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Mumlingen forsvant i Mumbai
Ny tur til India 19.06. – 04.07. 2006
Så var det tid for å treffe pastor David Prakasam og gjengen i IPA-menighetene. Hadde som
vanlig mekka meg en melkerute med fly fra Bergen til London og videre til Chennai
(Madras).
I Chennai møtte jeg pastor Cornelius og familien hans. Vi hadde flere møter i Gerisim Prayer
House. Folk fikk oppleve Guds kraft på en herlig måte. Priset være Herrens navn!
Pastor Cornelius hadde fiksa plass på et hotell som blei kalt ”Traffic Jam Hotell” . Hvis du
ville nyte bilenes honking og tuting med feit vibrasjon i øret, var det bare å stikke huet ut av
hotelldøra. Og hvis du ville surfe på fantasiens vinger inn i et drønnende metallskrikekor for
å få dreis på det absurde uttrykket ”harmoniens trafikkaos” i det du sniffet på støvskyene som
klappmasserte neseborene, var det bare å flytte ut senga på gata. Jeg foretrakk å kule´n på
hotellrommet.
Broder Gabrielsen! Veit du hva jeg stakk høyreneva mi nedi? Krydderbomba taaamilsk mat
strødd utover et rimelig svært palmeblad! Veldig artig å smyge seg inn til lunsjen på hotellet.
En hvit mann sitter og nyter maten sammen med femti tamiler. Lurer på hva som hadde
skjedd hvis vi hadde mekka en matkrig? En festlig graffiti på lokalets vegger, og deretter
ville du ha sett en skokk med flirende krydderfantomer løpende rett inn i dusjen. Anne Lise
ville ikke ha kjent meg igjen.
En dag tok privatsjåføren og noen kristne brødre meg med til en kombinert slange- og
krokodillefarm utenfor Chennai. Hvis du vrengte av deg noen rupees, kunne du få lov til å
holde en krokodille i nevene. Erna! Luk ut hysteriet! Det var bare en halvmeter baby…..
Som å gni henda utenpå veska til kona.
Så fiksa pastor Cornelius og vennene en plass på nattoget til Coimbatore. Det var grei skuring,
bortsett fra at jeg sov 5 sekunder i timen. Pastorene John Peter og Gersson fikk skrapa meg
opp fra perrongen midt iblant koffertene mine og kjørte meg til et fett hotell.
Gooodddniiiighttt!!!
Den neste uka prekte jeg i diverse nærliggende landsbyer rundt Coimbatore. Stedene
Semmedu, Mylekal, Chettipalayam, Seerapalayam, Singanallur, Saravanampatty, Veclapatty
og Pudur blei besøkt av isbjørnen. Flere dyrebare personer blei frelst og helbreda. Halleluja!
Ta en steppers på stuegølvet i frydefull beundring av Den Levende Gud! Amen!
Pastor Gersson Edinbaro var en herlig broder i midten av 20-årene. En voldsom begeistring
for Jesus! Han fortalte at det var så fint å be i tunger i tre timer, for da hadde han opplevd
salvelsen så kraftig når han var i tjeneste. Den Hellige Ånd hadde blåst noen personer flere
meter bakover i salig skrud da han hadde bedt for dem med håndspåleggelse. Halleluja! Glory
to God!
Det var enormt flott å treffe pastor David Prakasam igjen. Sentralmenigheten i Coimbatore
har passert 4000 medlemmer. For tiden utvider de menighetsbygget fordi det er for liten plass.
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Halleluja! Pastorparet David og Ketzy har nå ansvar for mer enn 450 IPA-menigheter, og
menighetsplantingen pågår for fullt. Visjonen er foreløpig 1000 menigheter. Sterk
misjonsfokusering! De ønsker å plante menigheter i forbudte steder som Sikkim, Bhutan,
Tibet og flere restriktive områder i Nord-India. Jeg hadde en hilsen fra Norge på en
bønnesamling for pastorer og andre ledere. Etterpå ba David og kona Ketzy for ivrige indere
som kom fram. Den Hellige Ånd blåste flere rett ned på gulvet og noen rista av Guds herlige
kraft. Trøkk gjerne en fet ”Jesus Lever!” – proklamasjon som bakgrunnsbilde på PC´ n din! Et
enda kraftigere Halleluja, takk!
Noen dager seinere fikk jeg en flybillett med lavprisselskapet Decca Airlines fra Coimbatore
til Mumbai (Bombay). Der traff jeg en garvet pastor som het G. Parimalam. Han var
tilsynsperson med I.P.A –menighetene i Mumbai-forstaden Thane. Parimalam hadde opplevd
forfølgelse fra myndighetenes side og hadde opplevd å bli kasta i fengsel. En annen av
pastorene hadde blitt banka opp av hinduer og havna på sjukehus. Men nå var det blitt roligere
for de kristne.
Mumbais slumområder er vanvittig store og der fikk jeg Guds nåde til å preke det frigjørende
budskapet om Jesus Kristus! Halleluja! Folk ble frelst og helbreda til Guds mektige ære!
Hopp på springfjærene i sofaen din og gaul ut at Jesus lever!
Da vi var på vei til et pastorseminar på kveldstid, måtte jeg måpe heftig. Rottene pilte helt
åpenlyst i nærheten av beina våre. Her skulle de fine fruene ha dansa vals. Men rotter som
stikker av gårde er jo et profetisk bilde på at fienden løper sin vei der evangeliet blir forkynt.
Glory to God! Det var herlig å preike Guds suverene Ord til en gjeng pastorer!
Så blei det å koste hjem til Bergen igjen…..
I Kristus
Theisen jr.

