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Kjapp bibelundervisning i Bialystok
Tur til Polen 10 – 13 juni 2005
Misjonsforeningen Jesus for Europe med Øyvind Kleiveland i spissen og jeg som blyloddet i
enden, flaksa ned til Polen for å undervise i en bibelskole. Vel framme i Warzawa blei vi
henta og kjørt til byen Bialystok. Menigheten Dobra Nowina hadde en sprudlende pastor fra
Brasil som heter Jeremias Souza. Han tok godt imot oss og hadde et fett program for
nordboerne. Vi skulle undervise i Romerbrevet.
I begynnelsen av weekenden inntok Øyvind og jeg frokostbordet på et storslagent hotell. Vi
grafsa til oss herlighetene med stor appetitt, for polakkene kan ”grise” skikkelig!
Kjøttproduktene deres er enestående! Jeg kunne se for meg at hele dyreflokken til onkel
Donald kom sprettende fra gården rett ned i kjøttkverna, videre i godovnen og til slutt hadde
et unisont svalestup for å bli lekkert dandert på fatene til de blåøyde vikingene. Etter kalaset
hostet magan bortimot IIIIIAAAAAA , IIIIIIIAAAAAAA, ÅÅÅÅÅÅÅ!!!!!!! Her skulle
pastor Åge Åleskjær ha vært! Da kunne han ha fylt opp begge kjøleskapene han prekte om for
tjue år siden……
Vi hadde en 8 – timers intensiv bibelundervisning angående Romerbrevet. Noen herlige og
hylende suverene bibelvers må klaskes ned i blekka:
Rom. 5 .8-9: Men Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå
var syndere. Hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved Hans blod, ved
Ham bli frelst fra vreden!
Rom. 6. 18: Og etter at dere ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten.
Rom. 8. 2 : For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.
Øyvind hadde en frisk og knallbra undervisning. Priset være Herrens Navn! Halleluja!
Osterøyas stolthet måtte fyke hjem tidligere, og dermed fikk jeg muligheten til å preike på
søndagsmøtet. Vitnet om hvordan Gud helbreder med glede, massivt og fullkomment.
Polakkene var rimelig åpne for å få radert bort sykdommene etter å ha hørt Guds Ord!
Halleluja! Ei dame fikk himmelsk smøring i armen sin og kjente at Guds kraft hadde
helbreda henne. Glory to God! Så var det en kvinne som hadde ryggplager fordi hun hadde
forskjellig lengde på beina. Jeg spurte om hun kunne sitte på en stol, tok tak i føttene hennes
og befalte det korte beinet å komme ut i riktig lengde i Jesu Kristi Navn!. Den Hellige Ånd
smekka litt på beinet hennes og dermed suste det ut til riktig størrelse! Gud er suverent god!
Fløyt opp til en himmelsk trubadurstemning! Den melankolske mollen kan forbli under
molda, mens den lystige duren kan vi gaule ut til Herrens pris! YYYIIIIIHHHHHAAAA!
Flott å høre pastor Jeremias´ vitnesbyrd om hvordan han og familien dro i rein tro fra Brasil til
Polen. De måtte sove på madrasser rett på gulvet en god stund før det brøt igjennom med
normal husholdning. Herren er vår kilde og altomfattende ressurs. Halleluja! Amen!
Så var det tid for avreise. Jeg skulle ta toget fra Bialystok til Warzawa. Jeremias snakka om å
være oppmerksom på hviterussisk mafia som kunne opptre som bander på jernbanen. Etter å
ha rusla inn i en togkupé, lot jeg som om jeg var en trøtt polsk arbeider som fløt inn i
konturene av vegginteriøret. Fargen var så kjedelig at enhver flue må ha sovna i lufta før de
klaska beina horisontalt.
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En nordmann ble observert bak tre humørfylte polakker på Norwegians rute til Oslo…..
Må Herren knatre deg full av ekstremt herlige velsignelser!!!
I Kristus
Theisen jr.

