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Hoing og dans i Homa Bay
Tur til Kenya 6 – 19 august 2007
Pastor David Oloo inviterte meg til evangelistiske møter i den vestre delen av Kenya nær
Victoriasjøen. Snubla innom Amsterdam og London før jeg cruisa nedover til Nairobi med
Kenya Airways. Tok en gammel Saab-fly fra Nairobi til Kisumu, en by som ligger omtrent på
ekvator. Fantastisk utsikt over Victoriasjøen fra lufta! Pastor David henta meg i Kisumu, og
så begynte en dumpete tur over til Homa Bay. Bilene i Kenya får hard medfart på de
uasfalterte landeveiene.
En stor miljøkatastrofe i Victoriasjøen ved Homa Bay! En grønn vannplante formerer seg
kolossalt fort og dekker vannoverflaten i større og større omfang. En katastrofe for de lokale
fiskerne! Dette er konsekvensen av en uforutsigbar forskningsforsøk som blei gjort på 90tallet.
Menigheten i Homa Bay hadde leid en hall til å ha evangelistiske møter i. De måtte også leie
høytalere og annet utstyr for å få møtene til å fungere på best mulig vis. Davids store ønske
var at menigheten kunne kjøpe alt utstyr slik at de slapp å leie hver gang de fikk besøk fra
utlandet.
David har også startet barnehjem der mange foreldreløse unger har møtt Jesu kjærlighet og
varme. De store økonomiske utfordringene blir møtt når Den Hellige Ånd trykker på med
livlige bønner og lovprisning til Den Allmektige Gud! Halleluja! Han er vår forsørger, veit
du, Gunnar!
Møtene i Homa Bay blei prega av heftig kraft fra Den Hellige Ånd, jubel og glede i
sprudlende dans og saftige mirakler til Den Levende Guds ære! Halleluja! Over 10 personer
ble frelst og mange blei helbreda. En mann fikk most ut smertene fra hånda si. Et deilig
mirakel fra herrenes Herre! En eldre broder kjente også hvordan Gud pumpa ut smertene fra
armen hans og kylte det ut på søppelhaugen som er innesperret av korsets gjerde. På innsiden
av gjerdet står det et skilt henvist til syndene, forbannelsene og sykdommene: ” Og hvor har
dere tenkt dere hen? Jesu Kristi, nasareerens blod omringer dere og slipper dere aldri ut
igjen!” Halleluja!
Seinere hadde vi friluftsmøter i en by som heter Sori. Vi måtte kjøre i ca. 2 timer med innleid
taxi hver dag. Det var heftig, Jonas! Det så ut som noen hadde bomba landeveien, for vi cruisa
ned i noen kratere og dype søkk som du kunne bare måpe intenst over. Gjengen hadde rigga
opp en plattform, masse elektrisk utstyr, og folk fra Sori kom på en stor slette for å høre
evangeliet. Det brakte kraftig fra himmelens Gud, for mennesker blei frelst, helbreda og satt
fri på en mektig måte. Halleluja! Ei dame hørte hvordan en blodsyk kvinne grep tak i kappen
til Jesus og ble momentant helbreda. Hun hadde selv blødersykdommen og grabba sin
helbredelse i tro . Hun calla pastor David noe seinere og vitna om at Jesus hadde helbreda
henne fullstendig. Er det noe rart at afrikanerne danser heftig i lovprisning til Den Levende
Gud? Det er lov til å fløyte en tone av de gamle lovsangene mellom fortenna, Jonas! Fikk
nåde fra Herren til å preike radikalt om hvordan Den Hellige Ånd blåste ut Lasarus da Jesus
hadde gitt klarsignalet. Mannen føk ut fra grava i live etter å ha vært dau i fire dager. Glory to
Jesus! I ettermøtet trøkka Den Hellige Ånd kraftig til : Parallelt på samme tidspunkt tok
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Ånden den himmelske flammekasteren og grilla demoner i to damer. Hylene og skrikene fra
de onde åndene var ikke til å ta feil av da store mengder hvit fråde fossa ut av munnen på den
ene dama. Demonene var desperate etter å klore seg fast, men søpla skal ut! Den Hellige ånd
rengjorde og skurte damene innvendig slik at de ble totalt frie og lykkelige. Halleluja! Dette
er så mye sterkere enn å høre på gnålete trekkspillmusikk på danselokalet. Mer enn ti personer
i Sori blei også herlig frelst i Jesu Kristi blod. En frydefull lovprisning til Den Levende Gud!
Halleluja!
Fikk også en herlig tur på Victoriasjøen sammen med David og kona hans. Så ikke noe til
flodhestene og krokodillene, men ganske mange fiskere som prøvde å fange sjødelikatessene
på tradisjonelt afrikansk vis.
Så var det bare å fyke hjem til familien……
I Kristus
Theisen jr

