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Herrens Musserende Nedslagsfelt i Murmansk-området
Og først noe mysing i Sør-Korea….
Min skjønne Anne Lise, Theisen mikro og jeg dro til Seoul i mars for å hente ei nydelig jente.
Vi hadde surra med en adopsjonsprosess i ca. 2 år, så nå skulle vi se Theisen sweet med våre
egne øyne. Ester Marí Jin Theisen er hennes navn, og
hun er født 30.10.2000.
Det ble masse tid til å subbe rundt i Seoul og titte på
alt det fantastiske Herren har velsignet koreanerne
med. For et organisert folk! T-banene var så strøkne at
du kunne ha brukt gulvene som langbord for
middagsmat. Høfligheten og vennligheten kom
rullende
mot
deg
både
her
og
der.
Surfjesorganisasjonen hadde så lite å gjøre at den ene
ansatte like godt kunne knipse hybelkaniner og andre
delikate
støvdotter
med
tærne
under
skrivebordspulten.
Det var også en frisk opplevelse å stikke innom verdens største menighet; Yoido Full Gospel
Church. Medlemslista består av snart 900 000 sjeler. Priset være Herren Jesus Kristus!
Bønnekrigerne florerer her, og mange dyrebare mennesker blir plukka ut av buddhismens
grep. Det sies at ca. 50% av innbyggerne i Seoul-Inchon er kristne, så det er mye latter og
glede i byen. Det er ikke snaut med tanke på at det er over 19 millioner innbyggere. Glory!
T
heisen sweet spiser bra, sover bra og er stappa med Herrens fred fra topp til tå. Det var
nemlig en kristen fostermor som hadde tatt seg av henne de fire første månedene, og det
merkes! Ære til Jesus!
D
en 22. Mai sklei jeg gjennom luftrommet med SAS til Kirkenes. Hadde fått en spennende
invitasjon til fire nye plasser rundt storbyen Murmansk, og Herrens susende kall til å preike
evangeliet var over meg. Det var som å steppe inn i et nytt nivå i Den Hellige Ånd. Frydefullt
og gledelig! Stor takk til Gud, vår Far.

Første møtet foregikk nettopp i Kola. Prekte om helbredelse, og Den Hellige Ånd hadde litt av
hvert på programmet. Tre damer braka i gulvet og Herren trøkka sin tiltale og sine instrukser
inn i deres ånd. Hun ene lå og flirte på scenen, mens Herren bada henne i sin kjærlighet. En
annen dame kjente trøkket fra nådens og bønnens Ånd pulsere i henne. Hun var kalt til å be
for narkomane, prostituerte og andre folk som vår mektige Gud elsker så høyt.
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Noen av damene i Kola som fikk seg en hoppsasatur i Den Hellige Ånd.
Et par menn blei utfordra til å skvise tobakken under føttene, slik at nikotin-djevelen måtte
stikke. Vi fikk tilbakemelding seinere i uka fra frua til den ene mannen, at han ikke hadde rørt
sigarettene siden. Hu var rimelig happy, Egon! Priset være Herren Jesu vidunderlige Navn! Ei
jente kjente at det profetiske Ordet smalt inn i hennes indre som en åndelig brannbombe.
Herren Jesus kalte henne til å be for de sjuke, og hun var maksimalt overbevist. Glory!
D
agen etter hoppa vi bortover den russiske landeveien i den innleide volvoen fra StatoilHesseng. Vi skulle besøke menigheten i Tuloma, et tettsted med ca. 2000 innbyggere. Pastor
Sergej Ivanov og hustruen Tatjana kan best beskrives som et ekstremt kult ektepar. Hele deres
fremtoning var sprudlende ekte, så jeg måtte bare sleppe ut noen smilegreier fra høyre
munnvik. Preika om gleden i Herren, og det budskapet gikk inn i mange russiske hjerter.
Halleluja! Priset være Herren, Den Allmektige Gud! Den Hellige Ånd var suverent klar med
de himmelske oppfriskninger, og så braka det løs…
Ei eldre dame kjente hvordan smertene føk ut av beina etter at Guds mektige Ånd hadde brukt
helbredelsesstøvsugeren med turboinjection. Plagene blei bokstavelig talt sugd ut av beina
hennes. Glory to Jesus! En annen kvinne ropte: ”Hva er det som skjer? Det brenner i hele
kroppen min.” Etter å ha forklart henne at det var Den Hellige Ånd, kunne vi se på gliset
hennes, at det var unødvendig å feste en huskelapp med binders på jakkekrava. Gud er god!
Amen! Tatjana, som var tolken min, kjente også at hun blei bedre fra skallebanken hun sleit
med. Gi Jesus ære! Litt fanatisme, takk! Når Jesus smeller til, så kommer det en stim av glede
og fryd!
Etter møtet kjeksa vi deilig
russisk mat, mens pastor Sergej
dro noen fete toner fra
kassegitaren til allsangen rundt
bordet. Kunne fantasere om
balalaikastrenger og et gapende
mannskor som lot tonene dirre i
atmosfæren, mer heftig og
begeistret enn Berlevåg
Breakers. Det var nydeeeelig og
himmelsk! Glory!
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N
este plass var en by som het Murmashi. Det skulle være et husgruppemøte hvor Jesus Kristus
skulle opphøyes, æres, tilbes, lovprises, beundres, herliggjøres og dyrkes! Ameeeen!
Pastoren her het Aleksander Drozdov, og han var rimelig åpen for Den Hellige Ånd, så da var
det sannelig ikke rart at himmelens sluser blei åpna. Halleluja! Gud er god!
En mann på over 150 kilo blei så skjelven i knærne etter at Den Hellige Ånd blåste sin geniale
forundringspakke inn i ham, at det var nok godt for ham å deise ned i godsofaen med solid
russisk design. Den tok imot ham med åpne armlener. Pastoren fikk seg en åndelig piruett fra
himmelens Gud og kroppen hans slo nesten krøll. Han så ut som en konstruert 90-graders
likning i horisontal retning (forstå det den som kan). Etterpå fortalte Aleksander at han følte
seg bedre. Vi hadde kommandert nyreproblemet til å forsvinne i Jesu Kristi Navn!
Ei dame kjente at nakkeproblemet hennes blei straks brent vekk da Den Hellige Ånd kom
susende over henne. Stor takk til Jesus, Mannen fra Nasaret!
Så var det en ung mann som ville ta et radikalt oppgjør med tobakkspinnene. Han tok et grepa
tak i røykpakken, dro siggene ut, og halverte dem effektivt. Så fikk de en ublid fotmassasje og
blei gnidd ned i teppet under skosålene. Til slutt så du bare de brune plantestrimlene som
prøvde å kamuflere seg forgjeves blant teppehårene. De fant heller ikke det hvite flagget, så
det var en total kapitulasjon. Og vi fryda og gleda oss i Herren, Den Allmektige Gud…..
Ei annen dame fikk også seg en herlig behandling av Den Hellige Ånd, da vi ba Herren
frigjøre henne fra den undertrykkelsesånden som kom som følge av at folk hadde manipulert
og utnyttet henne i forskjellige situasjoner. Ta en liten breakdance på kjøkkengulvet og hyl ut
at Jesus er Den Største og ekte Frigjøreren! Takk Ham og pris Ham!
D
en fjerde dagen dro vi til en
landsby som heter Mezhdurecje
som befinner seg ca. 3 mil fra
Murmansk. Her skulle det
arrangeres et husgruppemøte
hjemme hos pastor Badri. Denne
pastoren kommer opprinnelig fra
Georgia og var tidligere involvert i
hypnose og okkultisme. Men da
han fikk et kraftig møte med Jesus
Kristus, blei det brått slutt med de
demoniske aktivitetene. Fikk en
profeti fra Den Hellige Ånd til ham, og det var visst til oppmuntring, for han fortalte etterpå at
jeg var fjerdemann som hadde profetert det samme budskapet fra Herren. Ei dame kjente at
Guds kraft dundra gjennom hennes venstre kne, og hun skreik: ”Jeg er helbreda, eta pravda,
pravda, pravda…(det er sant, sant, sant…Og det var faktisk mer sant enn nyhetsblekka
Pravda). Sprett ut noen toner om at Herren Jesus Kristus lar sine helbredelsesvelsignelser
flomme ut der folk tillater Han å gjøre det! Du også, broder Leidulf!
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Noe for Åge
Åleskjær?

S
iste møte på programmet blei holdt i vår kjære Nikel-menighet. Pastor Misha var som vanlig
åpen for Den Hellige Ånds åpenbaringer, så vi samtalte litt om det hjemme hos ham etter
møtet. I Nikel er det en tørst etter et skikkelig åndelig gjennombrudd, så vær med å be for
menigheten.
Takk for all støtte og forbønn!
Kontonummeret for misjonsvirksomhet: 3411 23 03288

I Kristus,
Theisen jr.

