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Himmelske molekylforandringer i Mostoles. 
 
Tur til Madrid 12 -21. august 2011 
 
Yiiihaaaahhh! Så dro Theisen mini og hennes pappa til Spania. Jeg hadde fått en invitasjon til å 
preike evangeliet i en internasjonal menighet, bestående av flest nigerianere. 

 
Fikk noen heftige flybilletter med Norwegian og det spanske 
lavprisselskapet Vueling. Etter å ha flydd videre fra knallvarme 
Alicante, havna vi i heite Madrid ut på kvelden. Der tok vi inn på et 
hotell ikke så langt fra flyplassen. 
Bishop Morgan Osamudiamen, 
pastoren fra menigheten, henta oss på 
hotellet neste morgen, og så tok vi den 
knalleffektive bybanen til Mostoles. 
Dette er en by som er nesten en forstad 
til det sørlige Madrid. Møtelokalet 
befant seg i bunnen av en blokk. Hadde 
et mindre norsk flagg med som 
pastoren kjørte inn i veggen bak 
talerstolen. Så var det heftig 

lovprisning av Den Levende Gud og stor Jesus-begeistring! 
Halleluja! Ester Marí knipsa noen fete bilder og filma sin frydefulle 
pappa som brølte ut evangeliet. Afrikanerne fryda og gleda seg over 
å være i Guds nærvær.  
 

 
I de tre møtene skjedde det noen knallsterke 
helbredelser. En mann med hjerteproblemer fikk seg en 
salig overhaling fra Den Levende Gud. Han vitnet om 
sin helbredelse en tid etter, og det kom flere på møtene 

noen uker seinere. Priset være Herrens Navn! En 
broder hadde blitt et offer for blind vold og  fått 
trøkt panna inn. Alle kunne se et svært søkk der 
kraniebruddet hadde skjedd. Den Hellige Ånds 
helbredelseskraft fløt inn i hodet og i løpet av 
noen uker este panna ut i total riktig posisjon. 
Glory to Jesus! 
 

v Theisen mini elsker å bade og plaske. Det var trøkt ned et fett svømmebasseng i bakgården 
til hotellet. Jeg må innrømme at jenta var mer ivrig og iherdig i sine elleville svømmetak og 
surring rundt i det våte element. Utholdenheten min lå noen hakk under hennes engasjement, 
men jeg fikk litt H2O i nesa jeg også. 
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v Vi fikk komme hjem til et nigeriansk ektepar, og der ble det servert skikkelig afrikansk mat 

med fres i. Min danske onkel sa engang at du kunne sammenligne norvegiaostens smak med 
å stikke tunga di ut av vinduet. Det var samme smakløse opplevelse. Men denne middagen 
var både fantastisk god og heftig krydra. Ester Marí trøkka ned fooden med knakende 
appetitt. 

 
Vi fikk også krydra 
gatene i Madrid sentrum 
med litt norsk svette. 
Temperaturen var ofte 
over 30 varmegrader. 
Kult å kikke innom 
Prado, det megasvære 
kunstmuseet i 
hovedstaden. Heftige 
Goya, Greco og 
Velasques-malerier. Det 
var en voldsom katolsk 
ungdomskonferanse i 
byen. Tusener av 
ungdommer fra hele 
verden var kledd i lett 
gjenkjennelige T-skjorter. 
Madrid sentrum var 
tettpakka. Theisen Mini 

og jeg måtte åle oss tilbake til T-banen gjennom mylderet. Trist at den katolske religiøsitet har fått 
taket på så mange flotte mennesker. Håper at mange katolikker skal bli satt fri og oppleve den totale 
nåden i Kristus Jesus. 
 
Så var det bare å ose tilbake til Bergen........  


