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Vi ønsker våre lesere en velsignet avslutning på året av nye begynnelser, og
en framgangsrik inngang til året av
innhøstning!
Per Ivar & Valentina Winnæss

Pinsepioneren Dagmar Engstrøm,
av Kjellbjørn Møller Side 38 – 39

Paradiset, den hellige Stad og
tronens herlighet,
av Elwood Scott Side 10 – 13

David Wilkersons økonomiske
visjon, av David Wilkerson
Side 32 – 33

Brølende lam på kryss og tvers,
av Per Ivar Winnæss Side 14 – 17

Nødvendigheten av helliggjørelse,
av Liv Anna Kristianslund Møllen
Side 34 – 35

Poesi Side 44 – 45

Den Profetiske Røst
Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid

nr.4/2008
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Profeti på Hans Nielsen Hauge-jordet
fredag 31. mars 2000, av Cindy
Jacob Side 36
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Globalt perspektiv Side 20 – 23

”Tilbedelse” av Norvel Hayes,
Bokanmeldelse av Sigmund Ådnøy
Side 42 – 43
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ND

Utholdende tro, av Rick Joyner
Side 18 – 19

Hyrdebrevet, av Ivar Vik
Side 40 – 41

ØL
E

Det ligger mange oppmuntringer og
profetiske tiltaler over enkeltindivider

Året 2008 har vært året av nye begynnelser. 2009 vil være et år da vi vil se
forløsningen og innhøstningen på det
vi har sådd i tro. Det vil være en tid

for Kristi fylde og fruktbarhet for de
som helhjertet og trofast står fast i
en tid med nye utfordringer. Herrens
øyne er vendt mot de trofaste i landet,
så de kan bo sammen med Herren.
I tider med prøvelser er det tid for å
helhjertet innvie sitt liv til Herren.
Dette er tiden for ny utholdenhet og
disiplin for forløsning av høsten. Jeg
vil komme tilbake med en lengre profeti for 2009 i neste nummer av Den
profetiske røst.

Stormens øye og økonomisk
sammenbrudd, av Wendy Alec
Side 28 – 30
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Vi har sett ﬂere helbredelser og forløsninger dette året, enn til sammen i
alle tidligere år. Det sier kanskje ikke
så mye, men vi har faktisk sett helbredelser og livsforvandlinger stort sett
ukentlig dette året. Dette skaper en
større lengsel i oss etter mer fra himmelen. Vi merker at bønnens ånd leder
oss i bønn og faste for gjennombrudd
og forløsning over enkeltindivider og
for nasjonen. Vi kjenner at dette er
en tid for å bygge et profetisk bønnenettverk for nasjonen hvor både de
som har profetisk kall og de som har
en forbønnstjeneste for nasjonen, samles.

og for nasjonen. . Disse profetiske tiltaler er – ofte mer enn vi aner – invitasjoner til et samspill; Herren mener
ikke bare ”jeg vil”, men ”vi vil”. Det er
en tendens til at vi kan bli passivisert
og har holdningen ”har Gud sagt, så
får han gjøre det,” uten at vi involverer
oss i bønn, tro og handling og kanskje
også går inn i faste for forløsning. Det
var slik med Daniel, at da de hadde fått
det profetiske ord om gjenoppbyggingen av Jerusalems murer, gikk de inn
i bønn og faste. Profetiene er løfter
som forløses ved at det er noen som
gjensvarer på profetiene. Vi trenger å
gå sammen med Herren for gjennombrudd og forløsning ved de profetiske
tiltalene. Ved å holde fast på troen,
bønnen og tålmodighet vil vi se at det
bryter igjennom.

Profetisk forbønnsog evangeliseringshelg på Bryne,
av Sigmund Ådnøy og Olaug Vidnes
Side 4 – 7

BR

Vi vil først av alt få takke dere som har
stått med oss dette året i vår visjon om
å forløse den profetiske tjenesten og de
nytestamentlige profetiske gaver i vår
nasjon.

Hva er kilden din, av Inger Marie
Nordin Side 37
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Kjære leser!

Kom ut av skjulestedet av Sigmund
Ådnøy Side 27

AS

Leder Side 2
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Profetisk forbønnsog evangeliseringshelg

på Bryne

av Sigmund Ådnøy og Olaug Vidnes
Profetier, drømmer og visjoner ut til
folket
Noe spesielt er i ferd med å skje på
Jæren. Herren har lagt på hjertet hos
tjenesten Brølende Lam å formidle og
igangsette noe av det han vil gjøre der
i sørvest. Det har med ﬂere uavhengige profetier og tiltaler å gjøre og med
en visjon Per Ivar Winnæss ﬁkk for
omtrent to år siden. Kristi kropp har
så smått begynt å røre på seg rundt i
Norge – også på Jæren. Vi tror at mye
av landets framtid, og grad av vekkelse,
avhenger av at et folk reiser seg fra støvet og inntar sin posisjon i Jesus Kris-

binert seminar-, møte- og evangeliseringshelg. På Bryne Kro & Hotell ble
det avholdt seminar for 55 forhåndspåmeldte deltakere, mens det i Bryne
Mølle ble arrangert møter på kveldene,
hvor seminardeltagerne skulle fungere
som forbønnsteam.
Profetisk evangeliserings- og strategiske forbønnsteam
På lørdag ettermiddag gikk noen av
deltakerne ut tre og tre i Bryne sentrum, for profetisk evangelisering eller
i strategiske forbønnsteam. Det var
fem evangeliseringsteam og ﬁre for-

Per Ivar Winnæss samlet et team
som betjente en sentral politiker
både personlig og med profetier for
kommunen. Det var oppmuntrende
å få tilbakemelding om at de profetiske ordene.
tus. Gud vil også bruke de som reiser
seg på Jæren og det som skjer på Jæren
vil ha stor betydning for nasjonen, selv
om denne regionen ikke er stor.
Brølende lam på Bryne
Helgen 5.-7. september var noe av
Brølende Lams respons på Herrens
tiltale om Jæren. Dette var en kom-
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bønnsteam ute på gata. Disse gikk ut
med fokus på oppmuntring, omsorg og
forbønn. Her møtte vi bl.a. ungdommer med et hardt ytre, men med en
tydelig sterk indre lengsel etter Gud.
Denne lengselen ble raskt synlig da
vi helt enkelt utvekslet noen få ord og
lyttet litt til dem. Selv om vi hadde litt
begrenset med tid, opplevde vi bl.a. å få

formidlet noe om Guds hjerte. I tillegg
tok vi noen minutter til å be og profeterte mer generelt over Bryne. Inne i
Bryne Mølle var det samtidig over tjue
deltakere som var i forbønn for Jæren,
teamene og for møtene.
Profeti over Time kommune
En av seminardeltagerne kjente personlig ﬂere av kommunens politikere
og hadde invitert dem til personlig
forbønn og for kommunen. Per Ivar
Winnæss samlet et team som betjente
en sentral politiker både personlig og
med profetier for kommunen. Det var
oppmuntrende å få tilbakemelding om
at de profetiske ordene for kommunen
allerede var på planleggingsstadiet.
Fullt hus
I de åpne profetiske møtene stilte
seminardeltakerne opp i ulike betjeningsteam. Aller først i møtene tok vi
oss imidlertid tid til å tilbe og lovsynge
Herren. Lovsangen ble bl.a. ledet av to
energiske brødre som priste Jesus av et
oppriktig hjerte. En fryd å få bli ledet
i lovprisning på den måten, og ektheten og tilstedeværelsen til disse to kan
også ha vært med å mykne de oppmøttes hjerter for det Herren hadde for
dem. For en del av oss opplevdes selve
lovsangen som å rive ned ﬁendemurer.
I tillegg til de to nevnte, var en annen
deltaker med på gitar, en med dans og
en på trompet og sang ettersom Herren ledet. Per Ivar ledet også videre den

profetiske lovsangen med synth og keyboard. Her forløstes det en frihet, hvor
ﬂere i salen kom inn i en sterk profetisk
salvelse i tilbedelse og proklamasjon.
Ny og frisk salvelse
I tillegg til profetisk forbønn, formidling av helbredelse m.m., kom Den
Hellige Ånd over ﬂere på en ny og frisk
måte – både blant betjeningsteamene
og dem som ble betjent. Guds kraft
ﬁkk berøre ﬂere på en overraskende
måte. Det ble en ny utfordring og trening for enkelte av oss i å holde seg
på beina/stolen når man betjener …
Gleden i Herren har vi hele tiden, men
noen ganger kan den overvelde oss …
Helbredelser og ny frihet
Sjelelige og fysiske helbredelser fant
sted under betjeningen, og ﬂere ﬁkk
hjelp med veiledning om bønneliv, tje-

neste m.m. Det sistnevnte kom i stor
grad gjennom et eget team med profetisk veiledning.
Helgen kan ha vært av stor strategisk
verdi for det som skjer på Jæren. Herren gjør så klart mye mange steder,
men ﬂere har profetert, uavhengig av
hverandre, om bølger/ﬂammer som
sprer seg fra sør/sørvest av Norge og
nordover. Bl.a. ﬁkk en bror, for 2 ½
år siden, i sitt indre se enkeltstående
ﬂammer her og der på tunet utenfor
nettopp Bryne Mølle. Altså lokalet
Brølende Lam nå leide. Flammene
han så, multipliserte seg utover tunet
og oppover mot gågatene. (Dette kan
tale generelt om vekkelsesild på Jæren,
men det kan også bety at det akkurat
ut fra disse møtene, og ut fra en del av
de oppmøtte der, startet å spre seg en
ild.) Denne ”milde indre ﬁlmen” kom

i sammenheng med at en profet fra
England snakket om hvordan vekkelsesilden i Norge i stor grad ville spre
seg fra én person til den neste. Han
delte at det ikke hovedsakelig var kampanjer og store møter som ville bidra
til folks frelse. Det avgjørende i denne
tiden ser faktisk ut til å være hjertets
bestemmelse hos enkeltindivider. En
vesentlig faktor for sann vekkelse kan
være at disse likesinnede – med nød
for menneskers evighetsbestemmelse
og med åndelige sanser i funksjon –
forenes. Dette er noe av det unike med
seminarer hos Brølende Lam – man
ﬁnner hverandre, på tvers av menigheter. Man svikter ikke lokalmenigheten
av den grunn, men elsker sine søsken
der bare enda høyere – etter å ha vært
på et slikt seminar.
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av Sigmund Ådnøy og Olaug Vidnes
”Guds hjerte” var en åpenbaring som
ble ytterligere understreket viktigheten
av for å nå jærbuen. Bl.a. leste Ragnhild i sin seminarundervisning fra et
Garborg-dikt som på en prikk beskriver den desperate menneskelige lengselen etter Den Perfekte Faren. Den
levende Gud, Skaperen av alle ting, er
den eneste far som er mer enn nok, og
som kan fylle vår dypeste lengsel. Han
er åpenbart i Jesus, den Salvede.
Malt Kristus for våre øyne
Under møtene ﬁkk vi malt mer av
Kristus for øynene våre. La oss be og
handle for at han også skal bli malt
synlig og sterkt for øynene på mennesker rundt oss i hverdagen!
Mange av de oppmøtte på møtene
bekjente at de mønstret på ”krigsskipet” – et viktig valg å ta i denne tiden. Man kan ikke lenger ha ett bein
i cruiseskipet og ett i krigsskipet, for
det sistnevnte går fra land. Vi trenger å la oss utruste, og prioritere rett.

En tilbakemelding fra en seminardeltager, Olaug Vidnes
Helga 5.-7. september var jeg så heldig
å få delta på seminar i regi av Brølende
lam på Bryne på Jæren. Bryne Kro og
Hotell tok imot de 55 deltakerne. Vi
ﬁkk ﬁne rom og ble servert nydelig
mat. På formiddagene var deltakerne
samlet der. Sammen hadde vi herlig
lovsang ledet av Alf Gunnar og Axel.
Per Ivar Winnæss, Turid Edvardsen og
Ragnhild Bruun Trulsen underviste.
Ellers hadde vi evaluering av gruppene
m.m. på hotellet.
De åpne møtene
Bryne gamle mølle var innleid, og om
kveldene var det åpne møter der. Bjarne Ravndal hadde pyntet vakkert med
drapert stoﬀ, gladioler og solsikker
m.m., og en ﬂerarmet lysestake med
hvite lys var et ﬁnt blikkfang framme
på podiet.
Gjennom de salvede sangene til Alf
Gunnar Botnen og Axel Larsen ﬁkk de
med seg folket i den fullsatte salen i lov-

sang til vår Herre og Frelser Jesus Kristus.
Som alltid opplevde jeg det oppbyggelig og befriende å lytte til Per Ivar
gjennom tale, sang i tunger og musikk.
Edvin Kittelsen med sin trompet og
gode stemme falt inn etter ledelse av
Ånden. Noen herlige kvinnestemmer
pluss en pianist fant også sin plass i
lovprisningen. Inger Nordin og Ragnhild Karijord deltok med dans og banner.
Forbønnsteam i møtene
Etter møtene trådde gruppene i funksjon. Tre grupper sto til tjeneste med
forbønn om helbredelse eller befrielse,
én gruppe formidlet Guds hjerte, én
glede og et par grupper hadde profetisk betjening. Per Ivar profeterte for
enkeltpersoner og hadde med seg Sara
Hansen som forbeder. Han ﬁkk også
anledning sammen med noen andre til
å gi forbønn og profeti til en politiker
fra stedet.

Lørdag var ﬂere grupper ute i byen
og praktiserte. Det var profetiske forbønnsgrupper og profetiske evangeliseringsgrupper. Personlig var jeg med
i den førstnevnte type gruppe, og det
var godt å gå ute i det ﬁne været og
bli ledet av Ånden dit han ville ha oss
for å gå i forbønn for ulike foretak og
områder. Gud viste oss konkrete ting å
be for, så som situasjonen i kirken og
andre bygninger.
Deltakerne i de profetiske evangeliseringsgruppene ga rapport om at de
hadde vært i kontakt med enkeltper-

Innbetal ditt abonnement for 2009 nå!

Benytt vedlagte bankgiro eller betal direkte til kontonummer: 9230.09.48830
Vi oppmuntrer deg til å stå med oss videre som abonnement for det profetiske med et år med nye begynnelser! Ring oss på tlf: 32 75 79 85
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Vitnesbyrd
Et par konkrete eksempler blant mange: To ﬂotte, litt spørrende ungdommer
kom inn. Vi ba for dem en god stund,
og de ble møtt av Herren. Da vi syntes
at vi var ferdige, satt de fremdeles og
ville tilsynelatende ikke gå. Vi spurte
om det var noe mer de ville. Den ene
svarer: ”Jeg har bare lyst til å le, jeg.”
Da var det ﬁnt å kunne si: ”Kom, skal
jeg følge dere til gledesteamet,” da ﬂere

Lørdag var ﬂere grupper ute
i byen og praktiserte. Det var
profetiske forbønnsgrupper og
profetiske evangeliseringsgrupper.
soner som de formidlet sitt budskap til
og noen ga respons.

Tid for å fornye ditt abonnement for 2009

også å se alle de strålende og takknemlige personene som takket for seg etter
å ha blitt møtt av Jesus gjennom oss.

satt i kø utenfor vår dør.

Jeg hørte fra dem som hadde vært med
i forbønn inne, mens vi andre var ute,
at de hadde opplevd et sterkt nærvær
av Gud, og de ba da ut det Ånden ledet
dem til.

Stort var det også å oppleve ﬂere damer i høy alder som opplevde det godt
å være til stede på møtene. De ga utrykk for at dette ville de være delaktige
i. De ba om forbønn for utrustning i
livene sine.

Jeg syntes det var sterkt å få være med
i en befrielsesgruppe og betjene alle
dem som kom for å søke hjelp. Vi var
ﬁre i gruppen, og det var ﬁnt å oppleve
hvordan Ånden ledet oss til å utfylle
hverandre i tjenesten. Herlig var det

Det ble sent før vi var ferdige på lørdagskvelden, men det var noen opplagte, glade damer som gikk til hotellet
ved midnatt. På veien kom det to litt
ustøe, unge gutter gående mot oss. Den
ene kom helt bort til meg, og jeg kunne

ikke la være å si: ”Er du klar over hvor
glad Jesus er i deg, eller …” Jeg gjentok
noe av det samme to, tre ganger. Han
mumlet noe om at han var litt redd for
Jesus, det var lettere med Gud.
Litt etter at vi var framme på hotellet, kom de to siste damene fra Mølla.
Den ene fortalte meg opprømt: ”Du,
vi opplevde noe rart på veien hit. Det
kom to ungdommer forbi som sang så
det ljomet gjennom gatene: ”Jesus elsker alle barna …”
Søndag formiddag hadde vi samling
på hotellet med lovprisning, vitnesbyrd og evaluering. Da feiret vi også
Herrens nattverd. Så ofte som vi kommer sammen, deler vi brødet og vinen,
Herrens legeme og blod, og opplever
at det er et styrkemåltid, til legedom
for kropp og sjel.
Flere av deltakerne måtte reise hjem
etterpå, men vi som ble igjen, var med
på avslutningsmøtet på Mølla kl.15:00.
Da var det også godt frammøte, og vi
frydet oss sammen med Guds folk fra
stedet. Noen av gruppene var i funksjon
også etter dette møtet, og i vår gruppe
var det stor pågang, så vi betjente helt
til de kom for å låse kl.18:00.
Det hadde i sannhet vært en rik helg
med mange opplevelser og inntrykk,
og min takk gikk til Herren for alt jeg
hadde fått være med på. Takk, Jesus,
for at jeg kan bli brukt av deg! Jeg tror
de andre deltakerne også ville kunne
slutte seg til denne bønnen.
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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:
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

26-31 Januar 2009
18-23 Mai 2009
6-11 Juli 2009
5-10 August 2009

Pris for kurset: kr 2.200
Helpensjon for oppholdet seks
dager: 3.000
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Vi tar opp maks
16 elever pr. kurs.

16-18 Januar 2009
13-15 Mars 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 seminar

L i l l e s a n d : 28-30 november
For mer info og påmelding ring 32 75 79 85

Seminaroversikt for 2008/09
Drammen 2009:
Flesseberg gård, Øvre Eiker:
26-28. februar
5-7. juni

Distriktsseminar 2008:
Lillesand: 28. - 30. november

Profetisk nyttårssamling 2008/09:
Flesseberg gård, Øvre Eiker:
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.
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Paradiset, den hellige
Stad og tronens

herlighet

del 1

av Elwood Scott
Like ved det 20 århundret, ga Gud Seneca Sodi, en gresk kristen jøde, den vidunderlige opplevelse av
å tilbirnge 40 dager i himmelen. Han treffer Noa, Enok Set, Adam, Jonas, Daniel, Job, Sara, Rebekka,
Ketura, Rakel, Paulus, Silas, Peter, sin hustru, datter og mor, engelen Gabriel og Jesus Kristus. Du vil
forundre deg over den herlighet og uendelighet som Gud har beredt for oss. Ditt hjerte vil bli rørt ved
beskrivelsen av den hellige sammenkomst rundt tronen hvor Jesus taler et endetidsbudskap og om å
gjøre seg rede for hans komme. Ditt sinn og hjerte vil bli utvidet ettersom du ser inn i en verden bak
forhenget, og du vil forstå at denne verden er verd alt.
Introduksjon
Gjennom mange måneder hadde jeg
regelmessige besøk av en helt uvanlig
og spesiell gjest. Selv om hans besøk
har vært overraskende for meg, har jeg
ønsket ham varmt velkommen. I begynnelsen var jeg sjokkert og forbauset når en mann med silkeaktig skjegg
og ﬂagrende klær kom inn i mitt arbeidsværelse ubuden og uten å be om
unnskyldning. I begynnelsen var hans
besøk av kortvarig karakter, men etter
hvert ble de lengre. Når jeg gikk en
kveldstur i skogen, kunne han plutselig
dukke opp for å slå følge med meg, og
jeg fant raskt ut at han snakket ﬂere
språk helt perfekt, samt at hans nasjonalitet var en annen enn min egen. Han
syntes å være av overnaturlig karakter,
og hans intellektuelle kunnskaper var
langt over mine egne. Kort sagt så var
han en meget uvanlig person.
I mange år har jeg hatt for vane å stå
tidlig opp for å kjøre en tur på en time
eller to før frokost. Og ganske ofte
opplevde jeg å treﬀe en mann som ba
om å få sitte på, men siden forsvant,
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akkurat som Filip ved siden av mannen
i vognen. Det var det samme med min
venn med silkeskjegget. Stadig vekk
forsvant han like plutselig som han
kom, etter ca. én times samtale. Jeg så i
alle retninger i håp om å ﬁnne ut hvilken retning han tok, men forgjeves.
Jeg har vært full av undring og beund-

han lydløst inn til meg og forble der
i de sene nattetimer. Den første tiden
han besøkte meg, kom han en kveld og
spurte om jeg kunne stenografere. ”Ja
visst kan jeg det,” svarte jeg. ”Jeg har
lett etter deg i lang tid,” sa han, ”og
hvis du samtykker med hensikten for
hvorfor jeg har søkt etter deg, så vil jeg

”Å, kjære Gud,” sa jeg, ”er det
sant at det ﬁnnes et menneske
som allerede har opplevd den
store oppstandelsen av de rettferdige som skal skje på den ytterste dagen?”
ring over hans måte å konversere på og
over hans åpenbaringskunnskap. Min
sjel ble veldig glad i ham og sørget når
han var borte. Noen ganger når familien var gått til ro og jeg var opptatt
med studier på mitt kontor, så kom

skjenke deg en hellig og begunstiget
velsignelse.”
Jeg ga min fulle forsikring om å være
lydig mot enhver fornuftig begjæring
han måtte ﬁnne på å be meg om. Da

svarte han kjærlig: ”Du skal skrive et
budskap for meg til folket.” Etter at
alle forberedelser var gjort, og de endelige disposisjoner var ferdig, avtalte
han et møte tilsvarende det vi hadde
hatt før, da han kom så overraskende.
Så møttes vi fra tid til annen, og resultatet ble de følgende sider, som vil
forklare denne introduksjonen. Jeg er
glad jeg samtykket i å skrive for ham.
Det har skjedd ved stadig undring og
overraskelse samt beundring, og har
også vært til stor velsignelse for meg
personlig.

umiddelbart: ”Bare et tidligere kornnek i den store oppstandelseshøsten.”
”Å, kjære Gud,” sa jeg, ”er det sant at
det ﬁnnes et menneske som allerede
har opplevd den store oppstandelsen
av de rettferdige som skal skje på den
ytterste dagen?” Jeg tenkte på Enoks
bortrykkelse og på vognen som tok
Elias inn i himmelen, på Moses, som to
ganger fastet i førti dager og var alene
med Gud på fjellet og skinte av Guds

Seneca Sodi, en av ætlingene fra det
gamle Guds Israel, i disse siste dager
motta store åpenbaringer fra Den Allmektige og en tidligere oppstandelse
enn resten av den store høsten? Men
jeg vil la ham fortelle sin egen historie.
Kapittel I, Seneca Sodi
får englebesøk
Det var første dag i juni, og solen
hadde gått ned. Dagens strev var slutt.

Jeg tenkte på Paulus, som ble
tatt med inn i den tredje himmel og hørte usigelige ord talt
fra det evige kongeriket.

Under et av hans første besøk forklarte
han meg at han var den samme person
som jeg hadde møtt noen år tidligere
i Cascades fjellskråninger. Jeg husket
ham ganske godt fordi jeg hadde tilbrakt et døgn i hans hyggelige hjem
under hans hellige innﬂytelse. Hans
navn var Seneca Sodi – et gresk navn
av jødisk opprinnelse – en lærd mann
med en sterk tro på kristendommen og
en grundig bibelleser. Men han virket
så annerledes nå, og hans ansikt lyste
med en slik lysende glød at jeg ikke
gjenkjente ham til å begynne med. Jeg
tvilte til og med på hans historie, men
lot som ingen ting.

herlighet da han kom ned. Jeg tenkte
på Paulus, som ble tatt med inn i den
tredje himmel og hørte usigelige ord
talt fra det evige kongeriket. Jeg tenkte
også på de mange helliges legemer som
hadde sovnet inn, men som oppstod og
viste seg etter vår Herres oppstandelse,
som gikk omkring i Jerusalem og viste
seg som oppstått fra de døde.

Likevel var jeg i stand til å se likheten
i utseende til denne mannen og min
venn med det lange skjegget i Cascades fjell. Jeg sa til ham: ”Hvordan
kan det forholde seg slik?” Han svarte

Så jeg resonnerte for meg selv og tenkte at det kunne vel ikke være umulig at
også store begivenheter kan skje i de
siste dager, når hedningenes nådetid
går mot sin slutt? Hvorfor skulle ikke

Mitt studio var fullt opplyst, ryddet
og rengjort etter beste evne. Jeg hadde sørget for blyanter, papir, blekk og
penn og ventet nervøst på min venn
med silkeskjegget. Jeg hadde en vag
følelse av uro da jeg ikke var helt klar
over hans fulle hensikt og oppdrag og
hva det hele ville innebære. Jeg knelte
og bad høytidelig at Den Allmektige
Far måtte være min hjelper, fordi min
venn hadde fylt meg med en følelse av
ærefrykt og jeg ble ganske så ubetydelig i hans nærvær. Endelig gikk døren
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av Elwood Scott
opp og Seneca Sodi kom inn. Det lyste
som en glorie rundt hans hode og ansikt.
Jeg reiste meg for å ønske ham velkommen, og med et hyggelig ”god kveld”
tok han meg i hånden. ”Min sønn,” sa
han, ”jeg hilser deg i Faderens navn.”
Da han hadde satt seg, sa han: ”Husker
du mitt lille hjem i Cascadesfjellet?” ”Ja
visst, og de lange turene vi gikk og frydet oss sammen den dagen. De søvnløse timene etter midnatt og mitt løfte
om å se deg igjen i din lille jordiske
herskapsbolig.” ”Jeg ventet utålmodig
på deg,” sa Seneca. ”Underlige erfaringer ventet på meg. Jeg har ventet
alvorlig og håpet at Herrens komme
var veldig nær og var mye i bønn. Jeg
var preget av tanken på de store kommende begivenheter, men hadde ikke
ventet den store gunsten som så snart
ble vist meg. Men jeg forstår at Gud
elsker å overraske oss med nye og store
velsignelser.
Middagen hadde akkurat blitt spist, og
jeg hadde lagt meg ned for å hvile litt.
Sena og Serva, mine to tjenere, arbeidet
i huset. Da plutselig hørte vi et trompetstøt, og vi fòr alle sammen til døren.
Utenfor stod en vakker vogn av gull og
med to vognførere som var kledd i hvite klær. Straks syntes det meg som om
jeg kom inn i en henrykkelse, og for
en tid så forsvant disse jordiske tingene
for meg. Englene kom inn i rommet
og tilskyndet meg til å gjøre meg hurtig rede idet de sa: Kongerikets Herre
har bruk for deg.
Jeg kunne med letthet forstå deres
ærend og språk. Jeg ble fylt av en jublende lovprisning ved tanken på at

12

jeg straks skulle få reise hjem. Da bevisstheten om de materielle tingene
rundt meg etter hvert vendte tilbake,
ga jeg straks beskjed til Sena og Serva
om at de skulle ta godt vare på mitt
legeme om jeg måtte forlate det. De
hadde bare sett et glimt av herligheten
i form av skinnende lysstråler og kjent
nærværet av usynlige vesener i rommet. Mens jeg lå der, for jeg hadde lagt
meg på grunn av trettheten som kom

som de forlengst var ute av hørehold,
og jeg lukket mine øyne bare for å åpne
dem i en evig dag.
Det neste som jeg la merke til, var at
jeg stod borte i et hjørne av rommet
og så med dyp interesse på min egen
kropp som lå i stille hvile i sengen.
Jeg kan ikke på fullgod måte beskrive
denne merkelige men gledelige følelse
som min sjel følte da den var klar over

Jeg fant ut at mitt syn var svært
forbedret siden jeg ble fri fra
den dødelige kroppen.
over meg, så jeg i min halvt bevisstløse
tilstand ﬂere hellige vesener rundt min
seng. Tankene som i øyeblikket kom
til meg, var følgende: ”Er dette virkelig døden? Var jeg virkelig i ferd med
å si farvel til disse verdens ting denne
dagen? Var jeg allerede i grenselandet
til evigheten? For en velsignet seier om
så var tilfelle.”
En overveldende evig glede kom nå
inn i min sjel, å, hvilket lys og herlighets glans som ble gitt meg da. Min
fatteevne, som nå var full av livlighet,
begynte å registrere åndelige vesener
og ting rundt meg. Det syntes for meg
som om jeg kom ut på en stor plass
hvor det eksisterte en ny tingenes orden. Med en siste anstrengelse ﬁkk jeg
med nød og neppe så vidt sagt farvel til
mine tjenere, idet jeg så deres engstelige øyne se inn i mine. Jeg hørte noen
bruddvise setninger og forsøkte å forklare for dem. Men det syntes for meg

at den var befridd fra legemet. Jeg
gikk fram og stod ved siden av sengen,
og jeg sa til mitt legeme med følelser
blandet med glede og medlidenhet:
”Jeg er lei meg for å forlate deg, men
du er fortsatt dødelig og vil være det
inntil oppstandelsen.”
Deretter så jeg tre engler som var hos
meg, travelt opptatt med en underlig
behandling av mitt legeme, en slags
balsamering, som jeg ikke forstod.
De talte til meg på den mest behagelige måte og sa: ”Vær ikke redd. Vi er
kommet som dine ledsagere til ditt
himmelske hjem, og dets lys skinner så
klart over deg nå.”
Hvor hurtig tenkte jeg ikke da på
skriftstedet: ”Englene er tjenende ånder
som er sendt ut til tjeneste for deres skyld
som skal arve frelse.” Hebr1:14. Jeg ble
snart klar over at fysiske øyne verken
kan se åndelige vesener eller forstå
deres bevegelser, bortsett fra ved noen

mirakuløse tilfeller, men at ånden kan
forstå både materie og ånd.
Jeg fant ut at mitt syn var svært forbedret siden jeg ble fri fra den dødelige kroppen. Og nå beklaget jeg meg
ikke over at jeg var sluppet ut av den,
for alle ting syntes å skinne med en
glans og glød i en klarhet som jeg aldri
hadde kjennskap til før. Og det som
syntes enda mer bemerkelsesverdig,
var at sollyset ikke hjalp meg på noen
som helst måte til å kunne forstå ting
som angikk meg selv. For jeg visste at
om natten da alle lå og sov, og da det
var aldeles mørkt for det menneskelige øye, var det for meg slik at alle ting
skinte med en glans som var sterkere
enn den klareste middagshøyde jorden
noen gang kunne frambringe.
Igjen og igjen kom Skriften til meg: ”Så
gjør heller ikke mørket det for mørkt for
deg, og natten lyser som om dagen, mørket
er som lyset,” Sal139:12, og atter: ”For
natt skal ikke være der,” Åp21:25. Jeg så
tydelig en del engler rundt i rommet.
Og hver av dem var kledd i en kledning av rent og himmelsk lys. Dette ble
en glede for min sjel. Jeg undret meg

over at jeg ikke tidligere var i stand til
å oppdage dem, mens jeg ennå var i
legemet. Det skriftstedet som profeten
taler om, kom til meg: ”Herrens engel
leirer seg rundt omkring dem som frykter
ham, og han utfrir dem.” Sal34:8.
Fra denne stund begynte jeg å føle en
underlig dragelse til å reise oppover.
Min ånd følte en mektig dragning mot
himmelen som om elastiske bånd var
festet til alle deler av min sjel, og den
andre enden nådde inn i himmelen.
Sena og Serva satt og gråt ved siden
av sengen. Jeg forsøkte å snakke med
dem, men jeg kunne ikke på noen måte
få kontakt med dem. Jeg gikk nærmere
og la min hånd på deres hoder, men
fortsatt forstod de meg ikke. De syntes
å gråte enda mer bittert, for det virket
som om de hadde mottatt en sjelisk
berøring. Men etter en stund opphørte
tårene, og de undersøkte rommet nøye
som om de hadde hørt en stemme. Jeg
ble sikker på at de kunne merke noe
av mitt nærvær uten til fulle å forstå
hvordan det virkelig hadde seg.
Englene begynte nå å synge, og jeg har
aldri hørt en slik vidunderlig musikk

mens jeg var i legemet. Da de hadde
avsluttet sin hymne, sa de: ”Vil du
følge oss nå?” Da vi hadde gått ut, så
jeg vognen som syntes å være laget av
lys. Den stod fortsatt foran døren. Jeg
forstod nå hvorfor den var kommet og
englenes spesielle oppdrag. Jeg lengtet
etter å kunne hoppe opp i den, og i
det samme ropte jeg klart og tydelig:
Halleluja! Englene måtte ha hørt det,
for de utbrøt straks: ”Ære til Gud i det
høyeste.”
Jeg forsøkte å si farvel til mitt sovende
legeme, det gamle hjemmet og mine
to tjenere, da englene ba meg skynde
meg og sette meg i vognen ved siden
av dem. De forsikret meg igjen om en
trygg reise hjemover. Et øyeblikk etter
steg vognen oppover med en hurtig og
lydløs bevegelse, og vår reise gikk nå
mot vårt evige hjem med en hastighet
som var helt ukjent for meg.”
Utdrag fra boken ”Paradiset, den hellige
Stad og tronens herlighet, Elwood Scott
– Esca forlag. Gjengitt med velvillig tillatelse fra forleggeren. Boken kan bestilles hos Brølende lam og koster kr 180.
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Brølende lam på kryss og tvers

av Per Ivar Winnæss

Tre ganger jubileum – femten, ti og fem
15 års jubileum – Den profetiske tjenesten
Allerede i 1986 ble Per Ivar Winnæss
kjent med den profetiske tjenesten,gjennom en konferanse på Betel-instituttet
i Trondheim – kraftevangelisering, et
samarbeid mellom Betel-instituttet og
Ungdom i Oppdrag. Per Ivar var da
elev på Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskole på Eintrøa, i Trøndelag.
Det var et kombinert Vineyard-team
fra USA og Canada som stod for undervisning, lovsang og forbønn. Det
var her Per Ivar ble kjent med ﬂere i
teamet, og én av dem var profeten Augustine C. Alcala fra Phoenix, Arizona.
Under konferansen ble Per Ivar mektig
berørt av Den Hellige Ånd og ble invitert over til USA og Canada av ﬂere av
teammedlemmene. Dette takket han ja
til, og høsten 1986 dro han over med en
forventning om å bli en profetdisippel
under tjenesten til Augustine C. Alcala.
Nå la ikke alt seg til rette for dette,
men Per Ivar ﬁkk ﬁre givende måneder
i USA og ﬁkk knyttet vennskapsbånd
med Augustine C. Alcala. Per Ivar ﬁkk
også et profetisk ord av Augustine,
hvor en del av ordet innebar å starte
bedrift. Høsten 1987 etablerte så Per
Ivar Pre Data AS, som Kapital Data
ﬂere år på rad kåret til en av de mest
lønnsomme databedriftene i landet
i forhold til omsetning. Vennskapet
med Augustine utviklet seg videre i
1987, da Augustine igjen var på besøk i
Norge, nesten parallelt med etablering
av Pre Data AS. Fra den tiden hadde
de regelmessig kontakt, og etter hvert
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begynte Per Ivar også å reise sammen
med Augustine, da han var i Norge.
1993 – første profetiske samling
Gjennom at Per Ivar var engasjert i
forretningslivet gjennom sin bedrift,
var det naturlig at det var markedsplassen som var hans første arena for
introduksjon av den profetiske tjenesten. De første årene inviterte Per
Ivar ﬂere av de profetiske teamene til
Augustine til blant annet å betjene de
ansatte i ﬁrmaet hans. Etter hvert følte
han at ﬂere bedriftseiere måtte høste
fordelen av den profetiske tjenesten,
og i 1993 arrangerte Per Ivar sin første
profetiske samling for forretningsfolk
og ledere på First Ambassadeur Hotel
i Drammen.
Holy Ghost Revival 1996
I 1996 etablerer Per Ivar Winnæss
Holy Ghost Revival på gården i Øvre
Eiker, etter ﬂere besøk til Toronto Airport og Pensacolavekkelsen. Uten annonsering, eller proﬁlering gjennom
egen hjemmeside, tidsskrift eller noe
TV-program, ble ryktet om møtene på
Flesseberg gård spredt gjennom jungeltelegrafen. Mennesker fra store deler
av Sørøstlandet søkte til møtene. Faktisk hadde etter noen måneder mellom
30 og 40 forskjellige nasjonaliteter besøkt Holy Ghost Revival-møtene. Per
Ivar kjøpte inn ﬂagg for hver nasjonalitet som var representert på møtene og
hengte opp disse. Lokalet var overfylt
av ﬂagg. I denne tiden ﬁkk Per Ivar en
drøm, hvor han drømmer at Augustine

C. Alcala mister brillene sine (under
et møte der Augustine underviser og
betjener en folkemengde). Per Ivar tar
så opp brillene, slik at ingen skal tråkke
på dem og ødelegge dem; men i stedet for å gi brillene tilbake til Augustine, setter han dem på sine egne øyne.
Per Ivar forstår budskapet i drømmen, og bare én til to måneder etterpå
tar Herren Augustine hjem til seg.
Et profetisk kall for Norge
Det etterlot et stort savn for Per Ivar,
og ikke minst et stort tomrom, å miste
sin nære venn og sin mentor. Året etter, i 1997, på en profetisk nasjonal
konferanse i Sunderland, England,
kommer Per Ivar i kontakt med Bill
Hamon og Sharon Stone. Per Ivar
opplever at Herren kaller ham til å
bringe den profetiske tjenesten tilbake
til Norge og reise opp de nytestamentlige gavene i de hellige. Dette sanksjonerer i både Bill Hamon og Sharon
Stone. Per Ivar blir Christian International (Bill Hamons organisasjon)
sin representant i Norge og Sverige.
Arrangerer første seminar ”Dere kan
alle tale profetisk”
I november 1997 arrangerer Per Ivar
Winnæss i regi av Christian International det første profetiske seminar
”Dere kan alle tale profetisk” i Asker
og Bærum bibelsenter. Det ble ﬂere
profetiske seminarer og konferanser i
tiden fram til år 2000, både i Norge og
på Krokstad Herregård i Säﬄe, Sverige, som Per Ivar kjøpte i 1998.

Gjennom kjøpet av Krokstad Herregård åpnet Herren også døren for at
Per Ivar kunne profetere over lokalpolitikere og over Säﬄe kommune.
Denne profetien gjorde dypt inntrykk
på ordfører og næringspolitikeren i
kommunen, og Per Ivar ﬁkk stor favør. Denne favøren åpnet etter hvert
opp for en stor overføring av verdier.
Selskapet Svensk Fritid AS ble etablert, og gjennom denne etableringen
ﬁkk selskapet eiendomsrett til rundt
2000 leiligheter i et tjuetalls kommuner i Sverige, som man videresolgte til
nordmenn som fritidsleiligheter eller
for permanent boende.
Det var også i 1998 Per Ivar ﬁkk visjonen om Brølende lam. Visjonen står
på vår hjemmeside og i Den profetiske
røst nummer 1-2005.
Følelsen av å miste alt
I begynnelsen av 2000 opplevde Per

Ivar det som at han hadde mistet alt.
I løpet av det siste året hadde ekteskapet gått i stykker. Det var tungt som
en småbarnspappa til tre å miste den
daglige kontakten og omsorgen. Han
mistet de ﬂeste han regnet med som
venner og opplevde også mange økonomiske svik. Videre la Per Ivar ned
tjenesten Holy Ghost Revival i håp
om å redde ekteskapet. Sommeren
2000 opplevde Per Ivar at han hadde
mistet sin identitet som en Guds
mann, ektemann, pappa, venn og som
forretningsmann. ”Noen ganger må
man miste alt før man ﬁnner ut hva som
virkelig betyr noe,” blir det sagt. Dette
var en meget tung tid for Per Ivar.
Herren gjenoppretter alle ting
Den neste perioden er det som om
Per Ivar går gjennom en Jobs vandring
til en gjenopprettelsestid. Det var i
denne fasen at han møtte sin kone Valentina. Jan og Inger Hanvold hadde

Per Ivar blitt kjent med gjennom at
de regelmessig besøkte Holy Ghost
Revival-møtene på Flesseberg Gård.
I 2002 spør Jan Hanvold om Per Ivar
kunne tenke seg å hjelpe til med oppstarten av TV Visjon Norge. Dette
takker han etter en tid ja til, og han
begynner der i desember 2002. Gjennom dette begynte Per Ivar etter hvert
å være programvert for Studio Direkte
hver tirsdagskveld. Her ble de profetiske gavene opptent i ham, og Jan
oppmuntret ham også til å ha profetiske møter på Gulskogen. Per Ivar
uttrykker stor takknemlighet for Jan
og Ingers oppmuntring og tro på hans
kall og den profetiske tjenesten. Det
var ﬂere områder i livet hans som kom
fram gjennom deres oppmuntringer.

Ti års jubileum – Den profetiske røst
Den profetiske røst feirer sitt ti års jubileum denne høsten. ”Vi er glade for at vi
har kunnet gi ut et profetisk magasin i Norge de første årene,” sier Gunnar Olsen.
Det var Gunnar Olsen, Arne Thuv,
Anunn Johansen og Arne Dag Johansen som startet opp Den profetiske røst for ti år siden. De hadde
i sitt hjerte å formidle det profetiske
ut i nasjonen. Tre av dem hadde blitt
inspirert gjennom at de hadde vært
på ﬂere av de profetiske seminarene
Per Ivar Winnæss arrangerte på slutten av nittitallet. Etter seks års drift
var de imidlertid kommet til en skilleveg, hvor det var naturlig å legge ned
tidsskriftet hvis ingen andre kunne

ta over. ”Det var mye arbeid og mange
timer som ble lagt ned i Den profetiske
røst, og vi kom til den avgjørelsen at ikke
økonomien svarte til den innsatsen vi la i
tidsskriftet,” sier Gunnar Olsen videre.
Det var i slutten av 2004 at Brølende
lam ble forespurt om å kjøpe opp Den
profetiske røst. ”Det var en naturlig
del av vår visjon å gi ut et profetisk tidskrift, så vi tok beslutningen umiddelbart
om å ta over,” sier Per Ivar Winnæss.
”Med at nye eiere kom på banen og ny
proﬁl ble lagt, mistet vi mange av de
tidligere abonnentene. Navnet Brølende
lam skremte vel også en del av abonnentene,” sier Winnæss videre. ”Gjennom

vår profetiske tjeneste har vi derimot
klart å opprettholde abonnementsmassen, ja endog økt den med over 50 %. Allikevel er det alltid en stor utfordring å få
abonnentene med videre over til et nytt
år, ved at de fornyer sitt abonnement.
Vi håper at alle abonnenter blir med
videre inn i 2009 som en oppmuntring
til tiårsjubilanten,” sier Per Ivar videre.
”Jeg vil først av alt takke staben i Den
profetiske røst, Ivar Vik, Ola Døhl, Sigmund Ådnøy, videre skribenter og andre
bidragsytere og ikke minst våre trofaste
abonnenter og annonsører. Uten dere ville
vi ikke kunne gi ut et profetisk tidsskrift
i Norge,” sier Per Ivar Winnæss til sist.
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Brølende lam på kryss og tvers

av Per Ivar Winnæss
Fem års jubileum – Brølende lam
Høsten 2003 ble de første Brølende
lam-programmene produsert, og mars
2004 ble de første TV-programmene
sendt. Høsten 2004 startet Per Ivar
Brølende lam profetskole. Denne ble
ﬂyttet opp til Flesseberg gård i samme
høst.
”Så langt har vi hatt 12 moduler, fordelt
på tre forskjellige moduler, Modul I, II og
24/7, og vi har hatt 235 elever som har
fullført semesteret,” sier Per Ivar begeistret.
”Høsten 2005 startet vi med våre nasjonale seminarer, og høsten året etter
med seminarer i distriktene – ”Dere kan alle tale
profetisk” og ”Profetier,
drømmer og visjoner”.
Formålet med disse seminarene var ikke bare
å legge et solid grunnlag ut fra Guds ord om
den profetiske tjenesten,
nådegaver og de nytes-

tamentlige profetiske gaver, men gjennom ”øvelse og bruk” (Hebr.5:14) forløse
hver enkelt deltager gjennom trening. I
tillegg har vi også demonstrert det vi
underviser ved å gi profetier på kassett til deltagerne gjennom ﬂere forbønnsteam,” forteller jubilanten videre.
”Vi har fått mange positive tilbakemeldinger – seiersrapporter – fra ﬂere seminardeltagere. Så langt har vi hatt 43 slike
seminarer, og over 1000 forskjellige troende fra hele landet, fra fjorten til åttiseks
år og deltagere fra de ﬂeste evangeliske
kirkesamfunn har deltatt på disse.”
”Det er tre ganger jubileum
for Brølende lams profetiske tjeneste denne høsten
– femten – ti og fem. Vi går
nå fra nye begynnelser inn
i en tid av innhøstning av
det vi har sådd i alle disse
årene,” sier Per Ivar til
sist.

Profetskolen vinteren 2009

Bønne- og omsorgshelg

For semesteret våren 2009 har vi igjen
oppstart av Modul II. Denne starter
opp tirsdag 27. januar, mens Modul
I er ﬂyttet til mandag, med oppstart
26. januar. Vi har allerede begynt å
få inn en del søkere til Modul II, da
vi har 48 elever som er i ferd med å
fullføre Modul I og ønsker å videreutvikle nådegavene. Flere har også
søkt seg inn på Modul I. Søknadsfristen er forøvrig 5. januar 2009.

I begynnelsen av oktober hadde vi
vår første forbønns- og omsorgshelg.
Vi var nok noe overrasket over at så
mange har gitt respons på dette tilbudet. Både oktober og januar 2009
ble ganske umiddelbart fulltegnet.

Vi har over tretti elever som fullfører
Modul 24/7. De ﬂeste elvene har gått
denne modulen to eller tre ganger. Vi
vil derfor invitere de som har fullført
alle modulene, til å søke om å bli med
i Brølende lam team. Her kan man
videreutvikle nådegavene og især de
nytestamentlige profetiske gaver. Vi
vil også her fokusere på befrielse, helbredelse og profetisk veiledning. Det
blir derfor ingen ny 24/7-modul før til
høsten 2009. Vi gleder oss til å ta fatt
på et nytt semester på profetskolen.

Brølende lam CD – ”Live fra Bryne”
November ble en aktiv måned for Brølende lam, da vi utga tre nye CD-er.
I forrige nummer av Den profetiske
røst omtalte vi CD-ene ”Reﬂeksjoner II” og ”En profeti over deg”, som
kommer ut siste uke i november.
Det som vi ikke nevnte da, var liveinnspillingen fra et av møtene vi
hadde på Bryne første helgen i september. (Se egen artikkel om møtet
annet sted i dette nummeret.) Noe
av det som vi synes var så spesielt med
helgen, var den spontane profetiske

16

lovsangen og tilbedelsen på de åpne
møtene. Her var det et samspill ved
Den Hellige Ånd gjennom dem som
var satt i lovsangen og enkeltpersoner
i møtesalen. Mange har gitt tilbakemelding at de opplevde en mektig salvelse under lovsangen og tilbedelsen.
Axel Larsen og Alf Gunnar Botnen
starter CD-en med egenskrevne profetiske proklamasjonssanger, før Per
Ivar Winnæss fører lovsangen videre
ved keyboard og synth. Så åpnes det
opp for enkeltpersoner i salen, og vi

Det er nok mange som ønsker et avbrekk i hverdagen og å sette av en slik
helg, der man slipper å prestere noe
– men heller bare kan bli forfrisket og
betjent ved Den Hellige Ånd gjennom
de forskjellige forbønnsteamene.

Vi har satt av mye tid til forbønn gjennom teamene. Dette er fundamentet
for helgen selv om vi også fokuserer
på tilbedelse, noe undervisning og et
varmt, intimt fellesskap hvor Jesus blir
helhjertet elsket, trodd og etterfulgt.

er lett å isolere seg med de profetiske
gavene. Responsen etter at vi gikk i
gang med disse kursene, har vært over
all forventning.

Nyttårsfeiring
på Flesseberg gård

Profetskolen – ukekurs
Vi har fått større pågang til våre ukekurs enn hva vi forventet. Mange ute
i distriktene har ikke sett seg i stand
til å reise hver uke for et helt semester
til profetskolen. For disse har det blitt
kjærkomment med dette tilbudet, hvor
vi tar inn maks fjorten elever per kurs.
Det at man bor sammen på samme
sted og også får være sammen med de
andre elevene, ved de andre modulene
mandag og tirsdag, gjør at man får
bygget et nettverk på tvers av menighetsgrenser. Mange opplever å stå ganske alene med en lengsel etter mer av
Gud eller med et profetisk kall, og det

Ombygningen er ferdig
får et mektig samspill ved Den Hellige
Ånd. Vi kan nevne Per Kristen Mørk
på piano, Tanja Shapovalova på vokal
og Kari-Synnøve Aasland på piano
og vokal i tillegg til våre Edwin Kittelsen (vokal og trompet) og Johannes
Håland (gitarer). Vi vil spesielt takke
Tor Jarle Ueland for innsatsen med
lyd og Axel Larsen, som også er produsent. CD-ene kan bestilles gjennom
Brølende lam og koster kr 190.

Ombygningen tok lengre tid enn hva vi
hadde regnet med, og den kostet også
mer enn hva vi hadde budsjettert med.
I skrivende stund har vi fått regninger
på 470 000, og vi regner med at vi når
500 000 før alle detaljer er gjort.
Vi er meget fornøyd med resultatet, og
takker først og fremst de som har vært
med på dugnad og de som har sådd inn
økonomi til prosjektet.
På dugnadssiden vil vi først og fremst
nevne Sjur og Bjørg Holt, Olav Hon-

ningdal, Evelyn og Magnus Hammer,
Roy Kristoﬀersen, Svein og Margunn Tøgersen, Kjell Gunnar og Kjell
Eivind Lohne, Runar Schøne, Kåre
Klæbo, Brigt Skrettingland og Runar
Svalestad. Vi takker alle som tok tak
sammen med oss.
Vi er glade for alle de som fortsatt vil
løfte i lag med oss når det gjelder økonomien i dette.

Vi har valgt å ha profetisk nyttårshelg
på Flesseberg Gård denne gangen, fra
30. desember til 1. januar 2009. Mange
har vært begeistret over de tidligere
profetiske nyttårssamlingene. Det å
være sammen om å feire overgangen
til et nytt år i en atmosfære av bønn,
tilbedelse og en profetisk ånd er noe
spesielt, synes mange.
Vi går over fra et år av nye begynnelser
til et år av innhøstning av det man tidligere har sådd. Vi har fortsatt noen få
ledige plasser. Helpensjon for helgen
er kr 1300 per person i dobbeltrom, og
deltageravgiften på kr 800 kommer i
tillegg.
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Utholdende tro
av Rick Joyner
Det virker som vi nå kommer til en tid da alles tro vil vise seg slik den er. Tro vil ikke komme til syne slik
den er, før den blir testet. Tidene vi går inn i, vil prøve troen hos oss alle. Dette er vår største mulighet.
I Herren har enhver prøve forfremmelse som sin hensikt, for å se om vi kan bli betrodd mer autoritet
og kraft. Er du klar for prøvene?

dere vet at når troen prøves, fører det til
utholdenhet. Men utholdenheten må vise
seg i fullført gjerning, så dere kan være
fullkomne og hele og ikke stå tilbake i
noe.”

Som min venn Francis Frangipane liker å si: ”Du stryker aldri på noen av
Guds prøver – du fortsetter bare å ta
den, fram til du består. Og: Hver prøve
er en ”åpen bok”-prøve. Du kan gå
til Bibelen og ﬁnne svaret på ethvert
problem. Hvis du sliter med å ﬁnne
det der, kan du spørre Læreren.” Alt
dette er sant, og burde være en stor
oppmuntring for oss. Vi burde være i
stand til å ﬁnne svaret på alle problemer. Imidlertid består man ikke prøven utelukkende ved å ﬁnne svaret. Vi
må leve svaret.

Har vi glede når vi går inn i prøvelser,
er dette et godt tegn på at vi er klare.
Er vi fryktfulle og deprimerte når vi
stilles overfor å få troen vår prøvd av
tiden vi går inn i, burde dette være en
åpenbaring for oss – om at vi ikke er
så klare som vi burde være. Dette betyr
ikke at du ikke vil være i det minste
litt nervøs med prøvelser i sikte; selv
den mest forberedte personen vil oftest være en smule nervøs når han/hun
skal inn i en prøve. Men jeg snakker
om noe mer enn det. Jeg snakker om
frykt som tar tak i oss i så stor grad at
vi nesten får alvorlig panikk eller depresjon ved synet av det som kommer.
Den graden som denne slags frykt
griper oss når vi står overfor en prøve,
kan indikere graden vi ikke er klar for

Stå i kjærlighet
For at vi skal bestå prøven som kommer for å synliggjøre kjærligheten vår,
må vi stå i kjærlighet. Vi gjør dette
ved å tillate kjærligheten å ha kontrollen også når vi fristes til å tenke feil
om andre, eller har valget om å gjøre
godt eller ondt mot dem. Hver gang
kjærligheten vår blir prøvd, er det en
anledning til å vokse i kjærlighet. Antakelig ber vi alle sammen om at Herren skal hjelpe oss å vokse i kjærlighet
– men griper vi virkelig anledningen til
å vokse når prøvelsene kommer som et
svar på de bønnene?
Vokse i tålmodighet
Jeg kjenner mange mennesker som har
spurt Herren om å gi dem tålmodighet, men jeg kjenner ikke mange som
spurte ham mer enn én gang! Svaret
hans på denne bønnen er å plassere oss
i omstendigheter som stiller krav til
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oss om å vokse i tålmodighet, noe som
er veldig ubehagelig for dem av oss
som ikke har mye tålmodighet. Hvis vi
imidlertid vedkjenner oss prøvelsene
og hengir oss til Herrens fred og hvile,
vil vi vokse i tålmodighet.
Stå og gå i tro
For at vi skal bestå prøven som kommer for å øke troen vår, må vi stå og gå

men da som gjennom ild.”
Har du noen gang tenkt på Herren som
en brannstifter? Han tenner branner i
sin egen menighet bare for å se hva vi
vil gjøre! Prøvene hans er ikke øvelser,
men ekte branner. Like fullt er svaret
på enhver prøve hovedsakelig det samme – vend deg til Jesus. Jesus er svaret
for ethvert menneskelig problem. Sva-

Har vi glede når vi går inn i prøvelser, er dette et godt tegn på
at vi er klare.
i tro – ikke frykte eller tvile. Enhver
prøve av troen vår er en anledning til å
vokse i tro. Antakelig ber vi alle om at
Herren skal hjelpe troen vår, men griper vi anledningen til å vokse i tro når
frykt eller tvil melder seg? I 1Kor3:1115 blir vi fortalt:
”Ingen kan legge noen annen grunnvoll
enn den som er lagt, Jesus Kristus. Om
nå noen bygger på grunnvollen med gull,
sølv, edelstener, eller med tre, høy eller
halm, så skal det en gang vise seg hva
slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den
åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve
hvordan den enkeltes verk er. Om det
noen har bygd, blir stående, skal han få
sin lønn. Dersom hans verk brenner opp,
må han lide tapet. Selv skal han bli frelst,

ret på kjærlighetsprøven er å betrakte
kjærligheten hans for oss og la den
strømme gjennom oss. ”Vi elsker fordi
han elsket oss først” (1Joh4:19). Svaret
på trosprøven er å betrakte Herren. Ser
vi ham, kommer vi til å ha tro.
Mens jeg var i militæret og som yrkespilot, ble jeg gjenstand for rutinetester for å fastslå kompetansen min som
kommandopilot. Hvis jeg var godt
forberedt, ville jeg gå inn i de prøvene med stor selvtillit, til og med stor
begeistring, over å kunne se mitt eget
prestasjonsnivå øke under press. Prøver
i Herren er ment å være på den samme
måten, som Jak1:2-4 konstaterer:
”Mine brødre, se det bare som en glede
når dere møter alle slags prøvelser. For

prøven. Bli imidlertid oppmuntret; du
har fortsatt tid.
Forberedelse og disippelgjøring
Vi har fortsatt tid, men vi kan ikke
kaste bort mer tid. Hvis vi ikke er klare
for det som kommer, er det bare fordi
vi har kastet bort for mye tid i fortiden, hvilket er én ting vi må fastslå at
vi ikke gjør mer. Vi må nå gi oss selv
til studiet som vi alltid har lovt oss selv
at vi ville gi oss til. Vi trenger å hengi
tid til bønn og fellesskap med Herren
og hans folk. Vi trenger å velge, nå, å
gi tiden vår til sant åndelig gull, sølv
og edelstener istedenfor å sløse den
bort på det som faktisk er verdiløst.
Vi trenger å jage etter samt utvikle de
åndelige gavene våre, og treningen eller disippelgjøringen som vi trenger.
En av de største motgiftene til frykt er
streben etter hensikt. Da har man en
visjon og ”steg for steg”-mål man skal
oppnå. Vi burde være opptatt med det
som får troen vår til å vokse.

Selvtillit
Herren er i ferd med å frigjøre og forløse den armeen som han har forberedt for disse tidene. De ﬂeste slagene
avgjøres mer av soldatenes kvalitet
enn noe annet, og kvalitetssoldater har
selvtillit på slagets dag. Hvis vi trenes
og utrustes skikkelig, vil vi være selvsikre idet vi går inn i tidene som nå står
foran oss. Hvis du ikke er selvsikker så
ikke kast bort noe mer tid. Den ilden
kommer som vil åpenbare om livene
våre er bygd på gull, sølv og edelstener
eller tre, høy og halm. Er vi klare, vil vi
være selvsikre. Mangler vi selvtillit, må
vi hurtig gjøre de nødvendige forandringene for å bli klar. Det ﬁns for mye
på spill til at vi kan kaste bort mer tid.
Artikkelen er hentet fra en bok av Rick
Joyner som gjengis som daglige tekster på
www.morningstarministries.org, under
”Daily Devotional”. Denne artikkelen
ble lagt ut for 19. oktober 2008.

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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USA: Mega-menigheter vokser 10 prosent
Mega-menigheter i USA vokste i
gjennomsnitt 10 prosent sammenlignet med forrige år. Dette blir rapportert av tidsskriftet Outreach i deres årlige rapport om de 100 største og raskest voksende menigheter i Amerika.
Alle menigheter på listen har et besøkstall pr weekend på 7000 eller
mer. For femte år på rad ligger menigheten Lakewood i Houston på toppen
av listen med 43 500 besøkende, fulgt
av 2. Baptistkirke i samme by med
23 659 og North Point Community
Church i Alpharetta (Georgia) med 22
557. Blant de 100 hurtigst voksende
menigheter i landet, toppet Church of
the Highlands i Birmingham (Alabama) med en vekst på 72 % - eller 3418
besøkende i løpet av det siste året. Til

sammen var besøkstallet i disse megamenighetene på listen 1 128 451.
Misjonsforsker Ed Stetzer, som ledet
studiet, mente at ”det økende antall
mega-menigheter i Amerika viser at
mange menigheter lærer av hverandre i å vokse raskere og bli større”.
Med stadig medlemsøkning har
mange benyttet ﬂerlokalitetsmodellen – én menighet, ﬂere lokaliteter
– der enkelte har så mange som elleve
lokaliteter. Istedenfor å kalle dette en
trend, ser Stetzer ﬂere-lokaliteter som
”den nye normalen.” Han fant også ut
at mega-menigheter vanligvis var konfesjonsløse, baptister, Sørstats-baptister, Assemblies of God eller Christian
Church.

India: Daliter frie til å vitne om Jesus

Tidsskriftet Outreach foretar årlig
studier av de største og hurtigst voksende menigheter. Men det erkjenner
også at gjennomsnittsmenigheten i
USA har færre enn 100 medlemmer
og vektlegger at ”en lidenskap for å nå
ut er ikke bare deﬁnert av antallet. Vår
motivasjon for å produsere denne årsrapporten er ikke å provosere mindre
menigheter til å bruke energi for å bli
mega-menigheter.” Stetzer fremhever
at påvirkning er viktigere enn antall:
”Som rådata betyr antall lite. Det som
gir betydning til tallene er historiene
bak dem – de forandrede livene og de
forvandlede samfunnene”.
Kilde: Ed Stetzer, Outreach magazine.
Hele rapporten kan kjøpes av outreachmagazine.com

Ungdommer i bønn: En ekspanderende bevegelse
I løpet av de siste par tiår har vi sett
en eksplosjon av bønn rundt på kloden
som er uten sidestykke i historien. ”Et
spennende fenomen de siste årene
har vært veksten av bønnebevissthet blant den yngre generasjon,”
rapporterer Etienne Piek fra teamet Global Bønnedag i Sør-Afrika.
I mange år har bønnebevegelsen blitt
sett på som en bevegelse for ”den eldre
generasjon”. Det var med IHOP (International House of Prayer) i USA og
24-7 bevegelsen i England, begge startet i 1999, at et nytt fokus og framdrift
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av bønn blant ungdom ble utviklet.
”Det var et uttrykk i bønn som bredte
seg som en vill ild,” sier Piek. ”Det var
skapende, fritt, bygde på relasjoner,
med et trefoldig fokus: bønn, misjon
og rettferdighet. Det sammenfatter
innstillingen til en generasjon som ser
etter noe som er ”virkelig”, et sted for
intimitet med Faderen som omsider vil
uttrykke seg i en livsstil av aktiv medfølelse og et ønske om å nå de fortapte”.

generasjonen er det ikke noe formelt
nettverk som binder sammen disse
ulike bevegelsene. ”Dette er en generasjon som ikke liker å være bundet
av strukturer, formelle møter og store
konferanser” sier Piek. ”Den er heller
kjent for sitt uformelle nettverk: Ulike
folk møtes og deler sine historier, og
en global familie dannes på en måte
som er uten sidestykke, gjennom pilegrimsferd og Internett.”

I dag samles barn og unge mennesker
i 24-7-bønnerom i nesten hver nasjon
på jordens overﬂate. Typiske for denne

Kilde: Etienne Piek, GDOP

”Gospel for Asia” rapporterer at deres
misjonærer i India ofte har mulighet
til å be for syke. Ofte lar Gud i sin
nåde helbredelser skje, og mange velger å følge Jesus etter å ha sett at Han
er langt mektigere enn deres avguder.
Gud bygger ofte sitt rike gjennom en
bølgeeﬀekt. Mange Dalit-samfunn
(”kasteløse”) eksempliﬁserer dette ved
at Gud arbeider på mektig måte for å
vise sin kjærlighet.
Misjonær Ravi Verma tjenestegjør i
Uttar Pradesh i India. I området der
han bor, er det en samling av landsbyer
med Dalit-befolkning. Disse Dalitene
bor i små hytter uten tilstrekkelig mat
og ly, og de arbeider på markene under
ulike godseiere. Lik millioner av andre
Daliter er de blitt fanget av et undertrykkende kastesystem som i tusener
av år har behandlet dem som lavere
enn mennesker. Ravis hjerte led med
tanke på disse menneskene, og han ønsket å nå dem med den gode nyheten
om Jesus. Han begynte å besøke hver

av landsbyene og
gå fra dør til dør
og dele evangeliet.
En
Dalitmann,
Deepak, var svært
mismodig og deprimert.
Onde
ånder angrep hustruen hans, Jaya.
Paret hadde heller
ingen barn selv om
de hadde vært gift
i tre år. Deepak
visste ikke hvor
han kunne vende seg. I ren desperasjon tok han med kona på pilegrimsferder og til heksedoktorer, men ikke
noe av dette kunne helbrede henne.
En dag kom Ravi innom parets hus og
ba for Jaya. Fra da av begynte Deepak
og Jaya å delta i menigheten og feste
sin lit til Jesus. Gud fridde Jaya fullstendig fra hennes plager og velsignet
etter hvert paret med to barn. Etter å
ha sett dette mirakelet var det mange
mennesker i landsbyen som tok imot
Kristus og begynte å delta i menigheten. Deepak deler fortsatt aktivt sin
tro og bringer hver uke nye mennesker
med seg til menigheten.
En Dalitkvinne som heter Amulya,
ble reddet fra dødsfare og vitner nå
trofast om Guds trofasthet. En giftig
slange hadde bitt Amulya. Tilstanden hennes ble fort verre, og hun falt
i koma. Familien hennes tok henne
til sykehuset og legene la henne i
intensivavdelingen. Etter tre døgn var
tilstanden hennes fortsatt ikke bedre.

Noen i landsbyen fortalte familien at
de burde spørre Ravi om å komme og
be for Amulya. De dro straks for å
ﬁnne Rayi og føre ham tilbake til sykehuset. Ravi kom og ba for Amulya, og
to dager senere var hun tilbake til det
normale og kunne komme hjem. Nyheten om helbredelsen ble fort spredt
i Amulyas landsby. Amulya og mange andre fra landsbyen valgte å følge
Kristus etter å ha sett dette mirakelet.
Amulya kan ikke tie stille om hva Gud
har gjort i livet hennes. Hun har ført
femten nye kvinner til menigheten og
drar til forskjellige landsbyer for å fortelle om Kristus.
En annen kvinne som har funnet nytt
liv i Jesus, er Malika, som brukte å tilbe
avguder. En av sønnene hennes, Manavendra, utviklet tuberkulose. Denne
nyheten var ødeleggende for familien,
og de iakttok hjelpeløst etter hvert som
Manavendras helse ble forverret. Selv
om han oppsøkte lege, ble han tynnere
og svakere. Det var på denne tiden
at Ravi kom til Manavendras hus og
delte evangeliet og ba for familien. På
grunn av det besøket begynte Manavendra å delta i menigheten, og gradvis restituerte Herren fullstendig hans
helse. Hele familien valgte å følge
Jesus. Som en synlig tegn på hennes
avhengighet av Kristus, kastet Malika
alle avgudene ut av huset. Nå benytter hun enhver mulighet hun får, til
å fortelle om hvordan Gud helbredet
hennes sønn.
Kilde: Ravi Verma, Gospel for Asia
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Iran: Hurtig vekst i husmenigheter
Ei større anslag mot kristne
husmenigheter fortsetter i Iran,men den
islamske regjering ﬁnner at de ikke er i
stand til å reversere den raske spredning
av kristendommen i denne nasjonen.
Flere og ﬂere iranere er desillusjonert
med den iranske revolusjon, og er mer
åpen til å omfavne kristendommen,
en tro som kom allerede 500 år før
islam. Som et resultat vokser nå
husmenighetsbevegelsen hurtig. Men
det har sin pris. Folk blir arrestert,
trakassert og forfulgt, og i noen tilfeller
blir de kraftig slått.
Kristne lovsanger spilles med full
styrke fra kassettspilleren i en iransk
taxi. Sjåføren er en muslim som har
konvertert til kristendommen. Til
tross for faren for å bli arrestert og
mulig dødsrisiko for frafall (fra
islam), er han uredd i å dele troen
sin. Et kors henger ned fra speilet
hans. Han har Bibelen i passasjersetet
foran ved siden av en kanne med STP
gassrensemiddel. Han deler evangeliet
med sine passasjerer og gir dem en
Bibel dersom de ønsker det. Det alene
kunne føre til hans arrestasjon. Andre
kristne har til og med blitt martyrer
for å dele troen med muslimer.
President Mamoud Ahmadinejad
er så bekymret angående veksten av
husmenigheter at han som målsetting
å stoppe bevegelsen. ”Jeg vil stoppe
kristendommen i dette landet.” Han
har lansert et nådeløst anslag mot
iranske husmenigheter. Nå sist sommer
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Mosambik: Gud mangfoldiggjør kornsekker

Calcado Juliana, en brasilianer i staben til ”Iris Ministries” i Mosambik,
arbeider i Tete-provinsen, et hett og
tørt område nær Malawis tørre sørlige
grense. Han rapporterer om en nylig
mangfoldiggjøring av mat som skjedde
i landsbyen Thapo:

døde en krigsveteran og hans kone på
grunn av slagene de ble påført etter et
raid mot deres husmenighetsmøte i
byen Isfahan. En måned tidligere ble
Christian Tina Rad og ektemannen
hennes arrestert og kraftig slått. De
ble anholdt i ﬁre dager og anklaget for
aktiviteter mot Islam og mot iransk
nasjonal sikkerhet. Begge er tidligere
muslimer. En husmenighetsleder sa at
anslaget har ført til at de kristne har
vokst seg sterkere og tar troen mer
alvorlig. ”Gud tester vår tro fordi han
ønsker at vi blir mer lik Jesus”, sa hun.
Husmenighetene møtes nå i mindre
grupper.

Gud reiser opp barn
i Kongo

Mens Ahmadinejad desperat prøver
å stanse kirkeveksten, har hans anslag
faktisk hatt den motsatte eﬀekt fordi
kristne i større grad reiser omkring og
planter husmenigheter på forskjellige
steder i landet. Iranske kristne ber
intenst også for Ahmadinejad – om
at han skal få et personlig møte med
Jesus Kristus.

I midten av 2002 startet afrikanske
misjonærer et ukentlig program for
barn i tjeneste kalt ”Barn i Kristus” i
to regioner i Kongo. Seks år senere
har dette programmet vokst til barnemenigheter på 156 steder, og berører
ukentlig 25 278 utenom menigheten.
Vitnesbyrd varierer fra barn som gir
sine liv til Kristus, når ut til sine egne
samt tjenestegjør i sine lokalsamfunn.
For tiden blir barn også trent til lederskap og forbønnstjeneste. ”Vi brenner
så for dette fordi vi er overbevist om at
disse barna er eﬀektivt utrustet. De vil
bli som ’skarpe piler’ i hånden på Kristi
legeme i Kongo”, sier Kelly Kumbu fra
Barn i Kristus. ”Vårt fokus er å nå og
gjøre barn modne både i familie-, samfunns-, kirke- og misjonssammenheng,
spesielt blant de unådde folkegrupper i
Afrika.”

Kilde: Gary Lane, CBN News

Kilde: Kelly Kumbu, CIC

”Dette området er meget tørt, og det
ﬁnnes ingen vannbrønner. Vannet må
komme fra elven som ligger 30 minutters gangavstand unna. Folket er
ytterst desperate etter vann og mat.

Den isolerte landsbyen har ikke elektrisitet eller mobiltelefon, så vi kunne ikke gi beskjed om at vi kom. Vi
tenkte vi hadde lastet atten kornsekker på lastebilen, men oppdaget at vi
hadde bare hadde fjorten på grunn av
feiltelling. Det var ikke noe mat å få
kjøpt i Thapo og vi hadde ikke nok drivstoﬀ til å dra tilbake til lagerhuset. Når
vi manglet ﬁre sekker, betydde det at
mange barn måtte være foruten mat.”

kun fokusert på oppgaven. Idet vi delte
ut, mangfoldiggjorde Gud kornet og
hvert barn mottok sin porsjon! Vi
hadde til og med en ekstra porsjon å
gi en enke som kom fram til oss og ba
om rester. Det er forbløﬀende hvordan
Gud viste seg i denne desperate situasjonen og hvordan Han virkelig elsker
sine barn. Hans veier er så kreative,
og han tillater oss til og med å være
hans hender og føtter i denne verden!”

”Idet vi begynte å dele ut mat, var vi

Kilde: Juliana Calcado, Iris Ministries

Papua New Guinea: 106-år gammel høvding blir døpt
Du er aldri for gammel til å bli døpt. Det er beskjeden som Napa Namb ga til besøkende ved dåpen
hans i Yano Kambulupira, Papua Ny Guinea. Han ble døpt i en alder av 106. Namb Napa er en lokal
sjefshøvding. I 1975 bestemte han seg for – mot ønsket fra øvrige stammemedlemmer – å tillate
adventistmisjonær Paul Piari å plante en menighet i landsbyen sin. I de følgende år ﬁkk Piari ﬂere
dødstrusler og ble stadig forhindret i arbeidet, men Napa Namb, som er en fredens mann, forsvarte
ham og lot ham bli i landsbyen. Én etter én kom mennesker til Kristus og ble døpt.
Men selv om Napa Namb forsvarte Piari og tillot ham å bygge en kirke i
landsbyen, og til og med mobiliserte folk for å hjelpe til med byggingen, bøyde han seg ikke selv for Gud, men fortsatte å tjene
forfedrenes ånder.
I 30 år kom han ikke til kirke. Men tilslutt, i 2005,
foretok han sitt første besøk, og etter noen
måneder gav han sitt liv til Kristus. Under
hans nylige dåp var hele familien til stede.
I løpet av sitt lange liv har han hatt fem
koner og fått over 60 barn og mer enn
300 barnebarn.
Kilde: Wako Napasu, AMN

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

LEDIG

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

De har
faderlige
Du
det
prinsipper

allerede

av Myles Munroe

av Andrew Wommack
av Mary K. Baxter

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

Pris
Pris
kr 230,00
229,00

Faderlighet er så mye mer enn bare den bioHar
du noen
gang
medGift
degeller
selv:
«Jeg
logiske
følgen
av åtenkt
få barn.
enslig?
elleraltuten
Mennallikevel
er designet
av
harMed
prøvd
jegbarn?
kan, men
skjer
Gud
til
å
reﬂ
ektere
hans
natur
i
mennesker
det ingenting? Hva er galt med meg? Hva
som han er satt sammen med. Men å leve ut
skal til for at Gud gjør det jeg ber om?»
blåkopien av dette gudgitte livet, kommer
ikke automatisk.

Pris
Pris230,00
198,00
Pris
200,00

Du finner mange andre oppbyggelige bøker på vår webside www.brolendelam.no
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Komavut
skjulestedet
av Sigmund Ådnøy

Jeg opplever at Faren vår har en sterk
lengsel i hjertet sitt – en lengsel som
nærmest roper: ”Kom ut av skjulestedet!
Kom ut, dere som er betrodd mye, men
som ikke har hatt fellesskap med brødre og
søstre på mange år. Bli en del av det jeg
holder på å gjøre i denne tiden.”
Jeg opplever at Herren kaller dere til
å komme ut nå, og bruke gavene dere
har fått før det er for sent. At han kaller
dere til på en måte å begynne på nytt,
ved å gå inn i små betjenende fellesskap og bli trygge på bruken av gavene
der. Noen av dere har vært mye i Guds
nærvær, men trenger å komme i søskens nærvær også. Noen har i ganske
stor grad fungert i gaven til å skjelne
ånder i mange år; men dere har ikke
vært blant folk og fått bevare ﬂyten i
de andre åndelige gavene. Det var en
periode før dere gikk inn i isolasjonen
– i den perioden var dere i full sving
og betjente mange av både Guds folk
og dem utenfor. Dere var med å utbre
Kongeriket.
Gjenopprettelse
Jeg opplever at Herren vil ”gjenreise
Davids falne hytte.” Folkets enhet og
respekt for hverandres særegenheter
har allerede begynt å komme til syne.
”Se hvor de elsker hverandre” er så smått
i ferd med å bli en setning verden virkelig får i tankene. Imidlertid trengs
det at åndelige fedre og mødre stiger
fram og tar ansvaret de blir betrodd.
Det kan se ut som at Herren gjør mye
i Norge for tiden. Jeg opplever at det

ikke er mye, men at vi skal prise ham
for alt godt, og at vi ikke skal forakte
de små begynnelsene. Men om disse til
dels bortgjemte krigerne reiser seg, kan
Guds bevegelser og verk gå omtrent
dobbelt så raskt. Når disse brødrene
og søstrene fra ”grottene” kommer ut,
vil mange bli overrasket over hvordan
Herrens visdom strømmer fra dem og
blir til gagn. Jeg opplever at mye av
Herrens gjenopprettelse vil bestå av at
ukjente kristne med hyrdehjerte gradvis kommer på plass i pastorposisjoner.
Noen av disse er ”ferske”, men mange
kan tidligere ha vært i aktiv tjeneste,
før de på en eller annen måte gikk inn
i isolasjon av forskjellige årsaker.
Du som velger å komme inn i fellesskapet igjen, skal også få oppleve å selv
bli betjent. ”Den som lesker andre, skal
selv bli lesket.” Du leser kanskje dette,
du som lesket mange i en periode av
livet og tjenesten, men stort sett møtte
misforståelse og forkastelse til gjengjeld. Folk tålte ikke at du ﬂøt i gavene,
og de tålte ikke at du boblet og smilte.
Men det var den gangen.
”Merker dere det ikke, det spirer allerede fram!”
Gå på Guds ord og Guds kall. Det
eneste som trengs, er at man fortsatt
holder seg nær til Herren og priser
ham, lar seg plante inn i et fellesskap
og våger å tenne opp gavene på nytt.
Dere har mye på lager, men trenger
å dra dette fram fra deres indre ved
tro, og søke å virke i dette både med

og uten en merkbar salvelse. Dere vet
kanskje dette selv, men kan trenge en
påminnelse og en vekker. Se, om ikke
Herren mangfoldig velsigner selv de
minste små steg av aktivisering! Se, om
Herren ikke betror ﬂere av dere lederskapsansvar.
Jeg opplever også dette for noen av
dere: Sorgprosessen er for lengst over.
Det er slutt på å slikke opp gamle sår.
Dere har Jesu inderlige medlidenhet.
Han vet hva det vil si å lide. Vi ser i
Hebreerbrevet at han er med oss i alt vi
måtte føle av lidelse og nederlag. Imidlertid ﬁns det også en lidelse som heter selvmedlidenhet. Han har kanskje
behandlet deg ”mentalkirurgisk” igjen
og igjen. I den forbindelsen har han
kanskje vist deg at det eneste gjenstående var å tilgi søsknene som forkastet
deg, og komme deg inn i nye relasjoner og begynne på nytt. Da kunne du
overlate de gamle, uvisse relasjonene til
ham. Noen ville ha tatt kontakt igjen
og søkt forsoning, mens noen ville du
aldri hørt noe fra og kanskje måttet
la fare. Men du selv ville uansett være
fri – død fra ditt gamle jeg og løst fra
bitterhet. Det er som om du får en ny
sjanse til dette. Det er som om Herren
sier: ”Grip den, barnet mitt!”
”Frykt ikke! Jeg har løst deg ut. Jeg har
kalt deg ved navn, du er min.” ( Jes43:1)
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Stormens øye

og økonomisk sammenbrudd

av Wendy Alec

Og Herren sa: ”Fortell folket mitt at de
ikke trenger å frykte. Ting vil bli uvennlige og rå. Ting vil bli urolige og forvirrende. Men jeg vil holde dem trygge i
stormens øye.”
Herren vekket meg i de tidlige morgentimene i uken før ﬁnanskrisetiltaket ble iverksatt – det var rundt kl.
04:00 på morgenen, og jeg hørte de
samme ordene om igjen og om igjen:
”Stormens øye. Stormens øye …” Og så
begynte jeg å høre Sal91 i tillegg, og jeg
sa til Herren: ”Far, folket ditt er veldig
kjent med Sal91,” men jeg fornemmet

faller brått om dagen).
”Om tusen faller ved din side, ti tusen
ved din høyre hånd, så skal ikke ulykken
nå deg, fordi du har gjort Herren til din
tilﬂukt.”
Og jeg fornemmet at Herren var så
dypt rørt av bønnene og ropene fra
barna sine når det gjelder de pågående
økonomiske urolighetene, og jeg tror
han taler til noen av dere akkurat nå,
idet han sier:
”Elskede barn – elskede sønn – elskede

Jeg så Babylon ovenfor Wall
Street og jeg så en løkke (som
i et rep fra en galge) som var
omkring halsen på bankansatte,
mange bankansatte, slike som
var velkjente i byen.
at dette var annerledes. Det var slik en
spesiﬁkk og kraftfull rhema-salvelse
over denne salmen når det gjaldt den
nåværende økonomiske situasjonen.
”Han som sitter i Den Høyestes ly, skal
forbli fast og stødig under skyggen til
Den Allmektige, hvis kraft ingen ﬁende
kan stå imot. Du skal ikke frykte for nattens redsler, heller ikke for pilene, de ondes sammensvergende rådslagning” (eller
Nasdaq- eller Dow Jones-indeksen som
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datter! Fordi du har gjort meg, Herren,
Den Høyeste til din tilﬂukt og din bolig,
skal jeg beskytte deg. Fordi du har gitt
meg hjertet ditt, fordi du har gitt meg livet ditt, fordi du har gitt meg formuen
din, skal formuen din være beskyttet i
stormens øye. For jeg, Den Høyeste, Den
Levende Gud, skal ved min egen høyre
arm beskytte formuen din også i stormens
øye.”
Og jeg husket en profeti som Herren

hadde gitt meg så mange år tilbake, i
1999, i ”The Journal of the Unknown
Prophet” (”Den ukjente profetens dagbok/tidsskrift”), som bl.a. sa:
”Og så skal de bli slått av stor redsel i
sitt indre, de som har regjert i nasjonene
ved tvang og manipulasjon, ved handel
og ved utpressing, idet de ser avgudene
sine falle sammen foran dem. Deretter
skal den store rystelsen og dommene over
jorden begynne å komme. De bytter ut
tilbedelsen av meg, Den Levende Gud,
med tilbedelsen av aksjer, andeler, gull
og obligasjoner med tilbedelsen av olje og
krigsvåpen. De har gitt sjelene sine i bytte
mot det som ikke kan redde dem. For slik
er det at idet livet deres går ut, skal alt de
har hauget opp på jordens høye steder, og
alle avgudene deres, stå tause.”
Du trenger ikke frykte
Og jeg forsto med stor skrekk at deler
av det vi alle holdt på å erfare i urolighetene ved den verdensøkonomiske
rystelsen, faktisk var Herrens dom over
verdens handelssystemer. Men nøyaktig samtidig fornemmet jeg hans store
nåde som begynte å strømme, og likedan hans overveldende medlidenhet
og brennende, inderlige kjærlighet for
sitt eget hus – for deg, hans barn. Og
det virket for meg som at Herren sa en
helt annen ting til barna sine.
Og han sa: ”Wendy – jeg vil at du forteller folket mitt at de ikke trenger å frykte.
Ting vil bli uvennlige og rå. Ting vil bli
urolige og forvirrende men jeg vil forvare
dem trygge i stormens øye. Fortell folket
mitt at det er tid for å skynde seg, med

våpnene for deres krigføring som redskap. Det er tid for at de skynder seg ved
tro, ved utholdenhet, ved å være iherdig
vedvarende. Det er tid for at de går i
den motsatte ånden av tiden fordi deres
kjærlighet er fokusert på meg,” sa Herren.
”Fordi de har hjertet fokusert helt på meg,
fordi formuen deres er overgitt meg, vil
jeg sannelig utfri dem.”
Og Faderen sa til meg: ”Jeg er rørt – jeg
er storlig rørt over folket mitt og over mitt
folks bønner i denne tident.”
Jeg så Babylon ovenfor Wall Street og
jeg så en løkke (som i et rep fra en galge) som var omkring halsen på bankansatte, mange bankansatte, slike som
var velkjente i byen.
Deretter så jeg ordet ”Babylon”, og jeg
så Babylon ovenfor Wall Street, og Sentralbanken (The Federal Reserve) var
der ovenfor Wall Street. Deretter så
jeg en løkke som var omkring halsen
på bankansatte, mange bankansatte,

slike som var velkjente i byen og i Wall
Street. Etter dette så jeg Babylons ånd
kort og greit dra i den løkken, og den
begynte å bli svært stram, og deretter
så jeg Jesus.
Jesus Kristus var der, gående gjennom
Wall Street, og han merket seg enhver
kristen, enhver etterfølger av ham, og
det fantes mange etterfølgere som faktisk var i banker og institusjoner.
Jeg så et spindelvev fra Wall Street til
Washington, DC til Kongressen og
opp til Det Hvite Hus. Jeg så troende
der som ba, og deretter så jeg et edderkoppnett, et kolossalt edderkoppnett,
og jeg så edderkoppnettet gå fra Wall
Street, og det gikk til Washington,
gjennom Kongressen og Senatet og
deretter opp til Det Hvite Hus.
Da så jeg en veldig merkelig ting. Jeg så
to kolossale oljeledninger som jeg ikke
forsto (en dag etterpå fornemmet jeg
sterkt at de representerte selve oljen),

Tune In to
GOD Channel
Visit www.god.tv today

og disse to oljeledningene kom rett fra
Wall Street inn i Det Hvite Hus og
inn i Statskassen (The Treasury). Jeg så
ordet ”TREASURY” (statskasse/skattkammer) i store svarte bokstaver.
Skjulte overenskomster – skjulte
pakter – be for sannhet og avsløring
av mørke
Jeg opplevde at Herren sa det ﬁns
skjulte overenskomster, skjulte pakter,
og jeg visste at Herren sa at vi som troende trengte å be på dette tidspunktet
for sannhet og be for avsløring av mørke. Det var hva Herren sa. Og han sa at
det kommer til å bli et skifte og en opinionsendring. Gud kommer til å sette
i gang en avsløring av menneskers roller, og jeg tror denne vil fortsette også i
den neste presidentadministrasjonen.
Tornado – stormens øye går forbi husene
Til slutt så jeg denne kolossale tornadoen. Det var den økonomiske situasjonen som var over jorden. Jeg så den
komme og der var en hel by, og tornadoen dro regelrett gjennom hele byen
slik at den ble stygt herjet. Jeg så også
hus som forble uskadde. De var vakre,
og de var fullstendig intakte. Stormens
øye dro forbi over disse husene, men de
var fullstendig intakte. Ingenting ble
rørt. Ikke hagene eller gjerdene deres.
Og Faderen sa: Til de av dere som
har elsket ham og tjent ham. Dere
som har deres hjerte fokusert helt
og holdent på ham. Dere som har
holdt formuen deres overgitt til ham.
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av Wendy Alec
Han sa ødeleggeren vil gå forbi dere
fordi Lammets blod, var over alle de
husene som representerer menneskene
som virkelig har elsket Herren og har
overgitt sine formuer til ham. Og Herrens beskyttelse var som en tronhimmel eller et soltak – slik at til og med
idet stormens øye gikk forbi livet ditt,
økonomien din, pantsettingene dine,
gikk forbi bankene –
Herren lovet at han kommer til å bevare
deg. At han ikke kommer til å forlate deg,

dem som har tjent Herren trofast med
formuen sin, sa Herren:
”Men til dem som har blitt funnet trofaste
mot Faren min i de jordiske spørsmål om
penger, til dem som ikke har lagt hjertet
sitt i eiendelene og rikdommene som jeg
har velsignet dem med, men har samlet
seg skatter i Himmelen og har gitt av
min formue til å fø de fattige og dem av
mindre lykke enn seg selv – til dem som
har øst ut min formue gjennom de kommunikasjonsmidlene som jeg har reist opp

Jeg opplevde at Herren sa det
ﬁns skjulte overenskomster,
skjulte pakter, og jeg visste at
Herren sa at vi som troende
trengte å be på dette tidspunktet for sannhet og be for avsløring av mørke.
at han ikke vil svikte eller skuﬀe deg. At
han sannelig er med deg og at du vil se
hans forsørgelse, du vil se hans kjærlighet,
og du vil se at det du har, er intakt på
hans dag.
”Om tusen faller ved din side, ti tusen
ved din høyre hånd, så skal ikke ulykken
nå deg,” bare en tilskuer vil du være.
Utdrag fra www.unknownprophet.
com
Dette er et annet utdrag fra Unknown
Prophet (”Den ukjente profeten”),
skrevet for mange år siden. Men til alle
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til å forkynne evangeliet i disse endetidene og har gitt gavmildt og glad med et
takknemlig hjerte – til disse kommer en
multiplikasjon, men ikke som fortidens
multiplikasjon. For før i tiden var det en
multiplikasjon med fem og med ti, men i
denne kommende tiden, sier Herren, skal
jeg multiplisere min formue overnaturlig over disse så det skal bli hundre- og
tusenfold.
Og jeg skal ennå åpne opp rikdommer
som ikke før har vært sett, rikdommer
som fram til nå har vært skjult på jordens
hemmelige steder. Og over disse skal jeg

øse ut Oﬁrs gull og Salomos skatter. Jeg
skal øse ut over dem gullet gjemt dypt
under jorden, og oljen, til og med oljen
skal komme i deres hender. Disse vil ikke
trenge å skjelve når Dommen min faller,
for jeg skal holde formuen deres trygg og
sikker i stormens øye. For formuen deres
er virkelig min formue, og deres arv min
arv. For de er de prøvede, dem hvis skatt
er stødig festet i meg.
Og slik skal du i disse sene dager se dem
komme fram som fyrlys som stiger fram
fra innad i verdenssystemet, men reiser
seg ut fra verdens system. Ja, de skal stige
fram. Følg med nå og se om de ikke vil
komme fram. Og gjennom dem skal mine
tjenestemenn og -kvinner være velsignet,
og skal gjøre sine storverk, og gjennom
deres trofasthet på de skjulte stedene så
Evangeliet mitt fortsatt skal bli ﬁnansiert og skal forkynnes i alle jordens nasjoner. Slik skal det bli. Amen.”

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.

Overs. anm.: Uttrykket ”stormens øye”:
eng. ”eye of the storm”: midtpunktet i
en storm, spesielt en orkan. Uttrykket
brukes for eksempel i bibeloversettelsen ”the Message”. Der det står om
”eye of the storm” i Job 40:6 i denne
oversettelsen”, står det f.eks. i Bibelselskapets 78/85-oversettelse at ”Herren
svarte Job ut av stormen”)
Både Wendy Alecs profeti og utdraget
fra ”The Unknown Prophet” er hentet
fra en e-post sendt ut av GOD TV og
ekteparet Alec mandag 20. oktober i
år. Gjengitt med velvillig tillatelse fra
GOD TV roryandwendy@god.tv

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

Gud velsigne deg!
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David Wilkersons økonomiske visjon
av David Wilkerson
at du i seks måneder ikke vil kunne få
ut ett rødt øre. Nå vil den, så klart, bli
gjenopprettet, men nasjonen kommer
aldri mer til å være slik den er i dag.

Vi ﬁkk denne profetien oversendt
fra en bekjent, før høstens
økonomiske nedtur. Vi la den
straks ut på vår hjemmeside:
www.brolendelam.no. Vi føler
den samsvarer med ﬂere andre
profetier og også med noe Per
Ivar Winnæss profeterte ved den
profetiske nyttårshelgen 2008
om et økonomisk krakk i 2008.
Nøkkelpunkter å huske om denne visjonen:
1. Fra det tidspunktet det første landet
går konkurs, vil du ha to uker på deg til
å få pengene dine ut av banken. Dette
gjelder for de med innskudd i amerikanske banker.
2. USA kommer til å komme gjennom denne krisen – gjenopprettelse vil
ﬁnne sted.
3. Men nasjonen vil aldri være det den
tidligere har vært.
4. Gud sier: Få orden på livet vårt ...
Bli kvitt avguder ... Søk Guds ansikt i
hellighet ...
5. Gud kommer til å være en mur av ild
omkring deg ... Og herligheten i din
midte!
Det er i ferd med å skje – veldig snart
– en nasjon, og nå taler jeg profetisk …
hvis jeg noen gang i mitt liv har hørt
noe som helst fra Gud, så har jeg hørt
det ... Veldig snart kommer en europeisk, nordafrikansk eller en østlig nasjon til å missligholde sine internasjonale lån. Når dette skjer, kommer Me-
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xico i løpet av to uker til å gå konkurs.
Mexico skylder 100 milliarder dollar – 80 % av det til nordamerikanske
banker – og dette er det som kommer
til å skje: Omtrent to uker etter at det
første landet går konkurs, (vi kommer
til å overleve det, fordi mesteparten av
det (det første landets penger) er gjeld
til europeiske banker – tyske, sveitsiske
og franske banker) Imidlertid kommer et andre land også til å konkurs,
antakelig Argentina eller Brasil. Vi vil
på en måte overleve denne og si: ”Vel,
kanskje det ikke vil gjøre skade,” men
to uker etter at det første landet går
konkurs, kommer Mexico til å misligholde sine lån på100 milliarder dollar.
Og når bankene åpner kl. 09:00 neste
morgen, kommer 15 milliarder i timen
til å bli tatt ut fra våre amerikanske banker – de kommer til å få kontroll over
bankene våre – araberne, alle de latinamerikanske landene, de kommer til å ha
kontroll over bankene våre – og innen
dagen er over, vil De Forente Stater
være nødt til å erklære en ”bankferie”.

Seks skrekkens måneder
Vi går inn i seks måneder av det verste
helvete USA noen gang har sett – det
kommer til å være kaos – ikke engang
nasjonalgarden kommer til å være i stand
til å roe det ned – vi kommer til å måtte
kalle ut hele den amerikanske hæren.
Nå har jeg hatt visjoner i den senere
tid, for jeg har vært i New York City,
og jeg var i Macy’s (en stor butikkjede
i USA) i en visjon, og jeg så folk som
vandret omkring i svime fordi de ikke
kunne få pengene sine ut av banken.
Nå kommer jeg til å gi dere et råd;
så snart det første landet går konkurs
– jeg har dokumentert dette og jeg har
forseglet det i en konvolutt. Jeg kommer til å ringe alle vennene mine, og
jeg forteller dere det – dette er første
gang jeg har sagt det i et oﬀentlig møte
lik dette – straks det første landet er i
ferd med å gå konkurs, gå du og få tak
i hver eneste øre du har – menighet, få
pengene deres ut av banken – for det
kommer til å være en ”bankferie” slik

Frykt og angst vil utbre seg som vi aldri
før har sett – dommen står for døren.
Da jeg var i Macy’s i en visjon og jeg
iakttok mennesker som gikk omkring i
svime, visste de ikke hva de skulle gjøre, de visste ikke hva som skjedde; så
gikk en gjeng mennesker inn i Macy’s
og ble plutselig helt ville og begynte å
stjele, og innen en time – jeg så ånden
til alle de som var i butikken – de ranet
og stjal – de plyndret Macy’s og ødela
fem etasjer – Macy’s ble plyndret og
lagt i ruiner i løpet av en time eller to.
Tid for å søke Herren
Det er bare begynnelsen. Det er alt
sammen i denne boken (Bibelen) – vi
har blitt advart, advart og advart – dere
kan ikke fortelle meg at Gud ikke har

advart oss. Dere kan ikke fortelle meg
at Gud ikke sier noe fryktinngytende
her i kveld i denne menigheten … Vi
bør få rettet opp bønnelivet vårt, bli

dine vil være rene. Du har vært i bønn
og Gud bygger en mur av ild omkring
deg for å bevare deg. Vi ønsker å oppmuntre deg med en sang om Guds be-

Nå kommer jeg til å gi dere et
råd; så snart det første landet
går konkurs – jeg har dokumentert dette og jeg har forseglet
det i en konvolutt.
kvitt avgudene, som Paulus skriver om,
og komme i gang med å søke Guds ansikt i hellighet, ellers kommer vi ikke
til å være klar for det som kommer.
Gud advarer, gjør deg rede, så vil du
ikke frykte disse tingene som kommer
mot deg, og du vil begynne å fryde deg,
du vil ikke være redd, fordi hendene

skyttelse. Den går som følger:
”Det ﬁns en mur av ild rundt meg ... Det
ﬁns en mur av ild mellom sjelen min og
ﬁenden. Det ﬁns en mur av ild som du
ikke kan se ... Mellom sjelen min og ﬁenden. Det ﬁns en mur av ild rundt meg.
Måtte det bli slik med oss alle ...”

Tid for å fornye ditt abonnement for 2009
Innbetal ditt abonnement for 2009 nå!

Benytt vedlagte bankgiro eller betal direkte til kontonummer: 9230.09.48830
Vi oppmuntrer deg til å stå med oss videre som abonnement for det profetiske med et år med nye begynnelser! Ring oss på tlf: 32 75 79 85
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Nødvendigheten av helliggjørelse

av Liv Anna Kristianslund Møllen

Dynamikken mellom nåde og hellighet har til alle tider vært debattert. Guds ord taler klart om begge
deler, men betoningen har vært ulik innenfor ulike kristne tradisjoner og sammenhenger. Luther avskaffet avlatsbrevene og skapte reformasjon ved sin forkynnelse om frelse ved bare nåde (Rom1:17).
Reformasjonen var virkelig nødvendig. Pietismen (pietàs på latin betyr fromhet) vokste likevel fram på
1600-tallet, og inderlighet og fromhetsidealer var høyaktet.
Nå lever vi i en tid hvor brytninger
mellom forkynnelsen av nåde og loven
fortsatt er høyaktuell. Uten å komme
inn på teologiske detaljer i noen av tradisjonene, må man likevel stille spørsmålstegn ved overfokusering på denne
nådeforkynnelsen i enkelte sammenhenger.
Oppmuntrer til omvendelse
Innenfor den moderne nådeforkynnelsen hevder man at mennesker ikke
trenger å høre loven forkynt, om de
personlig har opplevd Guds rike kjærlighet og nåde. Lever vi ikke i en høyprofetisk tid? Var det bare Jeremia og
Samuel som skulle advare mot synd i
den gamle pakt? Samtlige av Paulus’
brev er fulle av nåde og oppmuntring,
men også fulle av kristen moral som
kraftfullt oppmuntrer til omvendelse.
Jesus selv formaner veldig skarpt i
evangeliene. Guds kjærlighet og nåde
forvandler menneskets natur og inspirerer og motiverer oss også til å leve et
hellig og verdig liv, men forkynnelse
om omvendelse og kristen moral skjerper våre holdninger. Om man unnlater
å lese for eksempel Paulus’ brev i en periode, vil man bli mindre skjerpet fordi
man ikke har fått inspirasjon til å være
nøye med livet sitt. Jesu ord i evangeliene er ikke bare myntet på datidens
spesiﬁkke tilhørere, men taler også like
fullt til oss mennesker som lever i dag.
Guds bud er universelle (så lenge man
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da ikke snakker om Israels seremoniallover som står i en særklasse).
Åpenbaring om nådens og korsets
kraft
Det både er og har vært en stor sorg
at vi i Kristi kropp, ikke har fått en
tilstrekkelig kraftfull åpenbaring av
Guds vidunderlige nådefulle natur.
Det er trist at vi til tider har vært tilbøyelige til å tro at Gud forkaster oss
om vi ikke er fullstendig lik Kristus i
alle ting. Noen av oss er mer disponert
for fordømmelse enn andre. Mektigere
og tydeligere åpenbaring om korset og
nådens kraft er vi også i behov av. Det
er vi alle enige i. ”Får Kristus frigjort oss,
blir vi virkelig fri!” Joh8:36 Kjærligheten er oppfyllelsen av loven, men det er
ikke derved sagt at kristen formaning
ikke bør forkynnes. ”For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og
hans bud er ikke tunge. For alt som er født
av Gud seirer over verden.” 1Joh5:3-4b
Men det er tragisk at mange forkynnere unndrar seg fra å forkynne om
omvendelse fra synd, fordi de antar at
mennesker kan føle seg fordømt og at
forkynnelsen kan oppfattes som ”lovisk”.
For øvrig er det utrolig alvorlig om vi
som kristne representerer et lettvint og
billig evangelium. ”Tal til hele Israels
barns menighet og si til dem: Dere skal
være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er
hellig.” 3Mos19:2 ”Den som sier at han

blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.” 1Joh2:6
”Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se
Herren.” Hebr12:14
Lys i mørket
Vi kristne, vi hans hellige og utvalgte, skal være lys i mørket. Jes60:1-2,
Ef1:4.
Hans barn må våge å stå opp for sannheten som Guds ambassadører her på
jorden. Media bombarderer oss kontinuerlig med syndens forslag og konsekvenser – hele tiden får vi høre hvor
ubegripelig groteske og onde menneskene kan være mot hverandre. I verste
fall ﬁnner media skandaler i kristne
menigheter som viser at synden også
her ﬂorerer, om enn noe mindre synlig,
grov eller frekvent. ”Og det skal i de siste
dager komme spottere som farer frem etter sine egne lyster, hvor viktig er det ikke
da at vi ferdes i hellighet og gudsfrykt.”
2Pet3:3,11. Hvordan skal de som fortsatt ikke har funnet Gud, lære å elske
Jesus om de ikke ﬁnner ham i oss?
Guds elskede etterfølgere må jo leve
som han! Ef5:1-2.
”Salig er han som grunder på Guds lov
dag og natt.” Sal1:1. Den gudfryktige
vil møte forfølgelse, men vil også bli
spesielt velsignet. Hellighet representerer noe veldig attråverdig rent og
vakkert. Å være hellig betyr å være

tilsidesatt og innviet for Herren. I enkelte menighetssammenhenger, er det
generelt fromt å bekjenne at man er en
stor synder. Om man derimot spør om
hvilke konkrete synder det gjelder, får
man som regel et kryptisk svar. Man
forkynner ikke at det ﬁnnes seier over
synd. Guds kraft i evangeliet frelste
oss fra fortapelsen og gav oss en helt
ny og guddommelig natur. Samtidig er
vi i behov av fortløpende å fornye vårt
sinn og våre tanker. Evangeliets kraft
skal også virke til dypere helliggjørelse.
2Pet1:3. ”Men dere er ikke i kjødet, dere
er i Ånden, så sant Guds ånd bor i dere.

ringer, er det viktig at vi viser verdens
folk hvordan Jesus faktisk levde. Livet
blir vel så viktig som kraften, for på
frukten skal treet kjennes. Derfor må
vi være særdeles nøye med hva vi ser
på og hva vi lytter til. Visse tv-program, aviser, blader eller reklame egner seg overhodet ikke for oss kristne.
Vi bør være enda mer kritiske til slikt
som bryter ned og dyrker mennesket
framfor skaperen. Dersom vi skal få
kraft til å sette mennesker virkelig fri
fra synd, må vi selv leve som vi forkynner. Videre må man som kristen våge å
forkynne dette til Guds folk, selv om

Vi kristne, vi hans hellige og utvalgte, skal være lys i mørket.
Dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra
de døde, bor i dere, da skal han som reiste
Kristus opp fra de døde, også levendegjøre
deres dødelige legemer ved sin ånd som
bor i dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke
kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet.”
Rom8:9,11 og 12. ”Ettersom hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som
tjener til liv og gudsfrykt!” 2Pet1:3.
Videre konstaterer Paulus igjen og
igjen: ”Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.”
Rom3:31. ”Langt derifra! Vi som er døde
fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i
den?” Rom6:2. ”Hva så? Skal vi synde
siden vi ikke er under loven, men under
nåden? Langt derifra!” Rom6:15.
Kraft til å sette fri fra synd
Når vi nå lever i en tid hvor spåkvinner
og diverse nyreligiøse bevegelser skilter
med kraftdemonstrasjoner og åpenba-

man selv ikke er fullkommen. ”Men ett
gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak
og strekker meg ut etter det som er foran,
og jager mot målet, til den seierspris som
Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus
Jesus.” Fil3:14
Vårt inderlige hjertes begjær burde
være å reﬂektere Guds standard så vel
som godhet. I disse normoppløsende
tider må verden få se at Guds folk
skiller seg vesentlig ut og har en helt
annen høyhet og standard enn andre.
Hvis vannet, altså vårt hjerte, er rent,
vil den skitne klebrige oljen, altså synden, aldri klare å klebe seg på oss. Vann
og olje er uforenlig med hverandre.
”Hver den som er født av Gud, gjør ikke
synd, fordi Guds sæd blir i ham.” 1Joh3:9.
La oss forvandle
Fariseerne på Jesu tid var meget opptatt av hellighet og syndfrihet, men

dessverre var de mest opptatt av en ﬁn
og fremragende fasade. De elsket ikke
mennesker. Jesus selv kalte dem kalkede graver. Men om fariseerne misbrukte loven og lagde menneskebud,
skal Guds lov naturligvis forkynnes. La
oss rope til Gud om at han forvandler
oss til å bli likedannet med hans bilde.
Må Den Hellige Ånd få regjere i våre
liv, slik at våre innerste tanker, holdninger og verdier må behage ham. Herren
har lovet oss stor nåde til å leve verdig,
ekte og vakkert. Ved å leve i integritet,
vil vi virkelig opphøye hans fantastiske
navn og rykte her på jorden. Den Hellige Ånd er vår fantastiske hjelper, men
vi må være villige til å la oss forvandle
dag etter dag. Guds ord og kraft gir
oss seier over all synd. Det bør være et
inderlig ønske at vi av hele vårt hjerte
vil gi ham muligheten til å være Herre
i våre liv. ”Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden.” Hebr12:4. Gud vil at vi skal være
dypt engasjert i å leve rent. Vi er kalt til
å åpenbare hans velduft.
Åndelig vandring krever disiplin, overgivelse og lydighet. Om man bare skal
stole på at Guds kjærlighet driver en
til omvendelse, vektlegger man bare en
del av sannheten. Mine og dine valg
får også konsekvenser for vår vandring
med Gud. Herren vil ubetinget alltid
elske oss meget høyt, men det er ikke
dermed sagt at vi lever til behag for
ham.
”Må han selv, fredens Gud hellige dere
helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår
Herre Jesu Kristi komme.” 1Tess5:23.
Dette er en bønn vi alle bør istemme.
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Cindy Jacobs’ profeti

på Hans Nielsen Hauge-jordet

fredag 31. mars 2000
1Mos26:18 ”Isak gravde opp igjen de
brønnene som de hadde gravd da hans far
Abraham levde, og som ﬁlisterne hadde
kastet igjen etter Abrahams død. Han gav
dem de samme navn som hans far hadde
gitt dem.”
Hans Nielsen Hauge gravde en reformasjonsbrønn i Norge, men gjennom
generasjonene er disse brønnene blitt
fylt med urett. Nå skal vi grave opp de
brønnene igjen, så den Hellige Ånds
vann kan ﬂyte utover dette landet.
Gud vil at en hellig nasjon skal bli født
i Norge.
Og Herren sier: ”Jeg begynner reformasjonen og jeg skal endre verden fra
Norge.
Jeg skal forandre den måten menigheten
lever menighetslivet på. Jeg skal endre
strukturene. Jeg skal forløse en salvelse
som er helhetlig. Jeg skal starte næringslivskoler som heter Hans Nielsen Hauges
næringslivskoler over hele jorden. Menigheter skal starte disse skolene. Jeg skal
forløse en entreprenørånd som skal forløse
stor økonomi inn i menighetene.”
”Jeg taler til brønnen av rettferdighet,
brønnen av hellighet og renhet og vi sier
til Norge: Vend tilbake til din Gud. La
vekkelsens ild begynne å brenne.”
Og vi sier: ”Den samme Hellige Ånd som
besøkte her, begynn å bevege deg over hele
landet.”
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Herren sier til dette sted: ”Jeg skal besøke dere med en mektig vekkelse. Jeg skal
virke og besvare bønnene til Hans Nielsen Hauge. Jeg har et depositum av min
herlighet i denne by (Sarpsborg) og jeg
skal utøse av min Ånd her på dette sted.
Jeg skal plante tusener av bønnehus
over hele Norge og Norge skal være et
bønnens hus for alle nasjoner. Jeg skal
bygge profetskoler her og jeg skal koble sammen apostlene og profetene.”
Herren sier: ”Det vil være bondegårder som vil produsere ett hundre fold av
hva de produserte i fortiden. Idet forbannelsene blir brutt i landet, så vil dere se

Reformasjonen skal berøre parlamentet
(Stortinget). Det skal berøre Kongehuset.
Jeg skal bruke Norges konge til å tale for
meg på en mektig måte. Kongen i Norge
skal tale til kongen i Spania. Kongen i
Norge skal tale til dronningen i England
og reformasjonen skal berøre hele Storbritannia. Den vil berøre Frankrike og den
vil berøre Tyskland. De gamle tradisjonsrike familiene i Norge vil berøre de gamle
tradisjonsrike familiene i hele Europa.
Norge, se opp, for din forløsning stunder
til,” sier Herren, din Gud.
Vi sier til jorden: ”Jord, jord hør herrens ord! Guds Ånd berører deg og

Vi sier til jorden: ”Jord, jord hør
herrens ord! Guds Ånd berører deg og Guds salvelse, alle de
bønnene som ble bedt av Hans
Nielsen Hauge
mirakler komme ut av landet. Jeg skal
gjøre det mennesker ikke kan gjøre. Jeg
vil bringe helbredelse til landet og jeg
vil bringe helbredelse til folket i landet.”
Herren sier: ”Jeg vil gjøre denne nasjonen
til en modell for den som når de unådde
folkeslagene. Det vil berøre hele Europa.

Guds salvelse, alle de bønnene som ble
bedt av Hans Nielsen Hauge da han
satte sine føtter på landet, vi kaller dem
fram i Jesu navn.”

Hva er kilden din
av Inger Marie Nordin

Mange slags kilder
Vi lever i en verden der vi bombarderes
med nyheter og informasjon. Vi mottar hele tiden innspill via øyne og ører.
Vi har ﬂere nyhetskanaler å velge mellom, både statlige og private, nasjonale
og internasjonale. Hvordan kan vi vite
hva som er rett, hva som er sannferdig? Det er ikke så lett, så lenge vi ikke
kjenner kilden til nyhetene. I de ﬂeste
tilfellene må vi bare velge om vi skal
stole på den som bringer nyheten eller ikke.
Det samme gjelder informasjonen vi
mottar fra kolleger eller venner. Kan
vi gå ut fra at ryktet eller informasjonen er riktig? Det meste avhenger
av kilden. Selvfølgelig kan budskapet
endres underveis, men er kilden god,
er sannsynligheten for at informasjonen er riktig, i stor grad til stede. Ved
smittsomme sykdommer og forurensning av drikkevann er det svært viktig
å ﬁnne kilden, ellers kan man ikke få
stoppet videre spredning. Kjennskap
til opprinnelsen er vital! Det er med
andre ord svært viktig hva og hvem
som er kilden!

Hvor godt kjenner vi Gud?
Kjenner du ham godt nok til å følge
ham og stole på ham i alt, stole på at
han elsker deg og vil deg bare godt?
Det er en slik kjennskap som er nødvendig. Vi må kjenne ham så godt at
når noen taler til oss, så kan vi kjenne
røsten hans. ”Mine får hører min røst”
Joh10:27. ”Den som er av Gud, hører
Guds ord.” Joh8:47. Vi må kunne skjelne, kunne kjenne igjen hans måter å

handle på. I Luk24:31-32 står det om
Emmaus-vandrerne: ”Da ble deres øyne
åpnet, og de kjente ham” og ”brant ikke
våre hjerter i oss da han talte til oss på
veien og åpnet Skriften for oss.” La oss
følge oppfordringen i Hos6:3a, ”La oss
lære å kjenne Herren! La oss med iver
lære ham å kjenne.”

Hva og hvem er din kilde?
David sier i Sal36:10: ”For hos deg er livets kilde.” David visste godt hvor livets
kilde var. Han visste hvem han kunne
stole på til enhver tid og hvem som
kunne gi ham styrke til å fortsette på
den veien han var kalt til.

Alle mine kilder er i deg
I Sal87:7 står det: ”Og de som synger og
danser, skal si: alle mine kilder er i deg.”
Tenk, ”alle mine kilder er i deg.” Hvilken
forskjell det hadde vært om alt Guds
folk kunne si dette av hjertet; at alle
ord og handlinger vi gjorde, hadde sitt

utspring i Herren selv. Det hadde blitt
en revolusjon i renhet og kraft, en demonstrasjon av Herrens herlighet der
alle murer av selvhevdelse og selvforsvar måtte vike.
Hindringer
Det gjenstår kun et lite problem – du
og jeg. Kilden er ren, men du og jeg,
hva med oss? Hvor rene er vi? Vår
renhet bestemmer verdien av det som

Hvilken forskjell det hadde vært
om alt Guds folk kunne si at alle
ord og handlinger vi gjorde, hadde sitt utspring i Herren selv.
kommer ut av vår tjeneste. I 2Kor7:1
står det: ”Når vi så har disse løfter, mine
kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på
kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse
i gudsfrykt!” Ja, la oss det! La det rene
kildevannet fra Herren selv få ﬂyte
fritt fra våre liv.
Fri ﬂyt
La Herrens vann renne rent og uhindret i visdom og kjærlighet. Da vil vannet bringe renselse og legedom, styrke
og forfriskning. ”Den som tror på meg,
som Skriften har sagt, fra hans indre
skal det ﬂyte strømmer av levende vann”
Joh7:38.

37

Pinsepioneren

av Kjellbjørn Møller

kilometer sørøst for New Delhi.

”Jeg kjente Barrat, og dette sier jeg dere, bli fylt av Ånden!” Den lille damen på 99 år tittet så vidt over
talerstolen i Maran Ata-menigheten, og med myndig stemme fortsatte hun: ”Den samme ilden som jeg
mottok i 1907, den brenner like sterkt i dag, i en alder av snart 100 år!”
Om dine synder er som purpur!
Det var en gnistrende kald kveld, nyttårsaften år 1900. Mennesker stod i kø
utenfor Kristianias kirker og bedehus.
De ønsket å møte det nye århundre
som stod for døren inne i de varme
Gudshusene. Blant dem var 19 år
gamle Dagmar Gregersen, senere gift
Engstrøm. Hun gikk til Trefoldighetskirken, men de lange køene utenfor
kirken gjorde at hun satte kursen for et
bedehus lenger nede i Teatergaten. Her
talte sjømannprest Søren Pedersen.
I sin store iver slo presten til glasskuppelen over talerstolen så glassbitene
føk rundt føttene til Dagmar. Presten
fortsatte: ”Venner, klokken er snart
tolv, og vi vet ennå ikke om vi får oppleve år 1900! Dersom Gud skulle røre
ved noen av oss nu, slik jeg rørte ved
denne glasskuppel og knuste den i et
øyeblikk, ville vi alle være i evigheten
før klokken tolv!”
Dagmar fortalte selv hva som
skjedde: ”Jeg ble storlig oppskaket av
hva presten hadde gjort og sagt. I ett
nu så jeg mitt likegyldige liv, stolthet,
fornøyelser, ja, alt i denne verden hang
ved meg. Helt plutselig stod jeg opp
og falt på mine knær idet jeg ropte til
Herren om frelse og frigjørelse. I mitt
indre hørte jeg ordene:” ”Om dine synder er som purpur, skal jeg gjøre dem hvite
som ull.” Jes1:18.
Senere kom Dagmar Engstrøm i
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kontakt med pinsevekkelsen i Kristiania på dens tidligste stadium.
T. B. Barrat var kommet fra Amerika med pinsevekkelsen og hadde
møter i Torggata 7. Her talte den tidligere metodistpresten om sin åndsdåp
til åndelig sultne nordmenn. Dagmar
skrev om sine opplevelser: ”Mange lå
som slagne på gulvet av den hellige
Ånds kraft, og ropte og talte i andre
tunger, alt ettersom Ånden gav dem å
tale. Barn, ungdom og eldre ble iført
slik kraft at mange ble overbevist om
sine synder. Dette skjedde som følge av
profetisk tale.”
Men Dagmar var slettes ikke sikker på at alt dette hun så og hørte, var
av Gud, og da Barrat ville legge sine
hender på henne, trekte hun seg forskremt tilbake. ”Er du redd for Gud?”
hadde Barrat spurt henne. ”Nei, jeg er
ikke redd for Gud, men jeg er redd for
deg!” svarte hun kjapt.
Men Herren forbarmet seg over henne
da han talte til henne gjennom sitt
ord: ”Hva angår det deg, følg du meg!”
Joh21:22.
For Dagmar førte dette til at hele
dager og netter ble tilbrakt i søken og
bønn etter ny kraft fra det høye. Det
ble en tid av dyp ransakelse og omvendelse, der hele Dagmars liv ble gjennomlyst av Herrens ransakende blikk:
”Det ble en renselse uten like og oppgjør med ting jeg mente Gud måtte

Dagmar Engstrøm

regne som synd. Like etter disse dager
kjente jeg hvordan Jesu Kristi blodsstrøm gikk gjennom hele min person
og renset meg.”
Åndsdøpt!
26. januar 1907 gikk Dagmar på møte,
overbevist om at dette var dagen hun
skulle motta sin åndsdåp: ”Da vi sang,
kjente jeg et grep om armen min, og
jeg ble lagt i gulvet!
En voldsom kraft kom over meg,
jeg begynte å skrike og rope til Herren.
Jeg ble tømt og tømt, til slutt føltes det
som jeg var helt tom. Jeg kom inn i en
underfull stillhet. Så, med ett, var det
som om en kilde ble tømt ut over meg
og strømmer av levende vann fylte all
min tomhet. I ett nu løftet kraften meg
opp fra gulvet, jeg danset, jublet, og
tunger på mange språk strømmet fra
mine lepper.”
Men å bli Åndsdøpt var kontroversielt på begynnelsen av 1900-tallet.
Dagmar mistet sin stilling som lærerinne i den norske skolen. Men Herren hadde andre planer for Dagmar
og mange av de andre ungdommene.
Mange ﬁkk på denne tiden kall til
Afrika, Kina og India. Under et bønnemøte ﬁkk hun et profetisk buskap:
Dagmar, Dagmar, Herren sender deg
til det mørke stedet Banda! Et leksikon fortalte de nyåndsdøpte ungdommene at Banda var et sted i India, 600

Med pinsekraften til Tyskland
Men før Herren sendte Dagmar til
India, ﬁkk hun oppgaven fra Barrat: å
ta pinseilden til Tyskland. Hit sendte
Barrat avsted Dagmar Engstrøm og
Agnes Thelle.
Tyskland ﬁkk nå oppleve sin pinsevekkelse gjennom de to norske ungdommene. Det hendte ofte under møtene at mennesker falt i gulvet mens de
talte i andre tungemål.
”På et møte ble pastoren løftet ned
fra plattformen og midt ned i salen,
der han talte i tunger og profeterte!”
Vekkelsen skjøt fart gjennom de to
norske misjonærene, men ikke uten
motstand.
Tyske aviser skrev: De to norske
kvinnene er kommet til Tyskland for
å innføre en ny lære. Den ene er lærerinne, den andre en hattemakerske. De
spiller sine roller godt på plattformen,
så endog godtroende prester lar seg
forføre, for de er ikke annet enn åndemanere som overfører onde makter på
folk ved å legge hendene på dem.”
Men vekkelsen gikk fram som et
godstog i vill fart, noe ingen kunne
stanse. De unge kvinnene ﬁkk melding
fra Sveits om at mange ville ha dem
til å komme til fjellandet sitt. I motsetning til Tyskland, hvor de hadde
kommet til lutherske kirker, var de her
kommet til en sekt som kalte seg Dovies tilhengere. (Sannsynligvis dreide
det seg om Dr. John Alexander Dowie,
red.anm.)
Under Åndens overbevisning
”Under Åndens mektige overbevisning ble folket grepet, og skarer strømmet til møtene. Fra alle trossamfunn

strømmet det på med mennesker som
ville høre om Herrens mektige tegn
og under. Folk vitnet om at livene deres var forandret, noen hoppet høyt i
været mens andre lå slagne på gulvet.
Ikke sjelden hørte vi himmelsk latter
som førte til at mange gråt og bad om
nåde. Da vi forlot kirken, var det ikke
lenger ”Dovies tilhengere”, men Guds
forsamling.”
Etter ett år på A. B Simpsons bibelskole i New York, hvor de ble til stor
velsignelse for studenter og lærere,
reiste de to kvinnene til India 4. mars
1910.
Opplevelsene på misjonsfeltet i India
kom ut i bokform i 1980. Å lese boken
er som en vandring i apostlenes gjerninger. I dag er Banda-misjonen overtatt av nasjonale ledere og underlagt
Bethel church Assosiation (BCA).
Prøvelser
Dagmar Engstrøm sitt liv ble ikke
uten kontraster. Hun ble tidlig enke,
men fortsatte ufortrødent i sitt misjonsarbeid. Sønnen Stephan Henrik
utdannet seg til ﬂyger i Canada under
krigen, men omkom da ﬂyet ble skutt
i brann og styrtet i Drangedal 11. april
1945.
Noen dager senere ble den tyske
jagerpiloten, som stod bak nedskytingen av sersjant Engstrøms Mosquito,
selv meldt savnet etter luftkamper mot
allierte Mustanger over Skagerrak. Det
er reist en minnestøtte i Svartjenn,
Drangedal, på stedet hvor Stephan
Engstrøm omkom.
Selv da moren stod ved sønnens grav,
kunne hun ikke få seg til å tro at sønnen var borte.
Dagmar Engstrøm returnerte til
fedrelandet etter 45 år på misjonsfel-

tet. Da hun kom hjem, følte hun at
pinsebevegelsen hadde mistet noe av
dynamikken, og ble med i Maran Atabevegelsen, en manøver mange ble
storlig forundret over. Men Dagmar
kastet seg ut i dansen med de glade
– og elsket det!
Sent på sekstitallet ble hun medlem av Maran Ata-menigheten, i Oslo.
Her nøt hun godt av vennskap med
blant andre Sally Olsen. Hun ﬁkk besøke Puerto Rico og Sarons Rose i en
alder av 84 år. Her ﬁkk hun forkynne
evangeliet for de innsatte i botsfengselet. ”Om Sally er vår mor, så må du
være vår bestemor,” hadde fangene sagt
til henne. Sally yndet å kalle sin gode
venninne for: ”Dronning Dagmar!”
Dagmar Engstrøm døde 1. pinsedag!
(10. juni 1984) 102 år gammel. På begravelsesdagen skulle sivilforsvaret holde øvelse. I samme øyeblikk kisten ble
senket i jorden nøyaktig klokken tolv,
gikk luftvernsirenene av som en siste
fanfare. En av de mange pinsehøvdinger som var til stede, Ingolf Kolshus,
tok hendelsen på kornet da han utbrøt:
”Der gikk den siste basun!”
Vi innledet artikkelen med sitat fra
en av Dagmars siste hilsener fra talerstolen i Maran Ata-menigheten på sin
egen 99 års fødselsdag. Hun avsluttet
med ordene:
”Noen har sagt til meg: Dagmar,
dette er da fanatisme! Men jeg syntes
meget heller at dette har vært fantastisk!”
Dagmar
Engstrøm
mottok
St.Olavs-medaljen 93 år gammel.
En takk til Maran Ata-menigheten i
Oslo for velvillig hjelp med kildestoﬀ til
artikkelen.
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Hyrdebrevet
av Ivar Vik

Kjære Rafael!
Jeg er ikke noe ﬂink å skrive, men nå må jeg bare sende deg
noen ord. For det jeg har opplevd, er det merkeligste som
noen gang har hendt meg. Takk for sist forresten. Det var vel
på høsttakkefesten nær Davidstårnet. Jeg syns ikke noe særlig om at de romerske soldatene brøt inn i prosesjonen bare
fordi de oppdaget Levi. Jeg vet om ﬂere som er mer skyldig
enn ham. Det må jo være enhvers rett å forsvare sin eiendom. Ja, han slo jo ned den romeren som prøvde å ta hesten
hans. Jeg trodde forresten Levi var i Jeriko i de dagene. Det
gjorde meg godt med en fest. Dagene som gjeter kan jo bli
nokså ensformige. Bare et par dager etter festen slo jeg meg
stygt. Det som hendte, var at noen av sauene våre stakk over
Kedronbekken. Og du vet at da er de inne på området til
Akab. Og ham kjenner du jo. De måtte tilbake straks, ellers
var vi ille ute. Bekken gikk full av vann de dagene, jeg skled
på en av steinene og slo en stygg ﬂenge i den ene armen.
Det så ille ut. Jeg helte olje i såret og dro noen ﬁller rundt.
Det jeg ville fortelle deg, hendte bare et par dager etterpå.
Vi hadde drevet saueﬂokken helt til utkanten av Betlehem.
Natten var falt på. Siden jeg ikke ﬁkk sove likevel på grunn
av smertene i albuen, ble det min oppgave å passe bålet.
Vi hadde fått noe god olivenved av Samuel ben Johannes.
Oliven brenner bedre enn både seder og palme. Så det brant
godt, og dessuten var det kjølig den natten. Natten var som
alle andre netter helt til det skjedde noe. Jeg vet du ikke vil
tro meg, og jeg bebreider deg ikke. Men det får ikke hjelpe.
Nå skal du høre. Jeg hadde akkurat lagt på et par kubber til
da jeg hørte det begynte å suse. Det overrasket meg, da det
ellers var stjerneklart den natten. Jeg så opp, og like foran
meg sto en mann, kledd i hvitt, ja, det lyste av ham. Jeg
skjønte med én gang at det var en engel, og jeg ble livende
redd og skrek opp. De andre av kameratene mine, som ikke
var våkne, bråvåknet. Vi skalv av frykt. Hva annet enn Guds
dom hadde vi i vente, vi som hadde så mye på samvittigheten? Men det første engelen sa, var: ”Frykt ikke!” Skuldrene
våre sank. Skulle vi ikke frykte? Engelens øyne var milde.
Kom han altså ikke med dom og straﬀ? Det engelen videre
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sa, ﬁkk meg til å føle jeg var til stede i et historisk øyeblikk.
”Jeg kommer til dere med bud om en stor glede; en glede
for hele folket,” sa engelen. Hva skulle dette bety? En glede?
Skulle vi få en god nyhet? Og det fra en engel? Vi så på
hverandre, aldri om vi hadde opplevd noe slikt. Så fortsatte
engelen: ”I dag er det født dere en Frelser i Davids by; Han
er Kristus, Herren.” Vi kjente alle til løftene om at Messias
skulle komme. Men årene har gått og ingen Messias har
kommet. Var tiden inne nå? Fikk vi et varsel fra Gud om
at han var kommet? Hvordan skulle vi ﬁnne ham? Engelen
fortsatte: ”Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal ﬁnne et
barn som er svøpt og ligger i en krybbe.” Før vi visste ordet
av det, var engelen omgitt av ﬂere andre engler. Det må ha
vært ﬂere tusen, en hel hærskare var det, og de sang: ”Ære
være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker
som har Guds velbehag.” Så var de borte. Vi var ikke sene
om å bryte opp for å ﬁnne barnet. Og ganske riktig, i en
stall ikke langt unna var det en mann og en kvinne som sto
bøyd over et nyfødt barn i en krybbe. Vi gikk borttil, og der
lå et lite guttebarn mellom høy og strå. Jeg strøk varsomt
hånden over kinnet til den lille. Det hvilte en ubeskrivelig
fred over stallen. Jeg kan ikke beskrive det. Vi ble fylt med
et hellig nærvær. Vi måtte naturligvis fortelle foreldrene det
vi hadde opplevd. Faren slo seg for brystet og gjorde store
øyne. Moren bare smilte lunt og sendte et kjærlig blikk ned
på barnet. Det er enda en ting, Rafael: Neste morgen da jeg
skulle bytte tøyﬁller på såret, ﬁkk jeg litt av en overraskelse.
Såret var legt, og det over natten. Kunne det være…? Nei,
det får jeg aldri svar på.
Hva tror du? Hva kommer til å skje med dette barnet? Hvilket liv vil det få? Vil han forandre verden? Den som bare
hadde visst hva følgene ville bli av det vi opplevde denne
natten. Men det ligger gjemt der fremme.
Din venn Boas

En stjerne skinner i natt
Nå er den hellige time.
Vi står i stjerneskinn.
Og hører klokkene kime.
Nå ringes julen inn.
Ref: Englene synger høyt i kor.
Synger om fred på vår jord.
Verden var aldri helt forlatt.
En stjerne skinner i natt.
En nyfødt kjærlighet sover.
Nå er Guds himmel nær.
Vår lange vandring er over.
Stjernen har stanset her.
Ref:
Se himlen ligger og hviler.
På jordens gule strå.
Vi står rundt krybben og smiler.
For vi er framme nå.
Her kan vi drømme om den fred.
Som vi skal eie en gang.
For dette barn har himlen med.
Og jorden fylles med sang.
T: Tore Aas
M: Eyvind Skeie

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
tre 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.

Live fra Bryne
Her er det et samspill ved Den Hellige Ånd gjennom dem som var satt i lovsangen og enkeltpersoner i møtesalen. Mange har gitt tilbakemelding at de opplevde en mektig salvelse under
lovsangen og tilbedelsen.

kr.

190.oo

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

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

Cd-ene koster 190 pr. stk. og kan bestilles gjennom
å ringe Brølende lam eller sende oss en e-post.

”Tilbedelse”

av Norvel Hayes

Bokanmeldelse av Sigmund Ådnøy

Norvel Hayes’ skrivestil minner en del
om Kenneth Hagins, for de av dere
som har lest ting av ham. Han kaller en
spade for en spade, og han deler personlige historier på en måte som gjør
dette til spennende lesning.

Gud har sluttet en ”tilbedelsespakt”
med oss, og vi trenger å slutte den
samme pakten med ham. Dette fordi
han fortjener ære, pris og oppmerksomhet, men også fordi vi trenger å
komme inn i mer av fylden hans. Lar vi
være å tilbe ham slik vi bør, lar vi også
være å bli velsignet så rikt som han kan
velsigne oss.
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Dette er en bok jeg virkelig opplever
er til velsignelse og nytte for kristenlivet. Den inspirerer til å enda sterkere
søke mer av Guds Rike i alle ting og
til å prioritere tiden rett. En av ﬁendens mest brukte strategier i vår tid er
å bombardere de troende med tanker
om alle viktige gjøremål. Det ene øyeblikket bør man vaske bilen, men fem
minutter etterpå syns man at handleturen haster mest. På slutten av dagen
har man kanskje ikke fått gjort halvparten av det man vet man kunne ha
klart – og mange har heller ikke klart å
sette av så lite som tjue minutter med
fokus bare på Herren. Da er det hver
enkelt troendes oppgave og ansvar å
bli ledet av Guds Ånd og sunt vett i
hverdagen, istedenfor å la seg ”rive hit
og dit av enhver vidunderlig ting”. Det
fremste middelet kan være å sette av
kvalitetstid til Herren, der man tilber

Jesus fordi han er den han er og lærer
seg å fokusere på ham og ham alene.
Profetisk vekst
For den som ønsker å vokse i profetisk innsikt og jage etter de åndelige
gavene, anser jeg denne boken som
en god hjelp. Med sitt fokus på å trå
ut av det naturlige og kjødelige inn i
Åndens overnaturlige liv, er boken
en sann inspirasjon. Lengter du etter gjennombrudd i bønnelivet eller i
bruken av gavene, kan boken være en
dytt i riktig retning. Kanskje kan en
idé være å lese den rett før/etter en bok
om åpenbaringsgavene – f.eks. ”Dere
kan alle profetere” av Steve Thompson
eller en annen bok fra Brølende Lams
nettbutikk.
Boken var også en hjelp for meg personlig til å mer frimodig tale ut Guds
ord og sannheter om både hvem han
er og hvem jeg er. Den motiverte, bevisstgjorde og påminnet meg til å erklære ting over livet mitt. Gjennom
dette opplever jeg at jeg har fått se mer
av Guds nåde og overﬂodsliv – og har
mer gjennombruddskraft og seier.

Boken er godt oversatt (av Elisiv Stenersen) og rettskrivningen er faktisk
til å fryde seg litt over… Totalt er det
snakk om 127 små sider med relativt
lettleselig skrift.
Jeg vil gjerne dele et utdrag fra sidene
53-55. Dette inneholder bl.a. en profeti som på ﬂere måter er nåtidsaktuell.
Den kom i et møte som forfatteren
deltok i:
En profeti om hans pakt
… en stund med virkelig tilbedelse og
lovprisning. Det var da at en profetisk
ånd falt og Herrens Ord ble talt ut. Du
vet at når det skjer, kan Den Hellige

Legg nøye merke til det han sier om
sin pakt med oss.
”Slik Adam vandret med meg i hagen,”
sier Den levende Guds Ånd, ”slik vil jeg
ha et folk som vil be til meg, rope til meg
og tilbe meg,” sier nådens Ånd. ”Og når
dere skaper en atmosfære av lovprisning,
og herlighetsskyene begynner å senke seg,
skal Herren din Gud komme på skyene i
all sin majestet og komme for å gjeste sitt
folk enda en gang.”
Og Herren sier: ”Ikke søk etter vekkelse
og ikke se etter gjennombrudd, men se etter Kongenes Konge og se etter meg,” sier
Ånden. ”For jeg skal selv gjeste dere,” sier

Dette er en bok jeg virkelig opplever er til velsignelse og nytte
for kristenlivet. Den inspirerer
til å enda sterkere søke mer av
Guds Rike i alle ting og til å prioritere tiden rett.
Ånd lese hele talen din for forsamlingen. Han kan fortelle dem hele talen
din før du har fått sagt så mye som ett
ord!
Jeg hadde ikke sagt noe til dem om
den pakten som Gud hadde sagt at han
hadde inngått med menneskeheten.
Men det ble talt ut i den profetien.
Jeg har lyst til å dele med deg det ordet
fra Herren som denne mannen talte.

Herren. ”Jeg vil ikke sende en vekkelse,
men jeg vil selv komme, for jeg ser og søker over hele jorden,” sier Herren.
”Jeg ser etter et folk som vil tilbe meg i ånd
og sannhet, som vil innvie seg og overlate
seg til meg,” sier Herren. ”Jeg venter på
en generasjon som vil komme innfor meg
med rene hender og et rent hjerte. Et folk
som vil tilbe og tjene bare meg, og som
ikke vil bøye seg for noen annen gud,” sier
Herren.

”Jeg venter på et folk som vil rope til meg
og komme nær til meg,” sier Herren. ”For
jeg lengter etter å vise min herlighet, og
la mitt lyn og min torden komme fram,”
sier Ånden.
”Å, mitt folk, om dere ville inngå en lovprisningspakt og en tilbedelsespakt med
meg,” sier Herren. ”Om noen vil stige
opp sammen med meg,” sier Ånden. ”Da
skal dere gå ut over syndens og dødens
lov,” sier Herren. ”Da skal dere reise dere
i min kraft og herlighet, og jeg vil ha et
folk som skal vandre i dynamisk kraft,
som skal vandre i autoritet,” sier Herren.
”For jorden og all dens herlighet tilhører
meg, og den tilhører ikke djevelen. Han
eier ingenting,” sier Herren.
”Så reis dere, mitt folk. Inngå en pakt med
meg, tilbe meg og pris meg,” sier Ånden.
”For jeg har skapt en atmosfære på denne
jorden som kommer til å drive demonene
bort, slik at min herlighet kan bli åpenbart,” sier Guds Ånd.
”Å, mitt folk, kjenn mitt nærvær, opplev
min herlighet. For det er en smakebit på
det som skal komme der jeg vil utøse min
herlighet i de dager som kommer. Den
beste tiden kommer,” sier Herren.
”Vit derfor, og vit dette for visst,” sier
Ånden, ”dere er det folk jeg har utvalgt.
Og jeg har innviet dette stedet for tilbedelse og lovsang med min skapende kraft,”
sier Guds Ånd.
Norvel Hayes: ”Tilbedelse”. Agape
forlag Kan kjøpes hos Brølende lam
og koster kr 160
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Poesi
Pappaen din
av Inger Marie Nordin

Kom til meg
av Inger Marie Nordin

Et udelt hjerte
av Inger Marie Nordin

Vil du være mitt speil
av Inger Marie Nordin

Vil du la meg være pappaen din
Vil du la meg tørke dine tårer
Vil du la meg høre dine sinte rop
tør du å stole på meg

Kom til meg, du som tørster
du som lengter etter liv
du som skriker etter sannhet
kom til meg med strid og kiv

Søk meg av et udelt hjerte
så vil du ﬁnne meg
Rop på meg fra hjertets dyp
så vil jeg være der

Vil du være mitt speil
Vil du være den som gjenspeiler mitt lys
slik at det kan lyse opp et formørket sinn
slik at det kan sette mennesker i frihet

Tør du ta sjansen på at jeg elsker deg
at jeg elsker den du er
Tør du å kaste din maske av
la meg se hvor sårbar du er

Kom til meg, du som lengter
som lengter etter godhet
du som strever med din byrde
kom til meg, møt min mildhet

For mitt hjerte roper på ditt
jeg savner å ha deg så nær
jeg savner å høre ditt hjertesukk
og si at jeg har deg så kjær

Jeg står her med armene åpne
for å ta deg inn i min favn
Jeg vil vugge deg sakte i hjertets takt
og si at jeg har deg så kjær

Kom til meg, du som strever
du som ingen krefter har
du som kjemper i din smerte
jeg for din skyld korset bar

Jeg lengter etter å lege deg
å lege dine sår
Jeg vil fylle opp ditt beger nå
så du glad og freidig står

Vil du være mitt speil
Vil du alltid sørge for å være
i rett stilling i forhold til meg
slik at du kan gjenspeile min herlighet
mitt sannhets lys
min kjærlighet

For hos meg er livets kilde
jeg vil alltid være nær
så slipp tak i dine byrder
jeg vil gi deg gledens klær

Jeg vil kaste all forvirring ut
jeg vil gi deg av min fred
jeg vil øse ut min kjærlighet
over deg på dette sted
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Da må du alltid sørge for å være renset
og i riktig posisjon
Da kan jeg bruke deg lik en laser
for å bringe legedom og klarhet
renselse og liv
Vil du være mitt speil
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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 profetskole 2009
Målet for profetskolen er:
• legge et Bibelsk grunnlag om nådegavene, spesielt profetiens gave og den profetiske tjenesten,
slik at eleven med frimodighet kan ﬂyte i dem
• oppmuntre og forløse gjennom bønn og profeti, det som Herren har for eleven
• bygge profetiske team hvor elevene kan praktisere

Mandag 26. januar 2009
Starter vi opp med en ny Modul I
som varer fram til 26. mai 2009.
Modulens fokus blir undervisning og aktivisering av det profetiske og noe undervisning i bønn.
Når starter skolen og hvor:
BL profetskole, hver tirsdag kl.
17:00-22:00 i Brølende lam sine lokaler i Øvre Eiker.
17:00 Bønn/forbønn/lovprisning
17:30 Undervisning/praktisering
19:30 Åpent møte og profetisk
praktisering
21:30 Kveldsmat/fellesskap

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

• hvordan tyde drømmer og visjoner
• profetiske bilder og uttrykk
• fallgruver for profetene/ falske
profetier
• suksessfaktorer
Søknad sendes, innen 5. januar
2009 og skal inneholde litt om deg
selv og dine mål med å gå på skolen:
Brølende lam, Flessebergveien 1,
3300 Hokksund eller på mail info@
brolendelam.no. Husk at vi tar
opp bare et begrenset antall elever
pga plass, så vær snar med å søke.
Pris for kurs, inklusive kveldsmat er
kr 2.600,00
Kursmateriell kommer i tillegg.

Husk at vi også starter opp med Modul II tirsdag den 27. januar 2009, som varer fram til 27. mai 2009.
Søknadsfrist er 5. januar 2009 og du må ha gjennomført Modul I eller ha vært deltager på minst 5 Brølende lam seminarer.
For mer informasjon, ta kontakt med Per Ivar Winnæss på tlf. 32 75 79 85 eller ta en titt på vår webside: www.brolendelam.no

