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HIMMELSKE BRUDULJER I BUJUMBURA
Tur til Burundi 27 juli til 11 august 2008
En ny Afrikatur var i gjære! Evangelist Jan Roger Voll og jeg ville besøke pastor Marc
Kagisye og menigheten Life Center i den lille staten Burundi. Vi tok Brussels Airlines fra
hovedstaden i Belgia. Etter en heftig flygning på flere timer, ankom vi hovedstaden
Bujumbura.
Vi blei henta av gjengen fra Life Center og kjørt hjem til et trivelig ektepar som bodde nær
den svære innsjøen Lake Tanganyika. Peace Nihorimbere og hennes mann Emmanuel hadde
et svært hus med en hage som stod i stil, to tjenere og vidunderlig afrikansk mat som tok
kjappeste vei ned i mageregionen til de to nordmennene. Det var høye murer rundt huset, og
det var helt nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Rundt noen av rikmannsboligene i
Bujumbura var det også kraftige murer overstrødd med glasskår og andre uhumskheter.
Enhver tjuv ville ha følt hvordan det var å studere en makuleringsmaskin på innsiden hvis han
tok en magaplask på murkanten.
Konferansen varte i flere dager, og Jan Roger preika flere budskap med evangelistiske og
læremessige trekk. Jeg fikk også nåde i Herren til å ha et par sesjoner med fokus på det
profetiske ,og nådegavene var i funksjon. Mange kom fram for å bli døpt i Den Hellige Ånd.
Flere afrikanske brødre og søstre preika også heftige og salva budskap. Praise the Lord! Over
100 personer blei frelst i løpet av konferansen. Halleluja!
Lovsangslederen Appolinaire, som var kjendis i hele Burundi på grunn av sitt talent gitt av
Herren, hadde også kontakt med landets kristne president. En ettermiddag blei Jan Roger og
jeg geleida inn i to kjerrer og så føk vi av gårde ut på landet. Vi fikk glodd på fjellandskap,
elver, daler og drøssevis av mennesker. Etter hvert ankom vi et hotell noe utenfor Gitega, en
av Burundis storbyer. Måtte knerte noen svære afrikanske maur som var på sightseeing rundt
toalettskålen og i badekaret på rommet mitt. President Pierre Nkurunziza hadde en flott
residens i like nærheten av hotellet. Han hadde et eget fett lovsangskor som var skikkelig
profesjonelle. De priste og lovte Herren i timesvis, imens gjestene satt rundt små bord. En
stund seinere ankom presidenten med familien. Og da var han klar for å lovprise Herren. Hans
mindreårige sønn tok mikrofonen og gaula ut noen hylningsstrofer til Den Levende Gud, og
presidenten sjøl knalla til i en duett med fokus på Jesus! Deretter kom lovprisningsdansen i
tilbedelse til Guds Sønn, og alle de tilstedeværende starta og hoppe og danse med jubel i
Ånden. Halleluja! Her snakker´u om en Jesuselskende president som sklir heftig inn i kong
Davids fotspor! Priset være Herrens vidunderlige Navn! Jan Roger delte evangeliet med de
tilstedeværende med fynd og klem. Frisk hallelujastemning, Kjartan! Så koste vi oss med
suveren afrikansk mat imens Appollinaire kjørte synt og sang herlige lovsanger til Jesus.
Presidenten følte seg trøtt og håndhilste på oss før han og familien styrte mot køya. Vi kjente
også at det ville være fett og kule´n på hotellet.
Den neste uka var det møter for pastorer, ledere og andre troende i Bujumbura. Jan Roger og
jeg fikk nåde fra Herren til å preike og undervise fra Guds Ord til de frammøtte. Herren satte i
gang med herlige helbredelser, og folk blei satt fri fra rygg, skulder og nakkeproblemer i
fleng. Halleluja!
Det var trivelig å treffe pastor Marc, hans kone og deres to jenter. De hadde et hjerte for å nå
nye mennesker med evangeliet. Mange tanker om å undervise de nyfrelste også.
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Cellegruppene var i funksjon. Det var godt å se at Herren velsigner menigheten i overflod!
Priset være Jesu Navn!
Så bar det hjemover med stopp i Kampala, Uganda og seinere Brussel.
På hjemmefronten:
Isak André mekker svidde taklinger på fotballbanen for Arna Bjørnar.
Ester Marí danser jazzballett. Har ikke sett skyggen av en gutt på treningene.
Anne Lise jobber med kontaktlinser i alle former.
Et gaulende halleluja!
Theisen jr.

