
www.jesuschrist.no 

KVIKKE UTBLÅSNINGER FRA 
KIRKENES  

Misjonsfanatikeren Theisen jr. myser tilbake på vekkelsesremjinga i Russland. Det er bare en 
mann det dreier seg om, kraftkaren fra NASARET, den suverene Herre Jesus Kristus! Massive 
hyllester buldrer ut til Guds ære!  

Herren har forklart både i Nikel, Zapolyarnyj, Petrozavodsk og i Kovda-området at Han er 
sjefen. Jesus er verken en avatar, guru eller en avdanka religiøs boss, men Han er 
syvstjernersmesteren som lever, regjerer og proklamerer at Han er den eneste veien til Gud. 
Og siden Han har all makt, så må sjelefienden stadig skrive flyttemelding. Det blir ikke noe 
alderspensjon for djevelen. Lønna han får for jobben sin, er å bli kicka ut fra plass til plass. 
GLORY TO JESUS!  

Øyvind Kleiveland (tresifra i fysiske og verbale mål, unntatt i hårvekst) og jeg gløtta kraftig 
på Herrens gjerninger i Nikel. Ei eldre dame, som hadde hørselsproblemer, kom innom 
kontoret. Hun hadde slutta å vanke på møtene fordi det ikke var mulig for henne å oppfatte 
hva som ble utbasunert fra prekestolen. Men nå var Himmelen klar til å lette på problemet. Vi 
ba for henne i Jesu Navn, og Guds Ånd helte sykdomsplagefjerner i ørene på henne. Dermed 
så hørte dama mye bedre og var klar til å hive seg på menighetens Jesusfester igjen. Belj 
gjerne en frisk strofe til den levende Guds ære!  

Ole Brumm pludra ut til kompisen Nasse Nøff: "Det hørtes så klokt ut inne i hodet mitt, men 
så skjedde det noe på veien ut..." Djerve brødre og søstre i Herren! Jeg er så glad for at Guds 
helbredelseskraft ikke sitter i skallene våre, men i Herrens kjærlighetsfulle hjerte. Når vi taler 
ut Ordet om legedom, sanksjonerer Himmelen og øser ut tegn, under og mirakler. Pust ut 
noen halleluja for ORDET OM KORSET!  

Pastor Andrej Efremov, et menighetsmedlem og jeg luska litt rundt på sjukehuset og ba for 
pasienter. Russerne er ofte pip åpne for å bli bedt for, og det benytter Den Hellige Ånd seg 
gladelig av. Guds Ånd smeller effektivt til hver gang det er en mulighet til å forherlige Jesus. 
Et par damer merka konkret hvordan Guds durabelige kraft pøsa gjennom dem. Herlig å se 
håpefulle smil som konstaterer at GUD ER EN GOD GUD!  

Et par amerikanske damer smatt innom city`n for å undervise søndagskolelærere. Hu ene 
dama stempla meg som "Theisen, son of the weatherman" i en skuespilleraktig tone. Grunnen 
til det var at jeg er en stille person av natur, og hun ville fyre opp snakketøyet mitt. Kan være 
en kulturkræsj for amerikanere å oppleve en rolig nordmann. Heldigvis var Øyvind alltid 
beredt til å gi et annet inntrykk. Han har et ordforråd som smeller ivei i et så heftig tempo, at 
kommentatorene i Filmavisen virker som sirupbablere ved siden av.  

Pappa, som er en kjernekar, kjører meldinger i NRK som f.eks. "Det er i vest-Finnmark det er 
verst" Altså, en barsk væropplevelse for nordlendingene. Herrens type værmeldinger kommer 
til å rulle heftig på verdens kontinenter nå fremover.  

Spiss ørene: "Vekkelsesvinden fra Herrens trone blåser i dag med orkans styrke gjennom 
fiendens festningsverker og knuser alt til pinneved. Bygd og by blir rystet av himmelske skjelv. 
Enkelte plasser har opplevd friske skjelv målt til 7,77 på Den Hellige Ånds skala. En utbrent 
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pastor fikk en lokal byge av sildreregn deisende ned i hodet sitt. Det førte til at de teologiske 
tankebygningene blei ført bort som agner for vinden. Det ventes at de havner i Atlanter`n i 
morgen tidlig. Himmelske beregninger viser at vekkelsestemperaturen i denne pastorens 
menighet vil stige maksimalt i løpet av syvdagersperioden. En hetebølge av herlig kraft vil 
influere hele Vest-Europa. De helliges stigende bønner kommer til å hindre en forvirringens 
virvelvind til å nå kystbefolkningen. Fiendens planer i Sauda vil bli ekstremt tåkebelagt. Dette 
var herlighetsmeldingen." Slike sprudlende opplysninger vil virkelig oppmuntre Guds folk, 
tror jeg. Ære til Herren!  

Øyvind og jeg strøk innom Zapoljarnyj i påsken. Kjempen fra Osterøy prekte budskapet om 
korset, og flere folk ble frelst. Lovet være Jesus! Etterpå ba vi for syke i Jesu Navn. En gutt 
opplevde at kraften fra Himmelen forbedret synet hans betraktelig. Ei dame gliste heftig da 
skulderen hennes ble mye bedre. Herlig når folk forsyner seg med saftige jafs av 
helbredelsesfruktene produsert direkte fra Ordet om korset!  

Vi bevegde oss til småbyen Pechenga også. Igjen dosa Øyvind ut Guds ord med glede, og 
russerne ble oppmuntra. Ei dame ble satt fri fra en sløvhetsånd. Hun bekjente etterpå at hun 
hadde brukt herbalvekster spytta ut fra New Age - bevegelsen. Dette var en kristen. Jeg treffer 
stadig på uvitende troende som har latt seg binde av alternativ medisin og okkulte 
behandlingsmetoder. Godtroende kristne innbiller seg at Heliosprodukter, akupunktur, 
homøopati og aurapreik er fullstendig OK. VÅKN OPP, DU SOM SOVER!  

I den andre uka i april kom en buss med hjelpesendinger fra Sverige innom Nikel. Lasten 
skulle til byene Murmansk, Olenegorsk, og Umba. Tre svensker, elleville Anne Utland og jeg 
humpa nedover Kola i storflaket. Det skulle være en kristen konferanse i 
Petrozavodsk/Karelien i slutten av april. Anne ville lukte litt på Moncegorsk, så hun steg av 
der. Vi andre føk videre sørover. Da vi svingte av til landsbyen Lesozavodsk for å overnatte 
der, bruste det kraftig i min ånd. Jeg skjønte at Herren ville plassere kroppen min på denne 
plassen. Marit Kjørlien hadde jobba med en forsamling her i lengre tid. Det hadde gitt fete 
resultater til Guds ære. Mange menn rundt tredveårsalderen var kommet til tro på Kristus. 
Ordføreren hadde også opplevd frelsen, og flere hadde blitt helbreda. Det var stort behov for 
oppfølgingsarbeid.  

Marit hadde allerede brumma avgårde i bensinslukeren til Åsmund: "Den gule landeplagen". 
Kjerra var som vanlig tørst, og det hjalp ikke med reservekanner, for stopp ble det 2 ganger 
uansett på veien ned til Petrozavodsk. Lada`n blei til sist observert tauet inn til city`n med en 
dame fra Valdres bak rattet...  

Konferansen i Petrozavodsk ble en konferanse full av Ånd og liv. Enok Hansen og Kenneth 
Petterson talte Guds Ord med frimodighet. Mange russere kom fram til forbønn, og noen 
braka i gulvet i Den Hellige Ånds nærvær. Tolv hoder fra Lesozavodsk blei dyppa under vann 
for å begrave det gamle menneske. Glory to Jesus! Menigheten i Petrozavodsk var en herlig 
forsamling. Ble peppersvenn under konferansen, og det gikk jo ikke akkurat upåaktet hen.  

Marit, en av tolkene og jeg dro så til Lesozavodsk i det gule droget. Maskinen drakk nesten 
tre liter på mila, og da pakningen i eksosanlegget røk, gjalla det ekstreme Harley- Davidson- 
lyder i de Karelske daler. Det hørtes ut som eksospotta rapa på grunn av det enorme 
bensinforbruket. Men vi kom fram. Priset være Herren!  
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Siden slutten av april har Marit og jeg tjenestegjort i Lesozavodsk. Kommer til å befinne meg 
her resten av perioden i Russland.  

Må Herren velsigne deg rikelig av sin herlige overflod! Takk for all forbønn og økonomisk 
støtte!  

Jens Ottar Theisen 
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