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HEROLDENE BLÅSTE UT I HERAKLION. 
 

Tur til Kreta 1–7. april 2004. 
 
 
 
 
 

Kristin og Øyvind Kleiveland 
hadde ikke plass til meg kofferten 
til Hellas, men tok med seg 
gullklumpen Rut Hannah, inklusive 
bråten med barneutstyr. Jesus for 
Europe, misjonsforeningen, skulle 
ha kampanje i Heraklion.  
 
Vi ankom etter hvert Athen, hvor 
vi overnatta i sentrum. Øyvind 
raserte minibaren for brus, men 
spanderte en flaske med skvisa 
frukt og kullsyre på Theisen jr.  

 
agen etter forserte vi steinhellene opp til Akropolis for å gløtte på Areopagoshøyden 
hvor Paulus kjørte en knallpreken til de stoiske filosofer. Jeg skjønte ikke hvor 

apostelen hadde stått og lyna ut evangeliet, men etter mine matematiske snurrerier måtte 
hans punkt og vårt punkt befinne seg innenfor en omkrets på noen skarve kvadratkilometer. 
De greske jentene hoppa av hengslene da de så frøken søt henge på magan til Kristin. 
Øyvind fikk knipsa mosaikkbildet med to lyse hoder i midten, omgitt av et dusin mørke 
stjerneskinnende hoder som plapra ut greske superlativer. 
 
Så tok vi Aegan Airlines til Heraklion. . Der overnatta vi på et Hotell som het El Greco. 
Mannfolkene måtte ut og måke noe kjøtt inn i gapet, mens Kristin tok seg av knøttet. 
 

astor James Vamvoukakis henta oss med van´en  dagen etter . Han er gift med en 
kenyansk dame som heter Grace. Gjestfriheten var upåklagelig, så vi kunne gafle i oss 

nydelig gresk mat og deretter slenge oss i senga og sofaen for å sette i gang 
vulkanutbruddene og sagbruket som dampa ut sine skingrende toner mellom leppene. 
Øyvind har registrert at jeg har begynt å snorke, noe jeg prøver å fortrenge med lystig 
humør.  
 
The Apostolic Church of Pentecost var menighetens navn, og der ble det holdt møter for å 
oppmuntre og motivere de troende til evangelisering  og samhold. Ei ung dame fikk blåst ut 
nakkeproblemet i Den Hellige Ånds brakende helbredelsessalve. Priset være Herren Jesus 
Kristus! 
 

i kjørte tre utendørsmøter i byens to store samlingsplasser. Det hadde vært bruk for 
PA-anlegg, men broder Øyvind og jeg var klar til å slippe løs alpeluren i magan som 
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ville trøkke ut sine evangelistiske Ord fra himmelen. Mange evangelister opplever at Den 
Hellige Ånd har gitt dem en gave til å pepre tilværelsen med uante mengder desibel, for at 
ikke et øre skal kunne snike seg unna Guds gode nyheter. Men denne gangen var det et 
problem. Pastoren hadde på langt nær det samme volumet i sin stemme da han skulle tolke 
til gresk. Selvfølgelig ikke hans feil, men det ble begrenset respons på Herrens budskap som 
ble blåst ut fra munnhulene til de norske brødrene. Og da de fleste grekere har begrensede 
engelskkunnskaper, var det dessverre ikke så mange som fikk tak i hva Jesus ville gi dem. 
Likevel kan det med stor begeistring for Herren nevnes at en type som jobba på en 
utendørsrestaurant, var åpen for samtale og forbønn angående en situasjon hvor det trengtes 
tilgivelse fra hjertet. For det andre var det fantastisk godt at ei jente fra Brasil endelig fikk tak 
i adressen til en karismatisk menighet. Hun hadde lett lenge etter en evangelisk menighet 
med begeistring for Den Hellige Ånd og kraft. Priset være Herren! 
 

Så måtte Theisen jr. dra tilbake til Norden, imens 
Kleivers- gjengen skulle ha seminar for de troende 
om sjelevinning. De dro etterpå til vestkysten for å 
slikke sol og med intensjon om å utforske  
begrepet: ”oppdagelser av feriens  ubegripelige 
hvileposisjoner.” 
 
Gud velsigne dere alle i Jesu Kristi vidunderlige 
Navn! 
 

Stor takk til Jesus som gir så mange gleder og 
triumfer!  

Takk for all støtte og forbønn! 

      I Kristus, 
 
 
 

Theisen  jr. 
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