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GLISENDE NIKK FRA NIKEL OG SALIGGJØRENDE HOPP FRA 
ZAPOLJARNYJ 

Sprudlende nyheter fra kåken i Bjørnevatn og hula i Bergen. 

En festlig amerikansk misjonær som heter Eric Voelz klapra en e-mail til oss i november. Om vi kunne 
cruise sammen med han til Zapoljarnyj, for han hadde et heftig seminar om åndelig krigføring? Vel,vi 
skjønte at Herren Jesus hadde et dirrende indisium på innerlomma, så det var bare å klemme til. 
Theisen jr. og Theisen mikro(min sønn , Isak André, som er 1 ½ år) ville gjerne glane på noe action fra 
himmelens Herre, Jesus Kristus, gjennompuncheren fra Nasaret. Klekk ut noen tilbedelsestoner i 
lungene,la dem godgjøre seg i himmelsk symfoni, la sentrifugalkraften slynge dem opp luftrøret i 
ekspressfart, la dem svaie litt på tunga i fresk gynging,før du lar eksplosjonshyllesten brake ut av 
munnhulen som en frydefull fanfare til Guds ære! Glory to Jesus! Et dikt som svingte i hjernecellene 
mine: 

Bøy kne for Jesus i gledesrus, 

djevelens planer får en masse kluss. 

Gi himmelens Herre en koselig suss, 

knall forbi hindringene som Lasse Kjus. 

(Send gjerne dette diktet til komiteen for Nobels litteraturpris i Stockholm. mrk. Fanatiske tilstander for 
Jesus!) 

  

Toyotaen, som var innkjøpt i april, hamra seg inn på Kola-
halvøya 3.12. Theisen mikro kula`n i sitt aerodynamiske 
barnesete,som fruen har dekorert med blomsterremser og 
plysjbamser. Peace & Love-sjappa på hjørnet hadde fått 
mindreverdighetskomplekser hvis de hadde sett 
fargekartutfoldelsene som var gnidd nedover armlenene. 
Fotballen ,som hadde en gang blitt klistra effektivt på nedre 
del av setet, hadde Theisen mikro røska av i et høyttravende 
fingerbruk. Hans sportslige interesse ligger kanskje mellom 
fortenna? Det har skumgummiballen fått smertelig erfare, 

siden dens glatte overflate har blitt omdanna til et kraterfullt månelandskap 
etter hans solide jafs.  

  

ed å tilbringe kroppen sin i reisesenga p.g.a. 
klare sikkerhetsmessige årsaker. 
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Vi kom til Zapoljarnyj på kveldinga. Heldigvis hadde Theisen mikro ikke 
konstruert en DC 9 landing i bleia, så vi kunne ta imot instruksene fra Eric 
Voelz og pastor Sjenia i et greit tempo. Ei dame hadde vært så elskverdig å 
låne ut leiligheten til Isak André og meg. Priset være Herrens suverene Navn! 
Jeg kunne dytte skallen ned i en pute som hadde en dimensjon som var større 

enn 7 pakker pampers. Theisen mikro måtte nøye seg m

Neste dag oppdaga vi at Bjørn Bodøbody og kona hans, Siv, hadde dukka opp. Det var flere møt
løpet av dagen , og Herren gjorde flere kraftige saker. Eric Voelz prekte frimodig om de kristnes 
autoritet over djevelen p.g.a. prisen som Jesus betalte med sitt blod. Og Den Hellige Ånd var klar….. 
Ei dame opplevde at trykket ble satt i gang , og den onde ånden fikk panikk. Den Hellige Ånd grep tak 
i problemet og skvisa ut demonen mer effektivt enn hva champagnen opplevde når korken på flask
dundra sin vei i vertikal retning under milleniumsfeiringa på rådhusplassen. Dette skjedde etter at 
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djevelen hadde protestert noe, men når det smalt fra himmelen, ble det brått slutt på motsigelsene. 
Skru tunga di fem ganger rundt, slipp, og la hylene om at Jesus er god bli blåst ut i syv forskjellige 
retninger! 

 ikke å pust 

Bønnesvarene kommer skliende ned, når det er jubel, glede og full fres!.Amen!  
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relse av djevelens planer! Smil til nabo´n og syng ut gjennom 

fortenna: Herren har slått til igjen!  
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får vi ta en annen gang. Konklusjonen blir 
dermed: Det er rett og slett deilig å tilbe Jesus!!! Priset være Hans Navn! 

en 
 ny 

En mann, som trodde at han hadde vært en eksemplarisk kommunist, blei dyppa i 
Den Hellige Ånds overbevisning om at den livsstilen hadde vært kronisk bortkasta. 
Istedenfor blei en drivende touch fra Den Levende Gud blåst inn i sjela hans om at 
det er Jesus det dreier seg om, og Ham alene! Jesus Kristus har peiling skjønner´u. 
Han er ikke bare sjef, men Han er helt SJEF. Og når Sjefen har talt, så braker´e 
løs!!! Dette er genial himmelsk matematikk som får støvet i hjernen til å smuldre 
opp, slik at lyset fra Gud Den Allmektige kan bade hele din tilværelse. Glem det 
svette programmet "trim for eldre". Hopp heller opp og ned i en frydefull og salig 
ekstase, om at det er Den Hellige Ånd som kjører årners i sakene. Glem
ut et gjallende halleluja hver gang du befinner deg 10 cm over bakken. 

Ei dame, som ville bli kvitt enhver innflytelse fra diverse trolldomskunster i hennes nærmeste 
blei bedt for og velsigna. Jesus tok på seg all forbannelse på Golgata kors, for at vi skulle bli 
fullstendig knadd med velsignelse dagen lang. Halleluja! Priset være Herrens fullstendig suverene 
Navn! Glory! Enhver snev av forbannelse fordufta kjapt etter at Den Hellige Ånd kjørte sin massive 
velsignelse fra himmelen inni hennes hjerte. Gud er god! Hun satt på stolen og tok stille imot 
kjærligheten og velsignelsen fra Jesus. Det var virkelig friske saker. Den Ånd , som bekjenner at Jesu
er Kristus, kommet i kjød, hadde igjen manifestert sin suverenitet. Hopp gjerne inn i kjerra di , blås
hymnen "Navnet Jesus blekner aldri" i bilstereon. La det skje så kraftig at bilvinduene står ut i 90 
graders vinkel. På den måten kan du klaske noen spyfluer effektivt, imens du råner bortover s
Deres horisontale flukt inn i den vertikale bråstoppfella , vil nok bli litt eksplosjonsarta. Du blir 
antageligvis nødt til å skrape av resultatene etterpå, men så kan du også klekke ut noen prekner om
Den Hellige Ånds effektive tilintetgjø

Bjørn Stark (tidl. Kvamme) hadde fått noen gledelige 
påminnelser fra Den Hellige Ånd om at hvis forsamlinge
kommer inn i ekte tilbedelse og lovprisning til Gud, vår 
Levende Far, så kunne hva som helst skje. I 2. Krøn. 7.2-3 
står det skrevet: "Og prestene kunne ikke gå inn i Herrens 
hus, for Herrens herlighet fylte Herrens hus. Alle Israels barn 
så hvordan ilden falt, og HERRENS HERLIGHET KOM 
OVER HUSET.Da kastet de seg ned på golvet med ansiktet
mot jorden og tilbad og lovet Herren, fordi Han er go
Hans miskunn varer til evig tid." Når trøkket fra himmelen 
kommer,er det smart å kaste seg ned i ellevill begeistring og 
ærefrykt for Herren, for da er det Jesus himself som 
marsjerer inn i lokalet. Når ilden farer fram i Den Hellige Ånds sus og drivkraft, da spreller hver celle
kroppen , fullpakka med informasjon om at nå har Jesus , Den Levende Guds Sønn og 
demonutkasteren fra Nasaret, råspenstige og saftige saker på gang. Hvis du tar muslimene på alvor, 
så veit du at de tar sin tilbedelse av måneguden allah, svært seriøst. Hvor mye mer, skulle ikke vi
være fanatiske og nidkjære i vår tilbedelse av jødenes og de kristnes suverene Gud? Er du på hugge
så flat gjerne ut i dyp beundring og kjærlighet til Jesus. Når du gnir nesa ned i de danske veg
teppene, og støvet sirkulerer rundt skallen din, før det svirrer opp til neseborene dine, balanserer l
de ytre hudcellene, kjører litt berg og dalbane mellom kvisene dine, og til slutt fyker ned i dragsuget 
med enveisbillett til lungene dine, da har du fatta pointet, tror jeg. Ikke sant, Tjostolv? Så, så ! 
Analysen om luftfuktigheten i denne sammenhengen, 

Under dette møtet hadde Sveta, kona til pastor Sjenia, passa på Theisen mikro. Han hadde vært flink 
gutt, og det var ikke blåst ut en MB 80- rulle i rompepåsan. Den kom ved en seinere anledning under 
mere anstendige forhold, og flytårnet, som er Theisen juniors eminente danskenese, tok ankomst
på radar´n rimelig kjapt. Han gikk sporenstreks til aksjon, grep stellebagen, og fikk lagt inn en
rullebane. Ellers kunne jo en lokal undergrunnståke ha laga en rørete klimaforandring i flere 
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kvadratmeters omkrets. Men vi kunne begge legge oss i forvissning om at alles var in ordnung. 
Flyplassen var klargjort til nattas videre kavalkader….. 

Søndag formiddag var det møte i Zapoljarnyj. Russerne ville gjerne ha dosert trøkket fra Den Hellige 
Ånd i sine hjerter, så de kom ivrige fram til forbønnskøen. Theisen mikro stilte seg ved siden av meg 
og var helt klar. Han ville også legge hendene på de syke og be for dem. Dessverre rakk han ikke helt 

luka til himmelens kraftstasjon og sendte et 
lyn med boblende helbredelsessalve inn i nakken hennes. Problemet forsvant kjappere enn damp fra 

av hjertets jubel at Jesus er 
den samme i dag , og Han skal ha all ære! Halleluja! 

På kvel

2.  

 i 
in 

4. Gi en svenske som var på teamet en kraftig oppmuntring. Han så ut som en kraftig bøyd 

Theisen jr. vrenge fram et salig glis.  

 350-
blåser. 

Min nye misjonskonto: 3411.23.03288. Trenger økonomisk støtte til neste misjonstur i mars. Det er litt 
ngre og dyrere til Nikel når man bor i Bergen… Gud velsigne enhver glad giver! Jesus er så god! 

Amen! 

  

  

fram, men det der var en frisk start på tjenesten . Priset være Jesus! Jeg synes det er fett at sønnen er 
på hugget før han er 2 år gammel. 

Ei dame hadde vondt i nakken. Den Hellige Ånd vippa opp 

myra på Hardangervidda. Gnikk ut noen toner fra fela til tanta di, og rop ut 

dsmøtet i Nikel hadde Den Hellige Ånd følgende program (bl. a.) : 

1.  av følsomheten i hånda. Etter behandlingen fra 
himmelen, kunne hun vinke glad og fornøyd til menigheten og gi Gud ære. Glory!  
Salve noen i menigheten til å danse til Herrens ære. Gud liker at vi hopper og spretter og er
fanatiske for Ham

Helbrede ei dame som hadde mistet noe

. Amen!  
3. Salve arbeidere med medynk for de prostituerte. Prostitusjon er et svært økende problem

Russland. Jesus vil gi ut kjærlighet fra sitt enorme hjerte og berøre de prostituerte med s
godhet. Amen!  

bumerang, etter at Den Hellige Ånd hadde elta ham med nydelig velsignelse. Da måtte 

Så bar det i hui og hast tilbake til berget, en god stund før Theisen mikro knalla ut en Airbus

Som dere har observert er adressa justert en tanke. Vi fløtta til Bergens-området 1.januar. 

le
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I Kristus, 

Theisen jr 

 

 


