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FULL GASS PÅ FILIPPINENE
TUR TIL ØYRIKET 24.6 – 5.7 2004
Jeg hadde lenge tenkt på å se fotsporene til Håkon Fagervik klaska
ned på de filippinske øyer, så det var rimelig happy gymnastikk i
kjevemuskulaturen til Bergensinnvandreren da Håkon hadde guts til å
invitere meg bort halve kloden for å myse på Herrens gjerninger.
Fiksa billetter med Qatar Airways fra Paris til Manila siden de hadde
langt rimeligere tilbud på internett enn mange av sine konkurrenter.
Lurte på hva slags flyturer araberne hadde å by på, men det var
overraskende bra. Toppmoderne Airbus-fly med idiotboksen klistra i
ryggstøet foran deg. Dermed kunne jeg myse på amerikanske filmer
enten jeg ville det eller ikke. Det var mellomlanding i hovedstaden
Doha, og jeg sugde greit opp de førti varmegradene som den arabiske
ørkenen blafra elegant mot kroppen min da jeg trampa ned på
flyplassen…..
Sister Mary i den velkjente menigheten Happy Church henta meg på
jungelflyplassen Dipolog, og vi oste ned til Ozamiz City. Der traff vi
den sprudlende pastoren Elvie Go og hennes ”barn”. Ganske mange
titalls adopterte barn som ønsket deg varmt velkommen, og de sprudla
rundt i boligkomplekset ”Happy House”. Full rulle i kåken fra morgen
til kveld. Sister Mary, som holdt på med kontorarbeid og organisering,
hadde det ofte så travelt at hun like godt kunne ha brukt
mobiltelefonene som øredobber. Pastor Elvie gikk stadig rundt og
oppmuntret folk og hadde et heftig bønneliv. Jeg slepte meg ned på
noen av bønnemøtene klokka 5 om morgenen. Det var bekmørkt, men
Elvie var alltid tilstedeværende og klar for noen utbasuneringer. Den
tordenen som rulla fram fra stemmebåndene hennes fikk oss andre til
å virke som en bedagelig toneklang puslende mellom to pottetette
polstringer inne i et lydisolert miniatyrrom. Det hørtes ut som om hele
Livets Ord, Uppsala kom boblende ut av munnen hennes. Et brakende
bønneliv til etterfølgelse, og for en knallstart på dagen! Priset være
Den Levende Gud! Jeg fatta pointet med at hun var pastor for flere
tusen medlemmer. Det var sannelig Guds nåde som var med henne.
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Happy Church lever i kontinuerlig vekst og vekkelse. De må ha flere
møter hver eneste søndag for å få plass til hele menigheten. Jeg fikk
anledning til å preke et evangelistisk budskap til ca. 1000 mennesker,
og priset være Jesu Navn; det kom 14 personer fram for å ta imot
Jesus som Herre og frelser! Og ei dame ga til kjenne at
nakkeproblemet hun hadde, freste ut og forsvant! Halleluja! Det er lov
til å skvatre ut lovsang i fresk flydur, Gissleik, så lenge du ikke drar
den høye C utenfor Radisson SAS Plaza hotellet i nærheten av Oslo S.
Da ville nok vinduene ha blitt med på en ufrivillig luftetur i vertikal
dominobrikke-effekt….…Overgang til naturlig aircondition på
hotellrommene osv.. osv..
Etter noen dager tok jeg bussen til storbyen Cagayan sammen med en
av pastorene i Happy Church. Vi kjørte på en vei hvor det tidligere
hadde vært trefninger mellom regjeringsstyrker og muslimske
opprørere. Heldigvis var det en rolig periode akkurat da vi humpa
forbi. Jeg skulle ta nattferja videre til Cebu, og det var en flott
opplevelse. Båten var toppmoderne!
Seinere freste jeg av gårde med en norskprodusert Seacat over til byen
Ormoc på øya Leyte, og der møtte jeg høvdingen…… Den
nordsvenske dialekten var ikke til å ta feil av. Kenneth Petterson kom
subbende mot meg i sandalene og ga meg en varm velkomst.
Svensken, som har cruisa Kola- halvøya på kryss og tvers i misjonens
tjeneste, hadde fått snusen på jungelen. Vi havna etter hvert på
barnehjemmet i Hernani. Nordic Harvest Mission står for driften av
denne plassen på øya Samar. Og det herlige er at de bygger
menighetshus også her.” The swedish boss” inviterte meg til å kule´n i
en gyngestol med så lange meier, at du kunne ha knust et par
bataljoner kakerlakker hver gang du gynga fram og tilbake på
murgolvet. Så der satt vi og chatta om ”old days” og om Herrens
fantastiske gjerninger. Varmen var så påtagelig at vannflaskene stod i
kø for å hyles ned i strupene våre. De stod i kjøleskapet, og vi kunne
like godt ha installert en automatisk svingdør for å grabbe til oss det
flytende element. Eller kanskje skulle vi ha overnatta i kjøleskapet?
Jeg kunne ha disponert toppetasjen og Kenneth kjeller´n. Det måtte jo
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ha vært slik på grunn av tyngdelovens ufravikelige prinsipper.
Seriøst????
Et par dager seinere dro vi tilbake til storbyen Tacloban på øya Leyte.
Kenneth fiksa kontakt med pastorparet Ven Paul og Emelda Padriques
i menigheten Christ Is King Mission. Fikk muligheten til å preike
Guds Ord på et søndagsmøte i en sjømatsrestaurant. Enda en
forsamling som har forstått at menigheten ikke er et kirkebygg, men
levende mennesker som elsker Jesus av hele sitt hjerte! Priset være
Herrens Navn! Restauranten lå så close inntil sjøen, at hvis vinden
hadde rørt opp bølgene, så hadde vi fått celebert besøk av hummeren ,
sjøstjerna og reka mellom benkeradene. Menigheten hadde sterkt
fokus på lovsang, dans og tilbedelse, og da ble det jo kraftig trøkk i
møtet. Jeg fikk anledning til å be for ca. 50 ungdommer i Herren Jesu
powerfulle Navn! Flere av dem deisa i bakken under Kraftens
innflytelse. En herlig og velsignet stund. Men etter denne runden suste
jeg rundt i ørska. Jeg hadde glemt å drikke rikelig med vann, så jeg
var rimelig blåst i hue etter de himmelske sprellene. Så det var godt at
pappa og sønn Padriques fikk kosta meg til flyplassen med tanke på å
dra tilbake til Manilla. Menigheten Christ Is King Mission kan
forresten drive en bibelskole for noen få tusen dollars i året, så hvis
noen kan tenke seg å støtte dette, er det bare å ta kontakt.
På tilbaketuren til Oslo var jeg innom Charles de Gaulle- flyplassen.
Der traff jeg en rimelig åpen student fra Manchester som jeg kunne
vitne for . Ved Guds nåde fikk jeg også be for ham og familien i Jesu
vidunderlige Navn! Gud bruker alle muligheter til å putte sitt suverene
Ord i menneskers hjerter. All ære til Ham! Glory!!!!!!!!!!!!!!!
Leidulf ! Når du er ferdig med å kleise halve bokser med bremyk i
rundstykkene til Baker Brun-sjappene, så kan du jo fortelle sjefen din
at Jesus elsker alle mennesker og kan gjøre mirakler her og nå!
Fres videre med Herren inntil neste nyhetsbrev kommer……..
More fun in Christ
Theisen jr.
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