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SEIERSSKRIKET FRA NIKEL
Brødrene Kleiveland og Theisen jr gaper over av begeistring for Guds gjerninger!
Øyvind kom putrende inn i Nikel for 5 uker siden og har flydd rundt i city'n siden. Han fikk
kjempekontakt med pastor Andrej Efremov, som er den russiske tjenestegaven i Nikel. På
første lørdagsmøtet ble en person frelst. Deretter fyrte Herren opp kraftig med sin
vekkelsesild. Olgas datter dro med noen av klassekameratene sine på ungdomsmøtene.
Resultatet i dag er at minst ni av dem er frelst. Priset være Jesu Kristi suverene og kraftfulle
Navn! Når Herren moser igjennom sin radikale overbevisning om at Mannen fra Nasaret
lever, må fienden skygge unna!
Snøballen har begynt å rulle! Folk drar med seg venner og kjente på møtene. Den Hellige
Ånds kraft kommer og herliggjør Jesus Kristus. Evangeliets mektige sannhet åpenbares friskt
og befriende til Guds ære. Fram til 7. mars har i alt 31 mennesker tatt imot Jesus som sin
frelser. Priset være Guds banebrytende gjennombruddsstim! Når Den Hellige Ånd smeller til,
må hver flik av motstand komme seg vekk i ekspressfart! Glory to Jesus!
Mange har blitt satt fri fra kjedelige sykdommer og plager. To døveånder ble arbeidsledige da
helbredelseskraften fra Jesu naglemerkede hender sparka dem ut fra venstreørene til et par
kvinner. Damene fryda seg og priste Herren fra sine hjerter. Halleluja! En mann vitna om at
hans venstre håndledd hadde blitt helt fint igjen. Dattera til Olga ble angrepet av en slesk
sykdomskule fra sjelefienden, ettersom han hadde blitt nervøs p.g.a. hennes frimodige vitning
for klassekameratene. Sjelen hadde rulla inn i Guds rike til de hellige englers jubel, en
brakproklamasjon til Jesu Kristi ære, og nå var tyven sur. Så han sendte ei smørje av feberog nyretrøbbel imot jenta. Hun havna på sjukehuset etterhvert, men da det var konstatert hva
som plagde henne, var Den Hellige Ånd klar til å banke ut grumset! Herren fyrte av en saftig
skuddsalve av kompakt helbredelsesenergi fra himmelen inn i sida hennes, og fienden strøk på
dør! Legene grubler og prøver forgjeves å finne noe sykdomstegn, men faktum er at Ordet om
korset har igjen smekka djevelen på fingrene. Ære og atter ære til Guds suverene og
majestetiske Sønn som alltid stadfester at han er kongenes Konge og herrenes Herre! Navnet
Jesus blåser med orkanstyrke vekk enhver fislete plage! Jesus Kristus har betalt med sitt blod
for at du skulle ha god helse, så skrik gjerne et desibelfullt halleluja innfor Guds herlige åsyn!
Han gleder seg når du priser Ham, vet du.
Øyvind har tatt seg av ungdommene og kjører møter for dem på mandager og lørdager.
Mandagene har spesielt de nyfrelste i fokus, mens lørdagssamlingene er for alle
ungdommene. Herlig å se at Den Hellige Ånd har tatt så kraftig tak i noen av dem, at de
sluker til seg Guds gjennomgripende Ord! Glory to Jesus! Hver søndag er det sportslige
aktiviteter for dem. Det blir spilt basketball og volleyball. Øyvind "puncher" volleyballen som
et utskutt prosjektil, og den smeller i veggen på den andre siden av banen. Ikke så mange
poeng å hente, men det er jo gøy å glane på bulldosereffekten.
Kleiveland har også delt lovsangerne opp i flere grupperinger, slik at ikke de samme
personene synger på hvert eneste møte. På den måten slipper menigheten utslitte arbeidere.
Personlig synes jeg at det er meget høy standard når det gjelder musikk og lovsang i
Nikelmenigheten. Salvelsen bruser enkelte ganger ganske livlig og oppløftende.
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Theisen jr underviser for tiden i en cellegruppe om den kristne grunnvollen. Hensikten er å
krydre medlemmene med urkristen radikalisme, slik at de utvikle en effektiv immunitet mot
religiøsitet. Har også delt Guds ord med en bønnegruppe. Mange av "babuskene" er djerve
bønnekjemper som nedber Herrens velsignelse over familie, venner og menighet. De har også
forstått viktigheten av det å be for Nikels ledere. Når Herren blåser sin visdom på
menneskelige myndigheter, vil de kristne kunne arbeide i fred; samfunnet vil begynne å
blomstre økonomisk; arbeidsoppgavene vil bli riktig fordelt og menneskene vil merke at vi har
med en god Gud å gjøre. Priset være Gud den Allmektige!
Kleiveland og Theisen jr trives ekstremt bra som misjonærer. Vi nyter tilværelsen som
ambassadører for Guds rike. Det er et privilegium å utbasunere det triumferende budskapet
om at JESUS KRISTUS, KRAFTMANNEN FRA NASARET, LEVER! Enormt spenstig at
syke blir fullstendig helbredet, undertrykte blir satt fri og at kjærlighetsfloden fra Guds hjerte
kommer som fossefall over mennesker. Rop gjerne et fartsfylt halleluja til! AMEN!
Må Herrens velsignelse komme rikt og maksimalt over alle Arctic Missions støttepartnere!
Dine bønner og økonomiske støtte skjærer igjennom åndeverdenen og gir glimrende
resultater til Guds ære! Det bygges på gull! Det dreier seg om Jesusvekkelse som pulveriserer
fiendens planer og festningsverk! Lovet være Herren!
Jens Ottar Theisen

