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SAFTIGE JAFS  FRA KOLA-HALVØYA.                                             
 
Den 16. Mars oste jeg av gårde til Russland igjen. Herren hadde fiksa en rislende billig flybillett opp til 
Kirkenes, og det var heller ikke bompengeavgift i flykabinen, så da var alt bare fryd og gammen. 
 
I Kirkenes traff jeg pastor Viggo Skagestad i pinsemenigheten Smyrna. Han hadde klemt noen 
nødhjelpssendinger nede i lokalet. Spørsmålet var om jeg kunne harve kiloene inn over grensa og 
dosere dem til menigheten i Zapoljarnyj? Optimismen buldra og godgjorde seg i hjerterota, så jeg fikla 
sekkene og eskene ned i bildørken. Jeg hadde fått lånt X-kjerra vår; en gammel Opel som er så 
oransje, at humlene må bruke solbriller med innebygd fjernstyring for å ikke kaste seg over panseret. 
Bilen kan minne om en forvokst blomst som duver lett og behagelig bortover de forblåste 
finnmarksveiene, og insektene må ta sine særskilte forhåndsregler for å ikke få et ublidt møte med de 
majonesgule lyktene, istedenfor å danse i en salig klatt med honning. Tøysa jeg fælt nå, Sigve? Fett 
nok at noen følger med! 
 

Herren Jesus er vidunderlig god! Jeg har flere ganger gått i clinch 
med det flagrende russiske byråkratiet, men det er alltid seier i Jesu 
Navn! Praise the Lord with the feet!   Den Levende Gud  hadde et 
knakende godt argument for å få igjennom nødhjelpsproduktene, 
nemlig Hans visdom. Å prøve å motarbeide Guds visdom, er som å 
gi en gjeng med såpebobler i oppdrag å stoppe en tornado i full 
speed.  Herren Gud røsker vekk all motstand med sin kraft! 
YAAAAHHOOOOOHHH!!! (Dette gjentas fire ganger , og når 
stemmen er i toppform, så brukes strupehodet som en katapult til å 
slenge ut mastadontskriket. Dette særskilte  skriket skjærer 
igjennom  tykkhudete  motforestillinger, og etterpå kan du lirke ut 
noen glatte maestrotoner som har brukt CO2-molekylene som heis 
opp fra lungene. Prosedyren gjentas opp og ned, hit og dit med X-
antall i mente. Siden kan du kjøre hele opplegget i motsatt 
rekkefølge.   Du ha´ kke greie på anatomi, Theisen jr.! Vel, men jeg 
liker at folk priser Herren Jesus ellevilt og med en salig fanatisme!)   

Pris gjerne Herren på din måte, men saken er at Den Levende Gud skal opphøyes , dyrkes, æres, 
beundres, tilbes, prises og  lovsynges uansett!!! Glory to Jesus, the mighty Son of God!  
   
Da jeg kom til den russiske tollstasjonen, dukka det også opp en nordmann fra Sør-Varanger.  Dette 
var et bønnebarn, som pinsemenigheten i Kirkenes har gaula til Gud om i månedsvis. Foran oss i 
køen stod en busslast med russere som venta på å få trøkka seg igjennom tollprosedyren. Så skjer 
det fenomenale, som Herren har planlagt på forhånd: Bønnebarnet hoier på en tollbetjent og gir ham 
alle papirene sine. Russeren koker opp sin lille eksklusive behandlingsmåte på byråkratibenken sin, 
og vips, så suser finnmarkingen forbi hele hopen av busspassasjerer med ferdigstempla papirer, og 
dermed kunne han kline motorflaket sitt i glassklar retning mot Murmansk.  Theisen jr. myste på hele 
denne prosessen………. Så tar Den Hellige Ånd og klemmer på repetisjonsinstinktet som både er 
murt, klinisk inngrodd og sitter værbitt fast i hjernebarken til Stovnerkisen.( P.g.a at han har sitti og 
gapa bak  diverse 70-talls skolebenker og hørt på undervisning som er så monotont kjedelig, at hvis 
du hadde prøvd å komponere musikk til fagpreiket, så hadde notene falt ut av arkene med fallskjerm  

og sov-i-ro most i ørene. Løpertonene hadde løpt sin vei med 
enveisbillett stappa i baklomma! Stacatto-tonene hadde spretta 
opp på ryggen til den derre lille blåfuglen som fløy gjennom 
vinduet og  mast febrilsk på dyret om å snu 180 grader med 
rakettfart og fyke ut gjennom samme vindu. De punkterte 
halvnotene hadde huka tak i lappeutstyret, pumpa seg opp og 
rulla over dørterskelen. Trubadurix hadde fått akutte 
mindreverdighetskomplekser, hvis han hadde kasta  gluggene 
sine på komponistverket: ”Statens mønsterplan i g-moll (helst 
under molda), opus hostesaft for knusktørr forelesning nr. 97.  
Takk, gode Jesus for at det nå  finnes  i år 2000 kristne 
privatskoler som kjører spenstig ACE- pedagogikk! Amen! Glory!    
Jeg er overbevist om at i årene framover kommer det til å bli 
klekka ut kreative, visjonære,målbevisste, radikale og Jesus-

hengitte kristne full av Ånd, kjærlighet og tro fra disse skolene, istedenfor dovne folk spytta ut fra stats- 
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og kommuneskolene med hjernen full av rusten sosialisme. Det finnes bra skoler og lærere i stats- og 
kommuneregi. Og i mange deler av vårt land finnes det ikke private skoler, så de troende foreldrene er 
nødt til å sende barna til de offentlige skolene. Men der det finnes kristne privatskoler med ACE-
pedagogikk……. Da er´e ikke mer å lure på, Kjartan!) 
 
Repetisjonsinstinktet mitt ble gira opp, og jeg stakk ut fra bakerste del av køen, klapra ut noen ord til 
en tollbetjent, og tjoheisan, så  glei jeg fjærlett igjennom hele systemet uten at nødhjelpen blei 
beslaglagt. Skrik halleluja i 45 minutter og ta det opp på tape! Så har du noe vettugt å høre på når du 

snorkler deg igjennom trafikkaoset på morningen. Gud er god! 
Priset være Jesus, vår vidunderlige og suverene Herre og Frelser!!!   
Så Den Levende Gud brukte et bønnebarn til å vise meg veien 
gjennom  tollkrumelurebyråkratiet. Glory! 
Nødhjelpen befant seg ganske åpenlyst i bilen, så det var et mirakel 
fra himmelen at ingenting blei oppdaga.  Halleluja!  Praise the Lord 
with your knees!  
 
Vel framme i Zapoljarnyj hilste jeg på pastor Sjenia (Yevgeny). Det 
skulle være lederskapskonferanse i Nikel/Zapoljarnyj i løpet av 
helga. En sprudlende amerikansk misjonær som het Dave Dahlen 
skulle undervise, og kompisen Eric Voelz hadde også dukka opp. 
Jeg bestemte at hjernen min også skulle krydres med den slags 
undervisning, så jeg lytta intenst på det Den Hellige Ånd hadde 
pumpa inn i hjertet til Dave. Og det var freske saker, gitt! Du skulle 
også ha vært der, Herbert! Bruk leppene dine som kastanjetter og 
pepre tilværelsen med knatrende lovsangstoner til Den Levende 
Gud i takknemlighet for Hans salige Ord! 
 
På søndagen skulle jeg rope ut Herrens Ord i menigheten i Nikel. 
Da jeg kjørte mot dette tettstedet, viste det seg etter hvert at vinden 

hadde blåst store mengder snø på veien, og det fortsatte å blåse… Det russiske brøytemannskapet 
jobba på spreng imot naturkreftene, men enkelte plasser måtte jeg virkelig hoie til Jesus om hjelp for å 
komme meg igjennom. Det kjentes ut ved et par anledninger som om rånekassa skulle ta noen 
ufrivillige piruetter, men Guds engler trøkka på bakdelen av bilen, slik at jeg kom igjennom snøføyka. 
Vel, adrenalinet fikk trimma seg litt, men det var bedre enn å sitte hjemme i hagan og kope imens man 
knipsa plendotter med tærne. Ikke sant, Hildegunn? Kjør heller en dans som framhever ”Praise the 
Lord with your toes”-teknikken, inspirert av Den Hellige Ånd og kraft! Noen salige klask med fottøyet 
knaser også i åndeverdenen. Det som er fett er å ære Herren, Den Levende Gud i alle ting! 
Halleluja!Amen!  Så kom den siste hindringen, før jeg var framme i Nikel: Det hadde oppstått en 
alvorlig snøfonn midt i veien ned til Nikel. Da kom Den Hellige Ånd med sin frigjørende oppmuntring. 
Herren  minnet meg om å være frimodig og sterk, og at gleden i Jesus var min styrke. Jeg opplevde at 
Herren øste over meg gledens olje, så jeg begynte å le. Og da var´e bare å knalle til, Niklas! Jeg 
trøkka heftig på gassjernet, og føk igjennom snøfonna og over på den andre sida. Stor takk til vår 
suverene Mester og Herre, Jesus Kristus! Klubb opp en kompakt takknemlighetspakke fra hjertet, og 
smell den videre opp til vår Far i himmelen i lovprisning og tilbedelse! Gud er fantastisk god! Amen! 
 
På møtet preika jeg om at salvehornet peker på Jesus. Videre om å bli salvet som en villokse. Vi 
trenger å bli ville og fanatiske for Jesus, slik at vi kan eksplodere i Den Hellige Ånd og kraft. Og da 
snakka jeg ikke om å putte en kinaputt i postkassa til naboen. Ei dame kom fram til forbønn fordi hun 
hadde smerter i magan. Den Hellige Ånd dro fram den himmelske trykk-kokeren, fullstappa med 
helbredelsesenergi  og kasta hele greia inn i magen hennes. PANG!!! Dama kjente hvordan 
varmeutviklinga fikk smertene til å dunste vekk, og hun var helbreda til Guds ære! Dra fram bongo-
trommene, og måk hendene i skinnet så kraftig, at alle som hører på sier med full overbevisning : 
YEEEEAAAAHH! Det er Mannen fra Nasaret, vår Frelser Jesus, som skal prise og opphøyes nå! Hey, 
man! Klask skinnet i bånn! Dunk så kraftig, at du kan bruke trommene som fuglebad i hagan etterpå! 
Her er det fest og glede! Doktor Jesus har smelt til med sin helbredelse igjen. Glory! 
 

Den Hellige Ånd minnet meg om å dra på sjukehuset i 
Nikel for å be for syke. En entusiastisk broder, som het 
Anton, blei med som tolk. Vi loffa opp i andre etasje og 
myste på forholdene. Sykehussituasjonen i Russland 
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er svært tragisk. De har mangel på alt. Vi spurte pasientene om de ville ha forbønn, og fikk stort sett 
positive tilbakemeldinger. Så skjedde brakmirakelet som Jesus skal ha all ære for. Vi kom inn i et rom 
hvor det lå ei dame og leste ei bok. Hun begynte å stirre på meg med store øyne da jeg presenterte 
meg. Anton tolket, og hun ga et svar tilbake. Og det svaret gjorde meg kraftig begeistra og salig, for 
det hun sa var følgende: ”Jeg trenger ingen oversettelse. Jeg skjønte hva som ville skje da dere kom 
inn hit.” Og da var det bare å slenge hendene på henne og hive ut sykdommen i Jesu Navn. Halleluja! 
Hun hadde en hjertesykdom,men Den Hellige Ånd smalt de himmelske hjertekompressorene med 
innebygde spesialvarmekabler på brystet hennes. Hun kjente hvordan det syda og bobla innvendig 
p.g.a den herlige varmeutviklinga fra Herrens krafthelbredelse. Og dermed var hun friskere enn 
sjøsprøyten som kommer dundrende oppover klippene på Ytre Lofoten. Bla opp spenna! Kjøp den 
radikale lovsangscd´n: ”Landet ligger åpent” med Tom Arve Sognebro. Guff opp låta:”Vi har Guds 
kraft”, så heftig, at hele huset ditt står svett og skeivt etterpå! Det er deilig å treffe folk som er fulle av 
tro og forventning, for da kan Den Levende Gud sende undrene ned på sklie fra himmelen. Gi Herren 
takk og ære! Pris Herren Jesus så kraftig, at det himmelske lufttrykket i munnhulen din sender 
lovsangstonene ut igjennom ørene,nesa og gapet ditt, frydefullt og herlig! Sal.103.1-5: ”Min sjel, lov 
Herren, og alt som i meg er, love Hans Hellige Navn! Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle Hans 
velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser 
ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunn og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det 
som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen.” Herren er verdt å prises for all sin godhet! Amen! 
 
Neste tur til Russland blir 19-23. mai, og da skal Theisen mikro også være med. Vi trenger støtte til 
flybilletter, visum o.s.v., så hvis du kjenner i ditt hjerte på å velsigne oss økonomisk, er det nye 
kontonummeret: 3411. 23. 03288.  
 
Må Herren velsigne deg så kraftig, at naboen din kan se salighetsgliset ditt på flere hundre meters 
avstand! 
 
 
 
 

 
 
 

I Kristus, 
 

Theisen jr. 
 
 

 


