstrasjoner av
Guds kongerike. Les dem! Grunn
på dem! Be over dem! Adlyd dem!
[I den engelske oversettelsen Joyner
her bruker, står det ”discipline” der det
på norsk står ”tukt” og ”oppdra”; dette
kan tydeligere vise forbindelsen til
artikkelens øvrige fokus på ”disiplin”
– overs. anm.]
”Har dere glemt de manende ord som taler til dere som til sønner: ”Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, mist ikke motet når
han refser deg. For Herren tukter den han
elsker, og refser hver sønn han tar seg av.”
At dere må lide, det tjener til å oppdra
dere; for Gud behandler dere som barn.

Finnes det en sønn som ikke blir tuktet
av sin far? Hvis dere ikke får tukt som
alle andre, er dere ikke sønner, men uekte
barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som
tuktet oss, og vi hadde respekt for dem.
Har vi ikke mye større grunn til å bøye
oss under ham som er åndenes Far, så vi
kan vinne livet? For fedrene tuktet oss
bare en kort tid, slik de fant det for godt.

Men han gjør det til vårt beste, for at vi
skal få del i hans hellighet. All tukt synes
vel i øyeblikket å være mer til sorg enn
glede. Men siden gir den fred og rettferd
som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved
den.” (Hebr12:5-11)
Ikke kast bort prøvelsene dine. De er
mer dyrebare enn gull. Som Herren sa

i Åp3:19: ”Alle som jeg elsker, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend
om!”
Utdrag fra ”Daily Devotional” fra MorningStar Ministries. Se www.morningstarministries.org
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Burma: 4700 buddhistmunker tar imot Kristus
I mange år har Christian Aid hjulpet
menigheter i Burma og har vært vitne
til mange vidunderlige rapporter fra
misjonærer som arbeider i dette urolige landet. Men den siste overraskende
rapporten forteller om 4700 buddhistmunker som mottok Kristus som sin
frelser. Mirakelet skjedde i et bakteppe
av mer enn ti år av politisk grusomhet mot enkelte burmesiske etniske
minoriteter. I løpet av disse årene har
3000 landsbyer i det østlige Burma
blitt ødelagt og folk ble enten drept
eller drevet til avsidesliggende fjellområder. Enkelte var i stand til å ﬂykte til
naboland, selv om de ikke var spesielt
velkommen der.
Av den totale befolkningen på 57
millioner mennesker, er 51 millioner
buddhister og en prosent av denne
gruppen er munker. Det er et kloster
i de ﬂeste landsbyer. Barn blir ofte

utdannet i klostre, slik at om de ikke
selv blir munker, er de blitt grundig
indoktrinert med buddhistisk tro og
praksis. Munkene har alltid hatt en
ganske sterk innﬂytelse i burmesisk
politikk og regjering. De førte an i
uavhengigheten fra britene i 1948. I
august i fjor fordoblet regjeringen prisen på brensel og mat selv om prisene
allerede var skyhøye. Det kom som en
overraskelse på resten av verden da
buddhistiske munker ledet an i fredelige demonstrasjoner og protesterte
mot stigende omkostninger og regjeringas undertrykking.
Det var i dette mørket at buddhistiske munker og nonner begynte å
invitere kristne misjonærer å komme
for å dele evangeliet i klostrenes private sfære. Til tross for farene dette
medførte, dro misjonærene til ﬂere
klostre, og besøkte hver av dem ﬂere

ganger. Flesteparten av disse munkene
er fra det dominerende Bama-folket,
som normalt er svært avvisende mot
evangeliet. En av menighetene som er
støttet av Christian Aid sendte denne
rapporten: ”I de siste tre år har 4700
buddhistmunker blitt ledet til Kristus
gjennom vår tjeneste. Det synes som
om Den Hellige Ånd har oppmuntret
disse munkene og nonnene til å kalle
våre evangelister for å komme og dele
håpets og kjærlighetens evangelium.
Etter ﬂere intense diskusjoner hadde
nærmere 80 % av munkene som var til
stede i disse klostrene tatt imot Kristus som sin herre og frelser. Dåp blir
utført hemmelig, ikke mer enn tre om
gangen, av hensyn til sikkerheten til de
omvendte så vel som våre arbeidere.”
Kilde: Christian Aid

New Zealand: Fly lander mirakuløst på bønnens vinger
To piloter i et micro-ﬂy ﬂøy bokstavelig talt på bønnens vinger da de gikk
tom for bensin - og det synes som om
et guddommelig inngrep var med å
bringe dem trygt ned. Grant Stubbs og
Owen Wilson, som begge er fra byen
Blenheim på New Zealand’s South Island, ﬂøy opp dalen Pelorus Sound da
motoren harket, hostet og døde.

lille ﬂyet kunne komme over toppen av
et høydedrag og at de kunne ﬁnne en
landingsplass som ikke var altfor bratt
- eller i den nærliggende sjøen. Wilson sa at de ville vært i stor fare dersom drivstoﬀet hadde gått tomt bare
få minutter tidligere. ”Hvis det måtte
gå tomt, var dette stedet å være på”, sa
han.

”Både jeg og min venn er kristne, så
vår øyeblikkelige reaksjonen i en livstruende situasjon var å be om Guds
hjelp”, sa Stubbs. Han sa han ba at det

”Det ble et øyeblikkelig svar på bønnen idet vi passerte over høydedraget
og der fant en ﬂyplass – fram til da
visste jeg ikke at den eksisterte.” Wil-
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USA: Frelse
i Baltimores gater

son førte ﬂyet i glideﬂukt og landet på
den gresslagte rullebanen. Flyet stanset akkurat ved siden av et seks meter
stort skilt der det stod: ”Jesus er Herre – Bibelen”. ”Da vi så det, begynte vi
å le”, sa Stubbs. ”Det var litt av en lettelse, og jeg tror en bekreftelse for oss
at det var Gud som virkelig berget oss i
denne situasjonen!” Innbyggere i nærområdet forsynte dem med nok bensin
til å ﬂy hjem.
Kilde: Sky News

For Lewis Lee er det ikke noe som er
mer spennende enn å lede en synder
til Jesus. Denne 44 år gamle evangelisten arbeider i sentrumsgatene av
Baltimore og bruker en meget direkte
framgangsmåte. Han introduserer seg
og spør folk: ”Dersom det skulle hende
deg noe, måtte Gud forby, hvor vil du
da tilbringe evigheten?” Lee har delt
evangeliet i det behovstrengende nabolaget i nesten to år, og han tar også
team fra sin menighet, Evangelical
Cathedral, til kjøpesentra og bussholdeplasser i byens forsteder. Han har registrert mer enn 23000 avgjørelser om
å følge Jesus Kristus.
Kilde: Lee Grady, Charisma

Sør-Afrika: barnas bønnetjeneste tar av
I sin tjeneste som teltarbeider har biskop Peter Sekhonyane fra Orange
Farms i Sør-Afrika, møtt hundrevis
om ikke tusener av barn der han har
reist. Ofte irettesatte han dem og jaget dem av gårde, isteden for å ta imot
deres hjelp til å sette opp teltet og
lydutstyret. ”Om dagen leiet vi noen
som kunne passe teltet og jage disse
barna vekk”, sier Sekhonyane. ”Du forstår, de har ingenting å gjøre. For dem
var teltet et godt fjell å klatre opp og
skli ned fra. Det var en tid for dem å
knuse ﬂasker og eksperimentere med
hvor skarp den knuste ﬂasken var mot
telt-tauene. Vi fant ofte teltet nede på
bakken, revet ned av disse ”arbeidsløse
mektige krigere."

Så en dag kom fader Anton
Cruz fra Chennai i India for å
tjenestegjøre. ”Dette var en uforglemmelig
erfaring
meg” sier
Sekhonyane. ”Gud brukte denne mannen til virkelig å åpne mine øyne for
å se at Gud vil bruke disse barna som
en fersk, ubrukt og forsømt kraft for å
endre hjertet til vår nasjon.”
Den 1. april dette år lanserte Sekhonyane ”Barn i bønn” – tjenesten i
Orange Farms. Flygeblad som annonserte dag og tid for lansering, ble trykket og levert fra hus til hus av barna
selv. Men 24 timer før starten dukket
83 barn opp på samlingsstedet, noen
med deres mødre, fordi de var så ivrige

i å delta. Fra 1. til 30. april var det 12
steder i Orange Farms med totalt 1513
barn som ble undervist i å be. Hver dag
økte antallet. ”Du trenger å se dette!”
rapporterte Sekhonyane. ”Nå utfører
de bønnevandringer, hjemmebesøk, tar
imot bønnebehov og med en barnlig
tro ber de over disse behovene. Foreldre og pastorer vitner om forandringen
hos barna deres. I dag tok jeg politifullmektigen til noen av disse stedene
og hun var ganske enkelt målløs. La
oss ikke utelate barna, fordi vi behøver
dem nå mer enn noensinne!”
Kilde: Peter Sekhonyane
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Israel: En nasjon av mirakler
I mai feiret staten Israel sin 60
årsdag. Mange kristne ser Guds hånd
gjennom gjenopprettelsen av en jødisk
stat og ber for Guds formål med det
jødiske folk og en fredelig løsning av
konﬂikten mellom Israel og Palestina.
Denne uke har Joel News listet opp
ﬁre bemerkelsesverdige historiske fakta der man kan se Guds gjenopprettende velsignelse og inngrep for Israels
folk. Vi ser på dette fra et profetisk og
historisk perspektiv, ikke fra et politisk
eller romantisk synspunkt. I kampen
for etableringen og overlevelsen av
den jødiske stat har mange mennesker (både palestinere og jøder) blitt
ﬂyttet mot sin vilje eller mistet livet i
konﬂikten. Det er fremdeles mange
uløste spørsmål.
1. Gjenopprettelsens mirakel
Gjenfødelsen av staten Israel i
1948. Aldri før har en nasjon blitt
ødelagt, folket spredt til jordens ender,
og så, nesten to tusen år senere, samlet igjen til sitt hjemland og reetablert
som en nasjon.
2. Beskyttelsens mirakel
Da Israel erklærte seg som en uavhengig stat den 14. mai 1948, marsjerte armeene til sju arabiske nasjoner mot den
nyfødte nasjonen i et forsøk på å ”kaste
jødene på sjøen”. Selv om araberne
var tallmessig overlegne, klarte Israel
ikke bare å slå tilbake de invaderende
styrkene, men erobret mer av Palestina
enn det som var gitt av FNs delingsplan. Yigael Yadin, Israels kommandør
under operasjonene i krigen, hadde en
konsis forklaring på Israels seier. ”Det
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var et mirakel!” I denne konﬂikten var
Israel vitne til mange Gideon-lignende
inngrep. En Syrisk kolonne med 200
pansrede kjøretøyer, inkludert 45 tanks,
angrep for eksempel Degania, den eldste kibbutzen i Israel. Det angrepet ble
møtt med bare få utgåtte små kanoner
(howitzer). Ved Safed nær Galileasjøen, holdt en liten enhet av israelske
forsvarere stand mot tusener av arabere
ved hjelp av en plutselig tropisk storm
som brøt løs. Slik som profeten Jesaja
en gang sa: "Dine motstandere ﬁnner
du ikke om du leter etter dem… Det er
jeg som hjelper deg.” ( Jes41:12-13)
Under seksdagers krigen i 1967 ble Israel angrepet igjen. Nasjonen vant over
de forente styrker fra Syria, Jordan og
Egypt og tok Golanhøydene, Øst-Jerusalem, Vestbanken (Samaria, og Judea,) og Sinai. Det var en av de største
militære bedriftene i historien. For
mange ortodokse jøder i hele verden, spesielt i USA, var det et kall fra
Gud til å våkne opp og innse at den
messianske tidsalder er nær. Under
Yom-Kippur ble Israel angrepet igjen
(denne gangen ganske uforberedt) og
overlevde enda en gang.
3. Fruktbarhetens mirakel
David Ben Gurion, Israels første statsminister, studerte glødende Bibelen.
Han anså den som en nøyaktig historie om Israel og dets land. Han sendte
ingeniører, hagebrukseksperter, botanikere og andre landutviklere med Bibelen i den ene hånden og forskningsredskaper i den andre. Som resultat
vokser nå trær, frukt og grønnsaker der

det en gang var sandørken eller sumper med malaria. Nye industrier omgir
historiske byer. Denne ”gjenvinningen
av ødemark” er også forutsagt i skriften (Amos9:14-15; Esek36:34-35) Bibelen har hjulpet jødene i å bestemme
hva slags trær som skulle plantes og
hvor de bør plantes. ”Det første treet
Abraham plantet i Beersebas jord var
en tamarisk” sa Israels autoritet i skogplanting, Dr. Joseph Weitz. ”Ved å følge hans ledelse, planet vi to millioner i
det samme området. Abraham hadde
rett. Tamarisken er et av de få trærne
som har kunnet trives i sør der nedbøren er mindre enn seks tommer pr. år.”
4. Immigrasjonsmirakelet
Jøder fra kompassets ﬁre punkter hørte
kallet om å komme hjem. ( Jes43:5,6)
Israels uavhengighetserklæring stadfestet at Israel ”vil være åpen for immigrasjon av jøder fra alle de land de er
spredt til. ”Selv om krigen fortsatt raste
og den lille staten stod overfor mulig ødeleggelse eller konkurs, strømmet nykomlinger til. Israels befolkning økte fra 650 000 i 1948 til 6 500
000 i dag. Mirakelet med absorpsjon
fortsetter. Med immigrasjonen av russiske jøder, ble Israel vitne til en eksplosjon i høyteknologisk utvikling
og industri. Israel har nå den høyeste
andel av vitenskapsmenn i verden sett i
forhold til innbyggertallet.
Kilder: Bible411, Wikipedia

Egypt: Gud møter barn
på en overnaturlig måte

Leger sier: ”Mirakler mer smittsomt
enn noen sykdom”

Jane Mackie fra barnas bønnenettverk
i Australia var til stede ved en bønnekonferanse for barn i Egypt og rapporterer at Gud møtte dem på en mektig måte. ”Dag etter dag erfarte barna
Guds mektige nærvær. Av de mer enn
200 barna opplevde de ﬂeste en form
for møte med Jesus. De så visjoner,
gråt i forbønn og anger, ble helbredet
eller ble bare overveldet av Herrens
nærvær. I en sesjon rørte Gud ved guttene, en etter en, med brennende og
inntrengende bønner, profetiske ord
og proklamasjoner for deres land.

Fra 14. – 15. mai 2008 var ca. 200 leger og profesjonelle medisinere fra 28
land samlet i Trondheim, Norge, for
en internasjonal konferanse for World
Christian Doctors Network (WCDN,
Verdens Kristne Legers Nettverk).
De møttes for å dele bevis for Guds
overnaturlige helbredelser av pasienter
med uhelbredelige sykdommer. Disse
legene tror alle på bønnens makt og
benytter denne, spesielt i tilfeller der
medisinsk behandling ikke lenger er
mulig. Under samlingen presenterte
legene tilfeller med mirakler de hadde
opplevd. Data ble vist på en storskjerm
og deretter ble spørsmål stilt fra de
medisinske tilhørerne. Dette var alt fra
en mann som hadde stått opp fra de

Kilde: Jane Mackie CPN

Millioner ber på global bønnedag
Millioner av kristne rundt omkring i
verden løftet hendene i forent bønn
og tilbedelse på pinsedag som en del
av den fjerde årlige globale bønnedag.
England var blant de 201 registrerte
nasjoner som deltok, med større bønnemøter og kampanjer som fant sted
i England, Skottland, Wales og Nord
Irland under det felles temaet ’La ditt
rike komme, på jorden som i himmelen’. I London hadde tusener av
kristne samlet seg på Millwall fotballstadion for å be om at Guds kjærlighet
og at Den Hellige Ånd skulle falle over
London, spesielt de samfunn befengt
med våpen og kriminalitet. ”Når kirken forenes i bønn, er det ikke noe som

kan stoppe den”, sa Jonathan Oloyede,
leder av den globale bønnedag i London.
Kilde: Maria Mackay

døde, en frakoblet netthinne som ble
leget, til andre sykdommer både store
og små.
Dr. Pineda Armando fra Florida snakket varmt om behovet for at leger ber
for sine pasienter og siterte eksempelet
der mange kubanere han hadde betjent
som ble satt fri fra hekseri. Han tilføyde: ”Leger er de mest troverdige folk til
å vitne om Guds helbredende kraft. Vi
trenger å innse at mirakler er langt mer
smittsomt enn noen sykdom.” På websiden til WCDN (www.wcdn.org) er
det samlet mer enn 60 vitnesbyrd om
folk som er helbredet av Gud.
Kilde: WCDN

Takk til våre partnere
Vi takker hver enkelt av dere som
tror på vår visjon om å bringe det
profetiske tilbake til våre nordiske
nasjoner. Vi er så oppmuntret at
dere har respondert ved å så inn
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økonomi i vår visjon om å forløse
og utruste de hellige til tjenestes
gjerning.

annonse

isp-online

Gå og gjør som du har sagt, men
lag først en liten kake til meg av

Kunst av Krassimir Kolev
www.kolev.se

plass her

Men Elia sa til henne: Frykt ikke!

det, og kom så til meg med den!
Etterpå kan du lage noe til deg
selv og din sønn. For så sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal
ikke bli tom, og oljekaret skal ikke
være tørt, fram til den dagen
Herren sender regn på jorden.
Så gikk hun bort og gjorde etter
Elias ord. Både hun og han og
hennes husfolk spiste dag etter
dag. Men melkrukken ble ikke
tom, og oljekaret ble heller ikke
tørt, etter det Herrens ord som
Han hadde talt ved Elia.
1 Kong. 17 : 13-16
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Dagens kristne kultur har,
som enhver annen kultur, et
helt eget språk. Dette språsprå
ket med guddommelig oppopp
rinnelse, som Gud har vevd
gjennom bibelen, åpenbarer
egenskaper og betydningsbetydnings
nyanser som ville gå tapt
for den troende om han/hun
ikke gjorde seg kjent med
denne terminologien.

Tolkning og tydning av symboler
av Kevin J. Conner:

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

Pris
198,00
Priskr220,00

Guddommelig

om
utfrielse

åpenbaring

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

DEN PROFETISKE TJENESTE
av Rick Joyner

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

Pris200,00
189,00
Pris

Du har det

allerede

av Mary K. Baxter

Pris
Pris
kr 230,00
229,00

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

Pris200,00
198,00
Pris

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

Bokanmeldelse av Sigmund Ådnøy

av Andrew Wommack

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

”Ledarskapet, förkunnelsen
och kvinnorna”
Denne boken kom jeg over i
sommer, mens jeg en kveld så
på hva Forsamlingen Arken hadde av undervisningsbøker.
Som tittelen antyder, har temaet med
kvinners plass å gjøre. Siden kvinner
står nevnt til slutt i tittelen, vil jeg likevel kalle den ganske forsiktig i sin antydning av innhold. Innholdet er nemlig radikalt – og bibelsk fundert. Jeg vil
kalle det en forsterkning av åpenbaringen om at Gud ikke gjør forskjell
på folk, og et innhold som i sannhet
er kvinnefrigjørende. Vi kan ikke gå til
feminisme og sosialistisk kjønnskvotering for å se kvinner frigjort til det de
er skapt og planlagt til; vi trenger å gå
til Guds Ord.
Bergling skriver enkelt og rett på sak,
men med en tyngde av både teologisk
kunnskap, åpenbaring og erfaring.
Han vektlegger at Guds Ord skal forstås gjennom Den Hellige Ånds lys.
Bl.a. tar han for seg hvordan enkelte
ﬁlosoﬁske strømninger har vært med å
villede mange, og han skriver om det
mange ser på som bibelske ”selvmotsigelser”. Ved hjelp av en solid grunntekstforståelse og kjærlighet til Ordet
får Bergling fram vesentlige sider av
Guds forløsningsplan for menneskene.
Selv har jeg lenge vært positiv til at
kvinner skal fungere i litt av hvert i
Guds menighet. Men selv for meg
var denne boken en øyeåpner. Spesielt
tenker jeg på det Bergling deler om
mannens og kvinnens rolle før og etter

syndefallet. Mange av oss ser for mye
på gammeltestamentlige eksempler
når vi skal fastslå de rette kjønnsrollene. Disse eksemplene levde i tiden etter
syndefallet så vel som før Kristi forløsningsverk på Golgata. Forfatteren belyser i denne forbindelsen grunnleggende ting om hva og hvordan Herren
gjenoppretter når mennesker blir født
på nytt. Han kommer så smått
inn på hvordan Guds Kongerike er ment å se ut. På en stort
sett lavmælt, men radikal måte
skriver han om opplagte, men
skjulte ting. Slik er det jo ofte
med åpenbaring – vi får se de
helt opplagte tingene i Guds
Ord og tenker: ”Å, hvordan
kunne jeg overse noe så selvfølgelig?!” Flere ganger under
lesningen måtte jeg klø meg
i hodet; ﬂere tankebygninger
raste ned forbausende fort.
Med sitt bibelske fundament
opplever jeg at denne boken
virkelig har blitt brukt til en
fornyelse av sinnet; jeg har nå
en enda større forventning til
at Gud reiser opp kvinner som
aldri før i denne tiden. Kvinner
har lenge fått bidra sterkt på
ﬂere felt, men dette opplever jeg som
tiden da de får slippe til i funksjoner
som lenge har vært ”forbeholdt” menn.
De kan ikke lenger la kallet bli stoppet
av ubibelske læresetninger – uansett
om de er aldri så ”begrunnet” i enkeltvers servert med en aldri så hard ”bokstavhammer”.
Boken berører mye om kvinner som
Guds tjenere, men også litt om kvin-

nens og mannens plass i ekteskapet.
Forfatteren kommer bl.a. inn på forskjellene mellom ”hode” og ”herre”.
Boken er liten (nærmest et hefte) og
ganske lettfattelig selv om den er på
svensk. Den er også billig (75,- kr) og
du får raskt og enkelt tak i den. Disse
tingene tatt i betraktning kan jeg til og

med anbefale den til ”skeptikere” …
Boken får du bl.a. kjøpt følgende steder: www.arken.org (Forsamlingen
Arkens hjemmeside) og www.arken.
se. Den sistnevnte nettadressen er ikke
forsamlingen Arkens side, men tilhører en bokbutikk med samme navn.
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Hanna – din triumf er til Herrens behag
av Torild Groven
Bakgrunnen for denne profeti er: Hanna var en av hustruene til Elkana og Herren hadde lukket hennes
morsliv. Elkanas medhustru het Peninna og hun hadde ﬂere barn. Hvert år dro Elkana og familien opp
til Silo for å be og ofre til Herren, hærskarenes Gud. Han ga sin hustru Peninna og alle hennes barn
hvert sitt stykke av offerkjøttet. Men Elkana sørget for at Hanna ﬁkk et dobbelt stykke, for han elsket
henne.
Hanna ble stadig mobbet av Elkanas
medhustru Peninna fordi hun ikke
kunne gi Elkana sønner og døtre. Dette skjedde hver eneste gang de skulle
tilbe og ofre til Herren og Peninna ga
seg ikke før Hanna brast i gråt. Elkana
ble også lei seg da Hanna bare ville
gråte og hun ikke klarte å få ned noe
mat. Så til slutt ser Elkana seg nødt til
å spørre Hanna om ikke han er mer
verdt for henne enn mange sønner?

leppene som beveget seg og han tolket
det feil. Han trodde hun var full. Og
han ville ikke ha fulle folk i det tempelet som han voktet for Herren. Da
forteller Hanna til Eli at hun slett ikke
er full, men at hun bærer på en så stor
smerte og sorg at hun bare må få lov til
å øse den ut foran Herrens ansikt. Da
mottar den religiøse presten Eli åpenbaring i hjertet og han ber Hanna gå
bort i fred, for Herren skal gi henne
det hun har bedt om.

Hannas rop kom fra hjertets
dyp og kunne ikke høres av
mennesker.
Ropte ut sin lengsel og smerte
Så var det en gang etter at Elkanas
følge hadde drukket og spist at Hanna
reiste seg og gikk forbi Eli, den religiøse presten, og inn i Herrens tempel.
Hennes hjerte var knust og hennes ånd
så full av sorg at hun bare ropte ut sin
lengsel og smerte til Herren, hærskarenes Gud. Hun ropte ut etter favør fra
Herren og lovet at om han ga henne
en sønn i gave, så skulle hun gi gaven
tilbake til Herren og ingen skulle få
klippe hans hår, som et tegn på at sønnen var innviet til Herren. Hannas rop
kom fra hjertets dyp og kunne ikke
høres av mennesker. Hun ba lenge og
den religiøse presten Eli kunne bare se
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Gud har hørt
Hanna hadde fått gitt sin byrde til
Herren og hun gikk lettet derfra. Hun
så ikke sorgfull ut, men kjente hun
var sulten og hun ønsket å spise igjen.
Da de kom hjem holdt Elkana seg til
Hanna og innen året var omme fødte
hun en sønn. Hun kalte ham Samuel
som betyr ”Gud har hørt”. Hanna fortalte sin mann Elkana at hun valgte å
ikke bli med på tilbedelsen og ofringen
til Herren første året etter Samuel var
født, men at hun heller ville dra opp
til Silo så snart hun var ferdig med å
amme Samuel. Hanna ville da stille
Samuel fram for Herrens ansikt og la
ham bli der for alltid. Elkana sa hun

skulle gjøre det hun syntes var best.
Hanna og Elkana dro opp til Silo da
gutten var avvent og hun hadde med
seg mat og vin og en okse som hun
ville ofre til Herren. Hun fortalte presten Eli hvem Samuel var og at hun
som avtalt ville gi ham tilbake til Herren, fordi det var for Herrens skyld
hun hadde bedt om å få Samuel. Så
dro de hjem igjen mens Samuel skulle
tjene Herren under tilsyn av presten
Eli. Hanna frydet seg i sin sjel og i sitt
hjerte og hun sier ”høyt er mitt horn i
Herren” (stor er min kraft i Herren) og
”nå kan jeg le av mine ﬁender og fryde
meg i din frelse, Herre”.
Hvert år dro Hanna og Elkana opp til
Silo for å ofre og tilbe Herren, hærskarenes Gud. Da hadde Hanna alltid
med en liten kappe hun hadde laget
til Samuel. Presten Eli velsignet Elkana og Hanna og de ﬁkk ﬂere barn
sammen.
Men Samuel vokste opp hos Herren. Han hadde det ikke helt enkelt
sammen med de to sønnene til presten
Eli. Men Herren var med ham. Herren gjorde Samuel til profet og dommer og han salvet både Saul og David
til konger. Samuel ﬁkk to sønner. Da
han døde, samlet hele Israel seg og gråt
over ham.

En profeti til noen av Den
profetiske røst lesere
”Lenge trodde du hjertet ditt skulle rives
ut på grunn av din lengsel og din drøm.
Du lot deg stadig plage med tanker om
hvor mislykket du var i forhold til de
andre. Du prøvde å stå i mot, men som
Hanna måtte du i perioder gi tapt for
de vanvittige herjingene som ﬁenden til
tider har holdt i sinnet ditt. Du kapitulerer innimellom og synker sammen til en
bylt av smerte. Hvor urettferdig er ikke
livet mot deg? Noen elsker deg, men det
er ikke nok. Den indre pinen blir sterkere
enn den ytre kjærligheten. Når det er som
verst, klarer heller ikke du å spise eller
sove. Du vil bare gråte og forsvinne. Ingen trøst hjelper og du ser deg ikke i stand
til å kunne klare å leve uten å få din lengsel og din drøm oppfylt. Som Hanna, har
du også noen ved din side som hvisker deg
i øret hvor lite du er verdt slik du er nå.
Det virker som du ikke har noen beskyttelse mot den urettferdig behandlingen du
blir utsatt for.”

Innkapslet i skammens kappe
”Som Hanna er du trofast til å gå sammen
med dem som vil tilbe og ofre til Herren,
hærskarenes Gud. Like fullt vet du at når
du kommer dit, blir du møtt av hærer fra
helvete som bombarderer sinnet ditt og de

gir seg ikke før du er redusert til en bylt av
smerte og skam. Når lovsangen og tilbedelsen er i gang er du innkapslet i skammens kappe og ute av stand til å prise
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av Torild Groven
Herren, hærskarenes Gud. Du klarer ikke
å åpne din munn og du klarer ikke å løfte
dine hender. Som en mumie er du der,
stiv i maska og ute av stand til å følge din
egen frie vilje.”
Han hører når du roper
”Men det vil komme en dag! Som Hanna
kommer du, plutselig og på mirakuløst
vis, til å få styrke til å reise deg! Du går
bort fra følget ditt og du ser deg ikke tilbake. ”No turning back”. Du går resolutt
forbi de religiøse lederne og du trer fram
for Herrens ansikt. Der kjenner du varmen. Der kjenner du nåden. Der kjenner
du forståelsen og ditt hjerte smelter slik at
ropet kan stige opp fra ditt indre! Du åpner din munn og du lar smerten og sorgen
forme seg i ord til Herren, hærskarenes
Gud! Å, det er så mye som skal ut! Å, det
er så mange års smerte! Så mange år med
sorg! Endelig er du alene med ham som
forstår fullt ut og som du fortsatt har tillit
til og som du vet kan hjelpe deg i din situasjon! Du trygler om befrielse! Du vet
at Herren, hærskarenes Gud er den som
hører når du roper til ham! Du vet at han
vil fri deg fra det som forferder deg! Du
trygler om oppreisning og favør så også
Herren kan bli æret! Du vet at hevnen
hører Herren til, så du ønsker en seier i
samarbeid med Herren, hærskarenes Gud!
En triumf som også behager Herren!”
Drømmen og lengselen gis tilbake
”Så du gir Herren ditt løfte; Hjelper du
meg med å oppnå min drøm og min lengsel, så gir jeg dem tilbake til deg for alltid!
Jeg vil sette dem foran ditt ansikt så de
kan tjene deg for alltid! Som Hanna gir
du Herren et tegn som bekrefter at drømmen din og lengselen din gis tilbake til
ham!”
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”Du kommer ikke til å la de religiøse lederne ødelegge for deg, de som vil avbryte
din hellige stund med Herren, hærskarenes Gud, fordi de tolker situasjonen helt
feil og tror du er i kjøttet og kanskje til og
med litt påvirket av demoniske krefter?
De representerer den siste porten du må
presse deg igjennom før seieren er sikret!
Du vil få klare ord å meddele og Den
Hellige Ånd vil virke gjennom dine ord
så til og med de religiøse forståsegpåerne
vil velsigne deg og hilse deg med at Herren vil gi deg det ditt hjerte begjærer!
Halleluja!”

”Og så fødes drømmen og lengselen og
du tar imot dem med glede! Du gjør som
Hanna og sørger for å nære dem helt til
de er mettet. Da holder du ditt løfte og du
går til Herrens tempel igjen. På veien dit
minner du de religiøse lederne på hvem
du er og at du har fått både lengselen og
drømmen din. Så stiller du dem til skue
foran Herrens ansikt for at de skal bli der
for alltid, innvidde til Herren, hærskarenes Gud! Og så bryter din jubel løs! Du
vil som Hanna proklamere; ”Stor er min
kraft i Herren! Jeg ler mot mine ﬁender
og fryder meg i frelsen!”

”Du kommer til å synge deg ut
fra Herrens tempel den kvelden! Du vil danse deg inn i ditt
eget hjem!
Får livet tilbake
”Du kommer til å synge deg ut fra Herrens tempel den kvelden! Du vil danse
deg inn i ditt eget hjem! Du har som
Hanna fått tilbake appetitten på livet
og når du ser deg i speilet vil du møte
deg selv i øynene dine! Du er gjort hel
og vidunderlig gjenopprettet! Ansiktet ditt er igjen mykt og vakkert uten
spor av indre terror og plage! Alt du ser
i speilet vitner om fred! Halleluja! Din
søvn vil gi deg himmelske visitasjoner
og din morgen vil starte med jubel! Du
vil gå hverdagen i møte og bare vente på
Herren til tiden er inne… - til tiden er
inne… Om ikke lenge vil de små bekreftelsene fra himmelen komme, èn etter èn!”

”Du vil for alltid bære med deg takknemligheten i hjertet ditt, til Herren, hærskarenes Gud. Aldri hadde noen trodd at
du, så snill og grei og menighetens mest
medgjørlige medlem, skulle le dine ﬁender
rett opp i ansiktet! At du skulle være over
dine følelser og ikke under! At du skulle
være hode for dine egne reaksjoner og ikke
hale! At du skulle sette foten ned for snikende og angripende tanker før de rekker
å bygge reir i sinnet ditt! Ha-Ha-Halleluja! Mektig er Herren, hærskarenes Gud
og mektig er triumfen som Herren har
behag i! Og som Hanna vil du bli velsignet ﬂere ganger, sier Herren.”

Brølende lam
- partner!
Vær med å så inn i vår visjon om et profetisk kreativt ressurssenter for
vekkelse og reformasjon. Vi ønsker å bygge opp et senter hvor vi kontinuerlig utruster disipler, betjener mennesker med alle nådegaver og er i
bønn og tilbedelse 24 timer, 7 dager i uka – derfor 24/7
I over tre år har vi produsert TV programmer med undervisning om det
profetiske, utviklet en webressurs for det profetiske og kreative, samt
videreutviklet bladet Den profetiske røst.
Vi holder også profetiske seminarer og har profetskole om den nytestamentlige profetiske gaven. Vi ser oppmuntrende resultater ved at troende kommer ut i gavene og i tjeneste for Herren.

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

Gud velsigne deg!
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Fangenes engel i Puerto Rico
av Kjell Bjørn Møller info@brolendelam.no
Sally Olsen ble født i Bergen 10. april 1912. Da Sally var 5 år gammel døde hennes far og moren satt
tilbake med 4 barn i dyp fattigdom. Derfor ble moren tvunget til å ”sette bort” Sally.
Den første tiden ble Sally dårlig behandlet, men hun kom senere til et
ektepar som tok seg godt av henne.
Disse barndomsopplevelsene gjorde
nok sitt til at Sally ﬁkk stor kjærlighet
til foreldreløse barn, og førte senere til
et livslangt engasjement for dem.

Rico, kun væpnet med troens ord i
sitt hjerte. Da hun lander på ﬂyplassen ber hun taxi sjåføren kjøre henne
til en kristen forsamling hvor de ”priser
Gud.” Han kjører henne til menigheten Roca de Savacion og dette ble for
ettertiden hennes forsamling.

Da Sally var 12 år gammel kom familien sammen igjen i Oslo. Her ﬁkk Sally
blant annet arbeid som modell for Steen & Strøm i Oslo. Men da hun var 17
år bestemte hun og den ene søsteren
seg for å reise til USA, hvor de bosatte
seg i bydelen Brooklyn i New York.
Her ﬁkk Sally en radikal omvendelse
og hun startet på bibelskolen til Phila-

Sally Olsen fortalte selv hva som
skjedde:
”Hver gang jeg kom til forsamlingen var
der en liten pike ved navn Carmencita
som kom til meg. Hun dro meg i skjørtet og ville sitte på fanget mitt. Sorg og
dyp tragedie stod skrevet i hennes ansikt.
Hennes skitne hender, føtter og klær gjorde at jeg følte meg brydd og uvel. Jeg forsto

Snart var huset fullpakket av
foreldreløse barn og Sally måtte
prøve å ﬁnne seg et større bosted for seg og sine barn.
delﬁa Church, hvor den kjente svenske
pineselederen Joseph Mattson - Boze
var forstander. Hun hadde før arbeidet
som hushjelp, men ﬁkk etter sin utdannelse på bibelskolen ordinasjon som
”minister” (prest) for søndagsskolen,
noe som på denne tiden var en svært
uvanlig stilling for en kvinne.
Så en dag i 1952, mens hun er i bønn,
hører hun en stemme som taler til
henne: ”Havets øyer venter på mitt ord.”
Etter mye bønn reiser hun til Puerto

32

ikke mer enn to ord av hva hun sa, Mami
og Americana. Forstanderen kom bort
til meg og forklarte meg hva ﬁreåringen
mente. Hun sier at hun ønsker amerikanerinnen skal bli hennes mor!
Han fortalte meg da om barnets bakgrunn, at moren hennes forlot henne da
hun var åtte måneder gammel, og at faren måtte til slutt gi opp kampen for å
holde familien samlet.
Med disse inntrykk reiste jeg tilbake til

mitt bosted og la meg i sengen, men søvnen ville ikke komme. Hele tiden så jeg
den ﬁre år gamle jenta som bad med hjertesorg om at jeg måtte bli hennes mor. Om
og om igjen hørte jeg ordet ”Mami!” Så
kom en intens bønnekamp. Det var alltid
striden mellom kjøtt og ånd, ønsket om
å leve mitt eget liv og ønsket om å tjene
Herren – gjøre hans vilje. Det var tårer,
overgivelse og glede. Jeg er glad jeg valgte
Guds vei, selv om veien har vært lang og
ujevn har det vært en velsignet vei. Nå
vet jeg at Herren gjorde Carmencita til
en røst for de mange barn jeg har hatt
ansvaret for gjennom alle disse år. Deres
gråt for brød, kjærlighet og omsorg ble
hørt på grunn av henne.”
Sarons Rose
Da Sally sa ja til Guds kall til å bli mor
til Carmencita ﬁkk hun leid et pent
lite hus i utkanten av San Juan, men
ryktet om den blonde damen som tok
seg av foreldreløse barn gikk som ild i
tørt gress. Snart var huset fullpakket av
foreldreløse barn og Sally måtte prøve
å ﬁnne seg et større bosted for seg og
sine barn. Hun ﬁkk til slutt kjøpt en
større eiendom utenfor San Juan. Den
ﬁkk navnet Sarons Rose. Det var mye
slit og planlegging som måtte til, men
etter hvert kom bygningene på plass,
fem enheter med plass til tolv barn i
hver enhet. Sarons Rose ble et praktanlegg og Sally har tatt imot over tusen
barn.
Sønnen Mose
Slik fortalte Sally om drømmen hun
hadde en natt i 1968.

”En høstnatt hadde jeg en merkelig drøm.
Jeg drømte om en liten mørk, syk gutt som
ble lagt i armene mine. En stemme sa til
meg, ” denne gutten skal bli din sønn!”
Fjorten dager senere ringer telefonen på
Sarons Rose. Det er en fortvilet kvinne
som roper i telefonen, hun sier at hun har
verken arbeid eller penger og sier at jeg
er hennes siste mulighet til å ta seg av
hennes syv dager gamle sønn. Jeg vet at
Sarons Rose er fullt, men lovet å komme
henne til hjelp. Da jeg så det lille barnet
ﬁkk jeg sjokk. Det er det samme barnet jeg
så i drømmen! I dag er Moses gift, har sin
egen familie og er bosatt i USA.”
Fangenes engel
Sally arbeidet ikke bare for barn, men
også fangenes vilkår ble en hjertesak
for henne. Mange av barna på Sarons

Rose hadde en eller begge foreldrene i
fengsel. Derfor var det ikke lenge før
Sally var aktiv i botsfengselet. Her arbeidet hun blant de mest hardbarkede
forbrytere man kan tenke seg. Det var
med stor kraft hun forkynte Herrens
ord blant fangene, og ofte kunne Sally
”gå god” for dem, slik at de kom ut i
frihet før de hadde sonet ferdig sin
dom. Fangene kalte henne bare ”Fangenes engel” eller ”vakre mor.”
Mange av de omvendte fra botsfengselet ble senere fulltidsarbeidere i Guds
rike, og har grunnlagt mange nye
forsamlinger. I 1975 kom krigshelten
Max Manus på besøk til Sarons Rose,
og besøket resulterte i boken: Sally Olsen, med undertittelen, Fangenes engel i
Puerto Rico. Boken ble en bestselger og
har siden kommet ut i stadig nye opp-

lag. Nesten over natten ble Sallys arbeid landskjent og ukeblader og aviser
hadde store oppslag om hennes tjeneste for barn og fanger på den tropiske
øya. En avis hadde følgende overskrift
etter en samtale med Sally: ”Himmelske
svar på jordiske spørsmål!”
Max Manus skriver hvordan han opplevde å se henne i aksjon.
”Fengselsbetjenter og direktører kan lage
problemer, men her blir Sally fra Norge
amerikansk. Hun spiller på alle strenger
hun har, og det er mange. Selv de barskeste politimenn reiser seg automatisk
når Sally kommer inn på et kontor. Hun
er lady, men lady med en enorm autoritet. Når hun vil oppnå noe for en fange,
innser fengselsdirektøren at han like godt
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Brølende lam DVD
Velg 3 undervisnings DVD-er og betal for to
For bestilling ring 32 75 79 85 eller send en mail til info@brolendelam.no

av Kjell Bjørn Møller
kan gi opp med det samme. Når Sally ser
på ham med sine vakre blå øyne og taler
fangenes sak, og ender med en gråtkvalt
bønn, da er slaget tapt for direktøren og
vunnet for Sally. Like uredd hun er blant
de verste mordere, like selvfølgelig beveger
hun seg blant guvernører og presidenter.”
Å skrive om alle under og mirakel som
Sally opplevde i løpet av sitt liv ville
kreve mange bøker, men vi må ta med
en historie som også Max Manus nevner i sin bok.
Hesten Klaus
Sally hadde på denne tiden 22 barn på
hjemmet sitt. Så våknet ønsket hos barna om å ha en snill hest som de kunne
klappe og kjæle med og kanskje til og
med ri på. Barna samlet seg i bønn og
bad intens om at Gud skulle gi dem en
hest. Forundret åpnet de opp øynene
og så at hesten slett ikke hadde dukket
opp! Selvfølgelig, ”vi må spare også”, sa
barna. Og som sagt så gjort, alle barna
samlet sine jordiske formuer, noen få
cent, og pengene ble samlet opp i en
sparegris. Tiden gikk, grisen ble langsomt tykkere og barna drømte om hesten som var i full galopp i deres vei! De
bad og bad, og ønsket at Gud måtte få
fortgang i saken.
En dag skjedde det noe. Sally ﬁkk brev
fra Oral Roberts som behøvde 30 000
bibler til Israel. Sally fortalte barna om
behovet som hadde oppstått. Barna var
enige om å hjelpe onkel Oral, men hvor
skal de få penger ifra? Sparegrisen!
Kanskje de kunne gi pengene de hadde
spart til hest? Dermed røk drømmen
om hesten, noen små svarte krølltopper tørket nok en tåre ved tanken på
hesten som galopperte bort, men alle

34

var enige å hjelpe til med bibler til
Israel. ”Gråt ikke barn, sa Sally, når vi
åpner våre små hender, vil Gud åpne sin
store hånd til gjengjeld.” Tårene ble tørket bort, og nå var det bare å stole på
Herren i denne sak. Grisen ble slaktet
og høytidelig ble pengene talt opp, 6
dollar og 85 cent. Alle barna gledet seg
over biblene som nå kunne sendes til
Israel. Hesten skulle de nok få likevel,
med Guds hjelp.

sa ham. ”Du har tid nok til å tenke deg
om”, sa Sally. Historien ble fanget opp
av avisen, San Juan star, med overskriften: Et stort oﬀer – mye bønn og en
hest fra himmelen!
Fra fjern og nær kom det folk å ville se
”vidunderet” Klaus og nesten alle stakk
en dollar eller to til Sally til underhold
og mat til ”hesten fra himmelen.” Senere publiserte Oral Roberts historien
i sitt magasin, ”Aboundat life,” som på

Fra fjern og nær kom det folk
å ville se ”vidunderet” Klaus og
nesten alle stakk en dollar eller
to til Sally til underhold og mat
til ”hesten fra himmelen.”
En dag mens Sally er ute og reiser treffer hun to dansker som hun kommer
i samtale med. En av dem er ingeniør
og skal reise tilbake til Danmark. Men
han har et problem. Hva skal han gjøre
med hesten Klaus? Kjente Sally noen
som trengte en hest? Om hun gjorde!
En dag kom Klaus i en stor lastebil,
omkranset av 22 elleville svarte krølltopper, som ventet å få se hesten de
lenge hadde bedt om. De minste av
barna holdt seg litt på avstand, men
de modigste gjorde det de lenge hadde
drømt om: klappe en levende hest.
Den danske ingeniøren ﬁkk problemer
å holde tårene tilbake, ”jeg er nok ikke
særlig sterk i troen og ber sjelden, men
dette har gitt meg grunn til ettertanke”,

denne tiden kom ut i ﬂere millioner
eksemplarer.
Sally Olsen døde 12. april 2006. Hun
ﬁkk stor anerkjennelse for sitt arbeid
og har mottatt ﬂere priser og utmerkelser fra ulike kirkelige, humanitære
og oﬀentlige institusjoner. Sally Olsen
besøkte ﬂere ganger Norge og talte i
ulike menigheter. Det norske støttearbeidet har siden 1960 årene vært knyttet til Maran Ata menigheten i Oslo.
Det meste av den økonomske støtten
til Sallys arbeid har kommet fra frivillige bidrag i Norge. Sallys arbeid fortsetter med fengselsmisjon og daghjem
for barn på Sarons Rose.

Dobbel DVD ”Hvordan vandre med den profetiske gaven”

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

Pris kr 400,00 + porto

Dobbel DVD ”Drømmer og visjoner, del II”

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

Pris kr 400,00 + porto

Dobbel DVD ”Alle kan tale profetisk”

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

Pris kr 400,00 + porto

Dobbel DVD ”Profetier, drømmer og visjoner”

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

Pris kr 400,00 + porto
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Kraftevangelisering
av Margaret Saltrøe

– utrustning til tjeneste

info@brolendelam.no

Jeg har hatt en kristen tro hele livet. Min mor var katolikk og tok meg tidlig med i kirken. Hun var nok
ingen typisk katolikk. Hun ble ofte fylt av Den Hellige Ånd og hadde en helbredelsesgave. Noen ganger
sto hun opp midt på natten, fordi ånden fortalte henne at hun skulle oppsøke den ene eller andre som
var syk og trengte forbønn. Som ung voksen ble jeg døpt i en troende dåp og hadde det de ﬂeste vil
regne som et normalt kristenliv. Utdanning, karriere og familie var de viktigste tingene i livet mitt i
mange år.
Et sterkt møte med Gud
For fem år siden ﬁkk jeg et veldig
sterkt møte med Gud. Dette ble til en
avgjørelse om å ta Gud mer på alvor
i livet. Den Hellige Ånd begynte en
helliggjørelsesprosess i livet mitt. Han
begynte å bygge karakteren min. Alle
som har vært igjennom dette vet at det
ikke er noen behagelig, rask eller enkel
prosess. Ånden begynte å plukke på
oppførselen min. Jeg ville gjerne gjøre
mitt beste og tok den samme beslutning hver dag. Det var bare det at jeg
gjorde det motsatte. Jeg ropte til Gud
og sa at dette kunne jeg ikke klare. Den
Hellige Ånd talte til meg gjennom det
som står i 2Pet1:3 ”Alt vi trenger for å
leve i gudsfrykt, har hans guddommelige
makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham
som kalte oss ved sin egen herlighet og
makt”. Etter dette ble min bønn: ”Far,
åpenbar for meg alt du har gitt meg.
Vis meg hvordan jeg kan bruke det jeg
har fått.” Jeg tror at dette verset, samt å
lære hvordan ”å bli i Jesus” er det som
har hatt størst innﬂytelse på meg de
siste årene
Dragning til det profetiske
For tre år siden ble interessen for det
profetiske vakt i meg. Fra barndommen av har Gud talt til meg gjennom drømmer og visjoner. Jeg hadde
virkelig lyst til å utvikle denne gaven,
så Gud kunne møte sitt folk gjennom
meg. Jeg så ofte på God TV og ble vel-
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dig interessert i programmet ”Extreme
Prophetic”. Da jeg søkte på ”Extreme
Prophetic” på internett kom Brølende
Lams nettsider opp iblant søkeresultatene. Etter å ha studert Brølende Lams
nettsider, meldte jeg meg på et profetisk seminar i Drammen. Siden den
gang har jeg deltatt på ﬁre seminarer
ved Brølende Lam.
Åpenbarte sitt hjerte for de utfrelste
Disse seminarene hjalp meg til å sette
ord på ting som Den Hellige Ånd hadde undervist meg om. I tillegg hadde
jeg en utrolig hunger etter å bli kjent
med Guds veier og etter å tilbringe

ett år siden gjennomførte jeg ved Den
Hellige Ånds veiledning og hjelp en 40
dager faste. Gjennom fasten åpenbarte
Den Hellige Ånd veldig mye for meg
og ga meg mange løfter. Det som skjer
i mitt liv nå, er et resultat av fasten.
Forløst til tjeneste
I år har Gud forløst meg i en evangeliserings- og helbredelsestjeneste.
Sammen med tre andre har jeg startet en forening som vi har kalt Living
Life. Hver mandag drar vi til sentrum
av Kristiansand og evangeliserer på
gata. Vi har en plakat hvor vi inviterer til samtale, bønn og helbredelse. Vi

Etter dette ble min bønn: ”Far,
åpenbar for meg alt du har gitt
meg. Vis meg hvordan jeg kan
bruke det jeg har fått.”
tid i hans nærvær. Jeg ble alltid møtt
av Gud på seminarene, men hungeren
forsvant ikke, den ble tvert imot sterkere og sterkere. Gud begynte å åpenbare sitt hjerte for de ufrelste for meg.
Sorgen ble så sterk for meg at jeg gråt,
akkurat som jeg hadde mistet noen
som jeg var glad i. Det er Guds hjerte
at ingen skal gå fortapt. For litt over

har holdt på med dette i to måneder
og i løpet av denne tiden har ﬂere blitt
frelst og noen helbredet. I løpet av de
siste ﬁre måneder har jeg bedt for nesten 20 mennesker i Norge som er blitt
helbredet i Jesu navn. Jeg har bedt over
telefon for en dame som hadde levd

med smerter i ryggen og beina i ﬂere
år. Hun var avhengig av å bruke stokk
før hun ble helbredet. Jeg har også bedt
for og fått et kunnskapsord til en mann
som var uføretrygdet. Mannen ble forløst og startet å jobbe igjen en måned
senere.
Hunger etter å se mennesker frelst
Jeg er drevet av et ønske om at mennes-

ker skal bli frelst. Det siste året har jeg
evangelisert mye for både muslimer og
hinduer. Jeg ble svært frustrert i møte
med disse, fordi begge grupper hevder
å oppleve overnaturlige krefter. Til og
med har en muslimsk dame sagt til meg
at hun ble frisk etter at hun hadde bedt
til Muhammed. Gud ga meg lys over
dette gjennom det som Elia oppdaget:
det er kraft som må stå imot kraft. Jeg

begynte å be Gud gi meg en større
manifestasjon av sin kraft, så folk kan
både bli frelst og helbredet. Jeg sa til
Gud at jeg vil gå ut som Paulus. Ikke
med overtalende visdomsord, men med
ånd og kraft. Til tross for at jeg har sett
mange helbredelser de siste månedene,
ropte jeg til Gud og sa til ham at jeg
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av Margaret Saltrøe
for dem i Jesu navn. Jeg ba for ryggen
hennes og hun ble 100 prosent helbredet. Vi spurte om hun kunne gjøre noe
som hun ikke kunne gjøre før og hun
bøyde seg ned og tok på tærne sine.
Dørene åpnes
Det var nå søndag og jeg og tre andre damer hadde bestemt oss for å ta
en velfortjent tur på stranden. De ble
forsinket og mens jeg ventet på å bli

noe som dette før. Jeg begynte å si ting
som: ”The Holy Spirit did not come
over you, for you to rattle and shake.
He came over you to empower you to
go out.” Jeg gjentok: “I hear a cry in the
wilderness” ﬂere ganger. Jeg hadde på
forhånd ingen ide om hva jeg skulle si,
men ventet ikke at det skulle bli noe
slikt. Mens jeg talte ble folk virkelig
berørt av Den Hellige Ånd.
Mannen som hadde invitert meg til

Jeg sa til henne at det var Jesus
på utsiden som hadde helbredet
henne og spurte om hun ville ha
Jesus også på innsida.
gjerne vil se det som står i hans ord bli
virkelig i livet mitt. Å oppleve at blinde
ser, lamme går og døve hører. En natt i
juli våknet jeg midt på natten og kjente
i min ånd at jeg skulle reise til vekkelsen i Lakeland, Florida. Jeg reiste 4
dager senere og mektige ting skjedde.
For meg var dette en ”guddommelig
avtale”. Det ble å gå i ferdiglagte gjerninger. Jeg husker for en stund siden at
jeg ba for en gruppe og ble fylt av Den
Hellig Ånd og sa: ”Det er lydighet jeg
vil ha av mitt folk”.
The Florida outpouring
Bak ”The Florida Outpouring” står
organisasjonen ”Fresh Fire Ministries”
som er ledet av Todd Bentley og kirken ”Ignited Church” i Lakeland, Florida. En møteserie som var planlagt å
vare en uke i begynnelsen av april tok
en uventet retning. Guds nærvær var
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så utrolig sterkt. Mennesker ble møtt
av Gud på en unik måte, satt i frihet
og helbredelsene ﬂorerte. Flere og ﬂere
søkte til møtene og God TV begynte
å sende direkte fra møtene. Folk fra
utlandet begynte også å strømme til
Lakeland for å oppleve Guds nærvær.
En uke ble til ﬁre måneder. ”Ignited
Church” holdt i den perioden jeg var
der to forskjellige kurs hver dag. Det
ene om tegn, under og mektige gjerninger i Den Hellige Ånd. Det andre
handlet om kraftevangelisering. Begge
kursene hadde som mål å utruste mennesker til tjeneste på sitt hjemsted.
Kraftevangeliseringskurset utfordret
folk i tillegg til å praktisere, ved å gå
fra dør til dør i Florida.
Dør til dør
Den første gangen jeg gikk ut etter
kurset var det sammen med to andre

mennesker. I det første huset vi kom
til bodde det en mann som hadde en
sterk hørselshemning. Han leste på
leppene for å forstå hva mennesker sa.
En av dem jeg gikk sammen med sa
frimodig: ”Margaret har en helbredelsesgave. Hun kan be for deg så du kan
bli helbredet.” Jeg ba for ham og da jeg
etterpå snakket til ham, mens jeg sto
bak ryggen hans, svarte han. Han som
hadde vært avhengig av å lese på munnen kunne nå høre meg. Han var blitt
helbredet i Jesu navn. Gud er god!
Den andre gangen jeg gikk ut etter kurset besøkte vi en gammel dame. Hun
fortalte oss at hun hadde store problemer med å komme inn og ut av bilen
på grunn av ryggsmerter. Jeg fortalte
henne om mennesker i Norge som var
blitt helbredet etter at jeg hadde bedt

hentet, begynte jeg å fortelle en mann
som stod utenfor hotellet om alt jeg
hadde opplevd på disse møtene. Frimodig spurte jeg ham om han ville ha
del i det jeg hadde fått og om jeg skulle
be for ham. Etter at jeg hadde bedt for
ham inviterte han meg til en gudstjeneste. Han sa til meg at han var prest
og at han var på vei til en gudstjeneste.
Han var ikke prest i denne menigheten selv, men han kjente pastoren der
veldig godt og var sikker på at pastoren ville gi meg tillatelse til å snakke til
forsamlingen. Jeg sa ja til det.
Da venninnene mine kom, sa jeg til
dem at jeg skulle tale til noen på en
gudstjeneste og at de kunne være med
inn. I det samme øyeblikket som jeg
tok mikrofonen, ble jeg fylt av Den
Hellige Ånd. Jeg sa; ”I hear a cry in the
wilderness. The Holy Spirit is crying
for the lost souls.” Jeg har aldri opplevd

møtet spurte meg om han kunne intervjue meg i et radioprogram han var
vert for. Jeg sa ja til dette og ﬁkk anledning å fortelle mennesker om Guds
farshjerte og om hva Jesus gjennomgikk, slik at vi kan kalle Gud for far.
En lytter ringte til radiostasjonen og
spurte om jeg kunne be for han. Mannen hadde veldig dårlig syn på grunn
av diabetes. Etter jeg hadde bedt for
ham bedret synet hans seg 40 prosent
etter hans egen vurdering.
Flere helbredelser på ﬂyplassen
På vei hjem på ﬂyplassen i Orlando,
Florida, så jeg en eldre dame som jeg
kjente i min ånd at jeg skulle be for.
Hun fortalte meg at hun hadde reist til
Florida for å oppsøke et kristent ”helbredelsesrom”. Det er en del kristne
som tar imot mennesker til forbønn i
slike ”helbredelsesrom” der. Hun trod-

de virkelig at Gud ville helbrede henne. Jeg ba for henne og hun ble noe bedre i smertene hun hadde i benet. Når
jeg ba for hjertet hennes, følte hun en
sterk varme i hjertet. En annen dame
som hadde sett at jeg ba for den gamle
damen, spurte meg om jeg kunne be
for henne. Hun har hatt ryggsmerter
i ﬂere år. Jeg ba for henne og hun ble
momentant helbredet.
Damen som satt ved siden av meg på
ﬂyet var muslim. Jeg fortalte henne om
alle miraklene som hadde skjedd ved
det høyeste navnet som ﬁnnes. Hun
fortalte meg litt om hennes tro og jeg
fortalte henne at ingen kan bli frelst
uten å ta imot Jesus som sin frelser og
hvorfor det er slik. Etter at vi hadde
prøvd å sove en stund rørte hun meg
forsiktig og spurte meg om jeg kunne
be for henne. Hun hadde smerter i
nakken som hun hadde slitt med i tre
år. Jeg ba for henne og hun ble helbredet. Jeg sa til henne at det var Jesus på
utsiden som hadde helbredet henne
og spurte om hun ville ha Jesus også
på innsida. Hun sa til meg at hun ikke
var klar enda, men hun skrev et vitnesbyrd og avsluttet med: ”Takk, Herre at
smerten i nakken min er borte.”
Det siste fem årene har vært en spennende reise og jeg gleder meg til å
fortsette reisen med Gud Faderen,
Gud Sønnen og Gud Den Hellige
Ånd. Apg1:8 sier: ” Men dere skal få
kraft når Den hellige ånd kommer over
dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til
jordens ender.” Kraften og tjenesten er
knyttet sammen. Kraften er ikke målet
i seg selv, men middelet for å bringe
mennesker til tro.
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Løftesbarnet

av Liv Anna Møllen Kristianslund

info@brolendelam.no

Min mann og jeg ventet forholdsvis lenge på hverandre. Vi hadde begge sagt til Gud at han måtte være
maksimalt involvert i å peke ut vår respektive ektefelle. Herren svarte på våre bønner. Da vi begge var
ca. 30 år, ledet han oss sammen på fantastisk vis i Bergen. Vi oppdaget ”søt musikk” ved første blikk
en maidag i 2002. Vi giftet oss det påfølgende året, den 2. august 2003.
De mektige profetiske løftene
Under tiden som single, hadde Gud
lovet oss barn på hver vår kant. I 1999
talte Herren til meg og sa at mine barn
allerede var kjent av ham og at mine
barns fred skulle være stor. Drømmen
om å få egne barn, som en kunne inﬂuere ubegrenset, lære å frykte og elske
Herren over alle ting, var stor.
På bryllupsdagen vår den 2. august
20003, var en venn av min mann veldig nidkjær, og han understreket gang
på gang at Herren minnet ham på at vi
skulle få en datter. Dette sanksjonerte
i min manns hjerte, da Herren allerede
hadde talt til ham om dette. Vi hadde

er en lønn.” (Sal127:3) Jeg hadde store
forventninger til å bli raskt gravid, ettersom jeg hadde brukt prevensjon
bare noen få måneder i livet som nygift. Ventetiden hadde vart lenge nok,
og nå ønsket vi oss mange barn.
Allerede en kveld i desember 2004
kjente jeg frykten komme da jeg leste
Rom.4:20-21. ”Men på Guds løfter tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i
sin tro idet han gav Gud ære. Han var
fullt viss på at det Gud hadde lovt var
han mektig til å gjøre.” Hva om jeg ikke
ble gravid så raskt som jeg ønsket? Hva
om vi måtte vente så lenge som Abraham? Ville Gud prøve oss her også?

På bryllupsdagen vår, en venn
av min mann veldig nidkjær, og
han understreket gang på gang
at Herren minnet ham på at vi
skulle få en datter.
imidlertid blitt enige om å ha ett drøyt
år hvor vi passivt forhindret barn. Det
var et sterkt ønske hos oss begge at vi
skulle få litt ”kjærestetid”.
I november 2004 var vi klare for smårollinger. Likevel visste jeg at: ”Alt er
blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe
blitt til av alt som er blitt til.” ( Joh1:3)
”Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt
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Frykten kom så massivt. Min mann
hadde opplevd grov sjikane i jobbsammenheng da en person ﬁkk høre at vi
ikke hadde barn. I denne situasjonen
ba jeg til Gud at han måtte oppmuntre
meg. Samtidig tok jeg autoritet over
frykten som der og da forsøkte å overvelde meg og få meg til å bli mismodig. Det var mørkt i rommet, men jeg

– oppfyllelsen av det profetiske ord

slo raskt på lyset og fant fram bibelen.
Da ledet Gud meg til Luk1, og enkelte
bibelstrofer hoppet opp og gav meg
en vidunderlig fred. ”Frykt ikke, Sakkarias! For din bønn er hørt. Din hustru
Elisabeth, skal føde deg en sønn. Men en
tid etter dette ble hans hustru Elisabeth
med barn. Slik har Herren gjort det for
meg i de dager da han så til meg for å ta
bort min vanære blant mennesker. For
ingen ting er umulig for Gud. Velsignet
er frukten av ditt morsliv. Salig er hun
som trodde. For fullbyrdet skal det bli som
er sagt henne av Herren” (utsnitt fra
Luk 1.25, 31, 37, 42 og 45). Frykten
forsvant. Jeg visste at Gud var ufattelig god, og at han ikke ville la meg bli
til skamme i min uforbeholdne tillit til
ham.
Kamp på ﬂere områder i ventetiden
I denne perioden hadde vi et godt
og kjærlighetsrikt ekteskap og stod
grunnleggende sterkt innad. Men utad
stormet det virkelig. Menigheten vi
hadde vært trofaste mot i mange år,
ramlet mer eller mindre sammen. Pastoren var en helt annen person enn
den vi så tillitsfullt hadde fulgt. Jeg
opplevde mitt livs verste forfølgelse av
en maktglad person på jobben. Alltid
hadde jeg opplevd så mye favør i jobbsammenheng, men nå skaket alt under
føttene mine. Jeg syntes også jobben
var for lite interessant, dog meget hektisk. Jeg hadde jobbet i 5 år på samme

sted og mistrivdes etter hvert enormt.
Derfor hadde det passet perfekt med
mammapermisjon.
Profetiske troshandlinger
På min 33-årsdag sommeren 2005,
kjøpte jeg en rosa babybody, samt en
liten babylue. Vi lå med plaggene i ektesengen. I perioder la jeg de på magen
og ba at de skulle fylles med kjøtt like
før jeg sovnet. Andre ganger ba jeg i
tunger og profeterte over magen min.

Vi bestemte oss for navnet på løftesbarnet. Det ble utformet inderlige
nedskrevne bønner for å bearbeide sorgen. Sukkene fra våre hjerter steg opp
til Gud, man orket ikke å rope. Julen
2006 følte jeg meg svært motløs. Da
gav en svigerinne meg en liten søt hvit
babykjole. Hun kjente tro på at Gud
hadde kontroll over alle skapelsesprosesser. Selv bestilte jeg, av en kvinne
i cellegruppen min, en rosa og rutete
håndsydd sommerkjole til babyen.
Dette var i mars 2007. Jeg delte med
henne at jeg ønsket å handle profetisk,
og at jeg derfor ønsket å utfordre Gud

med denne handling. Samtidig hadde
en venninne begynt å strikke en lysegul sommerkjole til løftesbarnet denne
vinteren. Dette kom som et resultat av
min frimodige bekjennelse om at jeg
en dag ville bli gravid.
Troens natur og substans overvinner
all tvil og frykt
Både jeg og min mann hadde tilbakelagt mange år på bibelskole og hadde
hørt mye trosforkynnelse i veldig man-

ge år, men var faktisk sjokkert over hvilken påkjenning det kan være å vandre
i tro. Mange ganger får man presentert
et herlig bønnesvar der alle klapper
og roper halleluja. Vanskelighetene og
motstanden nevnes bare i en bisetning
eller to. Derimot fokuseres desto mer
tid på å undervise om den lykkelige
seieren. Denne typen trosforkynnelse
skaper overﬂadiske, til dels forenklede
og tekniske trosprinsipper. Forventningene blir så store, men man forstår
ikke at det faktisk blir mye uventet
press på veien. Motstand er ubehagelig, men den resulterer i desto større,

gjennomgripende og fantastiske gjennombrudd. (Hebr11:1ﬀ Hebr6:14-15)
Trosvandringen er enkel og vanskelig på samme tid. Å vandre i tro krever utallige beslutningsprosesser. Den
krever handling og dyp overgivelse.
Troen er et resultat av en personlig og
lidenskapelig kjærlighetsrelasjon til vår
Gud. Kjærligheten er bygget på hans
ord. Kjærligheten overvinner enhver
hindring. ”Ingen ting skal være umulig
for dere. Alt dere ber om i tro, skal bli gitt
dere” (Matt21:22) ”Jeg vil gi dere hva
deres hjerte begjærer.” Herren trøstet oss
ofte med slike ord. De vellet opp fra
hjertet. Troen ser ikke på erfaringene,
leter ikke etter de gode følelsene eller
ser på de naturlige problemfylte omstendighetene. Troens kraft er sterk,
og kommer av forkynnelsen. Troen er
en gave man kan velge å ta i mot- ingen prestasjon. Den sprenger alle fjell,
overvinner all tvil og knuser frykten. I
sin natur forvandler den alt den kommer i berøring med. Den gjør livet
levende. Videre er tro viljen til å vise
Gud tillit, midt i trengsler, forvirring
og lengsler. Man må fullstendig overlate kontrollen til Gud.
Troen innebærer dyp overgivelse. I en
periode ble jeg utfordret til å legge
Isak, mitt ønske om barn, fullstendig
på alteret. Man måtte være villig til å
stole på at Gud ville svare på ens bønner uansett. Jeg ba Herren ta bort min
frykt og vantro og jeg kastet den på
ham. Vi hadde til slutt ingen annen å
gå til. Vi visste at Gud har all makt i
himmel og på jord, og vårt fremste ønske var hele tiden å forherliggjøre hans
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Brølen
av Liv Anna Møllen Kristianslund
navn og rykte. Tro handler om vedvarende å erkjenne at Gud er så god
og fantastisk i sin natur som Bibelens
løfter beskriver. Det er en spennende
og vakker, men til tider tilsynelatende
umulig vandring. Vi har en ﬁende som
hele tiden forsøker å tvilsette Guds
ord, hans løfter og natur. Fienden forsøker å skape en dyp tillitskrise mellom oss og Gud. Han bedriver stadig
en notorisk uttrettingskamp, der hans
fremste ønske er å se oss deprimerte,
rasende eller skuﬀet på Gud. Men djevelen er mektig beseiret. Jesus er vårt
beste forbilde.
I denne fasen brukte også den onde
trosmennesker til å belære oss at vi
ikke måtte bli stolte, overåndelige eller dumme. Da var det viktig å stole
på at man hørte ifra Gud selv. Vi ble
på grunn av dette fristet til å forsøke
å skape bønnesvaret på egen hånd. Vi
mennesker ønsker å ha kontroll. Man
er i konstant behov av å planlegge og
å forstå sitt eget liv. Etter mye press
utenfra om at man ikke måtte være
overåndelig, ble jeg til slutt en dag
oppgitt. Indirekte ble jeg presset til å
gjennomgå en grunnleggende utredning. En dag satt jeg på legekontoret
og ventet på å ta hormonblodprøver.
Da var det at jeg plutselig ﬁkk ideen
om at jeg skulle bestille et skriftord
på en mobiltjeneste. På mobilskjermen kom plutselig følgende skriftord:
”Det skal ikke være noen kvinne i ditt
land som føder for tidlig eller ikke kan
få barn.” Min ånd jublet av glede. Det
var som om jeg igjen ﬁkk en overbevisning om at jeg absolutt var fruktbar
og frisk. I samme øyeblikk var det at
det kom en kvinne med barnevogn
ut av døren hvor min kvinnelige lege
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holdt til. Samtidig opplevde jeg at Den
Hellig ånd vellet opp inni meg: ”Slik
kommer du til å gå ut av døren også, med
baby og barnevogn.” Blodprøvene viste
seg også å være helt normale. ”For synet venter på sin tid, det jager mot enden
og slår ikke feil. Om det dryger, så bare
vent! Det kommer sikkert og uteblir ikke.
Men den rettfredige skal leve ved sin tro.”
(Habak2:3-4) Dette fantastiske verset
ﬁkk jeg av en venninne og det skapte
ofte forventninger.

fruktbarhet å gjøre. Per-Ivar Winnæss
profeterte senere over meg at fosteret
skulle feste seg, og at Gud hadde gitt
meg dette løftet: ”at det ikke skulle ﬁnnes
noen kvinne i mitt land som ikke kunne
få barn” (2Mos23:26) ”Og mange skal se
det og frykte, og sette sin lit til Herren”
(Sal40:4)
Hvor mange ganger hadde jeg ikke
proklamert ut disse versene i åndeverden? Jeg ble formelig dynket i Guds
kjærlighet på dette seminaret. Noen få
uker etterpå ble det konstatert at jeg

Herren, Abraham, Isak og
Jakobs Gud, Hærskarens Gud,
Han svikter aldri. Guds løfter
går sannelig i oppfyllelse.
Herren taler skapende ord gjennom
sine profeter
I begynnelsen av mai 2007 oppdaget
jeg igjen at jeg ikke var gravid. Mennesker som tidligere hadde en tro på
at vi en dag ville få barn, hadde lenge
vært opprådd for ord. Jeg var sannelig
ikke lett å oppmuntre heller. Så ble jeg
anbefalt å reise på Brølende lams profetiske seminar i Drammen. Jeg hadde
selv sett en undervisningsvideo av PerIvar Winnæss, og syntes han virket
profetisk frisk, sunn og meget godt
forankret i Guds ord. Jeg var utrolig
sliten og lei av å vente når jeg kom
på seminaret. ”Langvarig venting gjør
som kjent hjertet sykt.” I en profetisk
øvelsesgruppe var det en kvinne som
så et grønt tre over mitt liv. Det bar
masse røde friske epler. Hun opplevde
at dette bildet hadde med kroppslig

var gravid. To påfølgende graviditetstester var forenlig med graviditet. Hos
legen ﬁkk jeg også skriftlig bekreftelse.
Vi jublet og priste Gud. Herren, Abraham, Isak og Jakobs Gud, Hærskarens
Gud, Han svikter aldri. Guds løfter går
sannelig i oppfyllelse. Hans trofasthet
er fantastisk! Kvinnen, som hadde fått
det profetiske oppdraget å sy en babykjole, kom på cellegruppeavslutningen
med den ﬂotte kjolen i en nydelig gaveinnpakking. Da kunne jeg med glede
kunngjøre at jeg allerede var 3 uker på
vei med mirakelbarnet vårt. Hun ﬁkk
sjokk. 12 februar 2008 kom endelig
vårt vidunderlige lille løftesbarn til
verden, Hanna Christin. Hele himmelen var åpen over oss!
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Det er to år siden siste Brølende lam CD produksjon, Jeg vil be for Norge.
Vi føler at det er tid for å gi ut to nye CD-er denne høsten. Vi samler flere
med sterke profetiske gaver innen å formidle profetiske budskap gjennom
sang og musikk fra profetskolen og seminardeltagere.

Refleksjoner II
Refleksjoner II er en instrumental innspilling som
vil være et verktøy for lytteren til selv å finne Guds
tanker og hjerte for sitt eget liv.

kr.

190.oo

Brølende lam

En profeti over deg
En profeti over deg er en live innspilling med fokus på
å betjene deg personlig med Guds hjerte og tanker
for deg. Vi tror at denne CD vil oppmuntre mange
og at man vil oppleve Guds hjerte for lytteren personlig. Dette blir en personlig profetisk hilsen til deg
gjennom flere personer med herlige profetiske gaver
i sang og musikk.

kr.

190.oo

Brølende lam

Cd-ene koster 190 pr. stk. og kan bestilles gjennom
å ringe Brølende lam eller sende oss en e-post.
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Poesi
Herrens omsorg og trofasthet
av Sigmund Ådnøy

Han fører deg ut på dypere vann;
Han leder deg ut i det fri.
Han tar deg så dypt som det knapt kan gå an,
og gir deg velvillig sin tid.
Han smiler fra øre til øre av deg,
av påfunn og tanker mange
Han lager i ødemark vannrik vei
og tar Satans hærer til fange
De ting som du tenker og grubler på,
dem lar han deg skjelne og klart forstå,
og gledens tider blir lange.

Smak
av Inger Marie Nordin
Tungen kan skjelne mellom
surt, salt, søtt og bittert
slik er den skapt
Med varsomhet kan den
bli brukt til å skjelne
mel fra gift og narkotiske stoffer
praktisk, ikke sant?
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Smak og kjenn at Herren er god, står det
Altså har vi en åndelig tunge
en tunge som kan kjenne forskjell
på det som er åndelig godt
og åndelig vondt
det som kommer fra Herren
og det som kommer fra den onde selv
det som kommer fra den onde
vil alltid ha en bitter ettersmak
uansett hvor godt det er til å begynne med

Lær deg å kjenne forskjell
lær deg å skjelne
da vil du få et åndelig sunt kosthold
som vil bygge deg opp
og holde deg frisk

Herrens ild
av Inger Marie Nordin
Jeg er en fortærende ild
Du kjenner ilden – du vet hva den gjør
Den tar bort urenheter
Gå inn i min ild
Bli der – bo der
I mitt nærvær dør alt som ikke er av meg
Det er en tid for smerte og gråt
og ikke glede
Vil du være med og bære fram barnet?
Vil du kjenne smerten under veene
Kjenne fortvilelsen og gråte ut min smerte?
Jeg trenger deg
ditt hjerte, din ånd
Gå inn i ilden og la tårene bli til damp
Dampen blir til regn som vanner jorden

Åndens frukt
av Inger Marie Nordin
Jeg hørte om en mann
som hadde podet inn femti forskjellige
epleslag
inn på samme tre

Fantastisk!
Sommer- og vinterepler på samme tre
Slik er det med Åndens frukt også
Det er den samme Ånd
som virker fram all slags Åndens frukt
Det vi trenger er å være
fylt av Den Hellige Ånd
Vi trenger ikke å be om fred, glede og
kjærlighet
Bli fylt av Ånden
så vil du bære frukt
av fred, glede og kjærlighet
Det er Åndens natur
Så, ta et bad
og bli fylt av Den Hellige Ånd
Han er uendelig
Han fyller dine behov
slik at du kan fylle andres

Bryllaupssong

Han vil leia dykk på ferda,
Han vil losa dykk i hamn
Og kvar gong to og tre av oss
kjem saman i hans namn,
er han der
Så skal mann og kvinne møtast,
bryta opp frå kvar sin heim
Og dei skal vandra saman dit
dei to skal bli som ein
Som det var frå fyrste morgon,
skal det bli til siste kveld
Gud har ført dykk saman
og tenner kjærleiks eld
Han er der
Og den Gud som sjølv er kjærleik,
gjer at kjærleiken kan gro
Han gjev styrke gjennom dagen
til oss alle, til dykk to,
som no skal ﬁnna saman
i ein livslang ektepakt.
Gjennom mørke natta
ikkje gløym kva han har sagt:
Han er der

Denne sangen er kjent for en del
bryllupsgjester gjennom årene. Den sier noe
om Guds tanker om ekteskapet mellom mann
og kvinne. Samtidig gir den viktige glimt av
kjærlighetsrelasjonen mellom Kristus og hans
brud.

Lat hans kjærleik vera med dykk
i den heimen som vert bygd
Om stormen slår mot veggen,
kan de alltid kvila trygt;
Han er der

Han vil vera med dykk alltid
Om de ynskjer be han inn,
kjem han stilt og hjelper dykk
og gjev dykk freden sin

(Wedding Song – melodi og originaltekst av Noel
Paul Stookey. Til norsk ved Kristin Voll Tesdal.
Gjengitt med tillatelse fra sistnevnte. For noter,
kontakt norsk rettighetsinnehaver, Cantando forlag.)
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Til forsvar for Israel

av John Hagee

Tilbud
Kjøp bøker for over 450

og få med

– Kjøp bøker for over kr 400 og
få med Fakkelen og sverdet for 0
Brølende
(veil pris
198,00) lam CD

Ved min Ånd

I september 1981 arrangerte pastor Hagee den første ”Night to honor
Israel”. Og denne kvelden til ære for
Israel var bemerkelsesverdig kristne
og jøder fylte auditoriet for å feire
jødenes bidrag til kristendommen.
Pris Kr. 229,Pris
230,00

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

Dere alle kan profetere
av Steve Thompson

Pris kr 198,00

Pris 200,00

4 Visjoner

av Rick Joyner
Pris kr350,00
350,00
Pris

Når himmelen inntar
jorden
av Bill Johnson

Hver onsdag kl 19:00

Profetisk bønn

Hellig Ånds møter i Brølende lam

av Vello Vaim

Pris kr200,00
198,00
Pris

Er det mulig for oss som kristne å
vandre i Guds mirakuløse kraft?
Forfatteren gir svaret i denne boken
som er et sterkt vitnesbyrd om Guds
rike og om hvordan vi som kristne
kan vandre i Guds gjerninger.
Spennende og utfordrende lesning.
Pris160,00
Kr. 148,00
Pris
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Profetisk evangelisering
av Mark Stibbe

Vi fokuserer på bønn, profetisk lovsang og tilbedelse. Vi legger stor vekt på et innbydende
og tjenende fellesskap hvor hver enkelt blir sett, hørt og hvor Jesus blir elsket, trodd og
helhjertet etterfulgt.
Du er velkommen til et varmt fellesskap hvor vi ikke begrenser hva Den Hellige Ånd kan
gjøre i løpet av møtet.
Brølende lam, Flessebergveien 1, 3300 Hokksund

Pris kr160,00
148,00
Pris

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

Profetiske møter på profetskolen
Hver onsdag hele året har vi åpne møter på profetskolen modul 24/7
De begynner Kl 19:00 etter undervisningen. Vi bruker god tid til forbønn av de frammøtte gjennom
de forskjellige profetiske forbønnsteamene på profetskolen
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B-ECONOMIQUE

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

Brølende lam

profetisk seminar 31. okt. - 2. nov. 2008

”A l l e k a n p r o f e t e r e ”
Deretter skal det skje at jeg skal utøse min Ånd over alt kjød. Deres
sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner. Joel 3:1
Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige gaver, slik at
dere i større grad kan tale profetisk. 1Kor 14:1
Vi tror at alle troende kan profetere og skal søke nådegavene.
Mangel på forståelse om de profetiske gaver, hvordan vi profeterer og hører fra Gud gjør at mange neglisjerer og forakter de
profetiske gaver. Vi legger en sunn grunn ut i fra Bibelen at alle
kan høre fra Gud og profetere, men at vi av den grunn ikke nødvendigvis er profeter.

Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse,
formaning og trøst. 1Kor 14:3
I tillegg til undervisning kommer vi også til å vektlegge praktiske øvelser i mindre samtalegrupper og fokuserer på et varmt
og intimt fellesskap med andre troende.
Men fast føde er for dem som er fullvoksne, det vil si dem som gjennom bruk har trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og
ondt. Hebr. 5:14
Uansett om du er vant til å bruke gavene eller er helt uten erfaring vil du ha stor nytte av seminaret.

Seminaravgift kr 800,00 innbetales til 9230.09.48830 innen 15. oktober 2008. Påmelding etter denne dato er kr 1.000,00. Helpensjon i dobbeltrom fredag-søndag, kr 1.958 pr. person
og enkeltrom kr 2.158. Dette inkluderer stort frokostbord, lunsjbord og 2 retters middag.
Husk at vi har begrenset plass, så vær snar til å melde deg på.
Meld deg på ved å sende oss en e-post til info@brolendelam.no eller ring vårt kontor på 32 75 79 85.

First Hotel Ambassadeur i Drammen

Arrangør: Brølende lam

