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KRIGSBRØLET FRA KIRKENES
Hudcellene til kroppen Theisen jr. blir igjen tyna på tastaturet. De er ikke spesifisert i avtalen
om misjonsforsikringen, men hva gjør vel det?
Anne Lise og jeg ble forlova 3.oktober ute ved Grense Jakobselv. Herren hadde pøst på med
romantisk stemning for de to turtelduene som grasiøst tok på hverandre ringene. Det var
totalt vindstille, sola brøt igjennom skydekket og blinka i havet. Anne Lise var såååååå vakker
og fotografene var på plass...! Jeg kunne omtrent speile meg i det heftige gliset til Anne Lise.
Men da banankaka og kaffen ble slengt på bordet, var det Anne Lises tur til å speile seg. Når
jeg smeller tennene i bakverket til dama, blir jeg helt salig av aromaen som dynker
smaksorganene.
Har hatt klistra telefonrøret i øret på dagtid her i Kirkenes. Jeg fikk i oppdrag å ringe rundt
til ville og begeistrede menigheter sørpå. Arctic Mission skal arrangere en turn‚, hvor bl. a.
13 russere kommer for å myse på berget. De kommer til å humpe rundt i en buss sammen med
tre svensker og en vill finne. Stefan Koskinen vil lede musikkgruppa "The Kola Cowboys".
Han tar gjerne tropisk sauna etter møtene hvis noen betaler inngangsbilletten. Frodige Enok
Hansen vil lede gruppa med fast og ruvende hånd. Russerne klemmer gjerne til med heftig
balalaika-oppvisning om det er stemning for det.
Har prekt i menigheten Arctic-kirken om å holde fast på livets krone. En mann ble helbreda
for trøbbel i den ene nyra. Den Hellige Ånd kosta vekk plagen med frisk kraft fra himmelens
Gud. Priset være Jesu Kristi Navn; Navnet som gjør skinnende rent og røsker vekk hver
ultrastøgg uhumskhet i en buldrende tornados ekspressfart! Noen tror på knølhvalen og noen
tror på Buddha. Noen tror på reinkarnasjon og noen tror på biodynamisk odling. Ja, hver sin
smak sa kjerringa og sleika seg under armen. Djerve brødre og søstre i Herren! LOV
NAVNET JESUS MED RADIKAL OG FANATISK BEGEISTRING! Kun frelse i Hans Navn.
Det er deilig å være totalt enspora når det gjelder frelsen. Av den grunn kommer Theisen jr.
aldri til å stå i medlemsboka til protestgruppa "Nei til parallelle trikkeskinner". Glory to
Jesus!
Du, herlige søster eller bror som har Jesus Kristus i både hjertet og hjernen. Vær med å be
for en søkende narkoman i Kirkenes. Be om at Herren skal pøse med sin kjærlighet og Jesusåpenbaring over denne mannen. Når du ber, så rister Den Allmektige sine suverene
bønnesvar ned på kloden så det skraller i åndeverdenen. Når du ber, så moser Guds engler
fiendens hindringer med en slik effektivitet, at sjelene blir plukka inn i Guds rike på en saftig
og storartet måte.
Jeg kommer til å rusle litt i Russland nå i oktober. Er sprudlende glad for all forbønn. Nikel
er stedet der Herren kommer til å øse evangeliet inn i kraftige driv. Det russiske folket skal få
oppleve kraftdimensjonen fra himmelen. Suksessen og triumfen som flyter ut av Ordet om
korset, vil få de kommunistiske hybelkaninene til å smelle ut av tankegangen, og istedenfor vil
det fosse inn kunnskap om at Gud er en god Gud. Du veit, når ryktet om at Jesus lever buldrer
i nabolaget, så kommer hverken Aleksej eller Fjodor til å knote med frimerkesamlingene sine.
Heller kommer de ikke til å dyppe nesene sine i blekka "Pravda". Når tegn , under og
mirakler velter ut fra himmelen og gjennomsyrer befolkningen med vissheten om Jesu Kristi
kraft og kors, så kommer depresjonen til å loffe unna sammen med vantrosfilosofien. Der hvor
evangeliet får bruse med salvelse og kraft, kommer lengselen etter å få fred med Gud til å bli

www.jesuschrist.no
manifestert. Guds Ord er så radikalt interessant, at ørene kommer til å stå så langt ut fra
skallene, slik at du omtrent kan henge klesvasken din på dem. Priset være Den Levende Gud!
Takk for all økonomisk støtte og forbønn! Måtte Herren kna deg så kraftig med sin herlighet,
at det skvetter salighet rundt deg der du skrider fram. Måtte Guds Ord slynges ut fra din
tunge i susende gjennomboringskraft, slik at mennesker blir livsforvandlet etter Jesu Kristi
evangelium!
Verv gjerne noen brødre og søstre til å skrive til meg om de vil ha nyhetsbrevet.
I Kristus
Theisen jr.

