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RUSSISKE PUST FRA NORD 
Når Jesus Kristus smeller til, så blir`e full rulle! Herren pøser stadig på med sitt friske 
nærvær. Når korsets kraft blir kibba i øst og i vest, så må det stå bare et Navn spikra i sinnet 
og dirrende i åndeverdenen:JESUS KRISTUS,KRAFTKAREN FRA NASARET! Gap opp og la 
hyllningsbrøl sprette ut fra din tunge til Gud Den Allmektiges ære! Jesus er verdig vår 
hyllest.Glory!  

Husmorforeningen flesker til med foredrag som:"Frossenfiskens fordeler og 
bakdeler"(Theisen jr. synes det er et fett og steiker`n på begge sider). En av nabojentene på 
Stovner kalte gullfiskene sine for Findus og Frionor. Hvis Kjell Inge Røkke hadde fått 
konsesjon til det, kunne han fiksa en pengebinge på Aker Brygge full av gryn fra 
fiskebusinessen sin. Men har du lyst til å elte hjernecellene dine med fiskeviten, så spør 
Herren. Universets ene og sanne Gud har knallpeiling på fisk! For det første skapte Han dem, 
og for det andre veit Han hvordan man skal snappe dem. Vi, som er Guds fiskeredskaper til 
Jesu Kristi ære, skal sannelig bli hypereffektive når det gjelder å fiske mennesker. Gud 
kommer til å kaste sin kolossale not på kloden, og dra folkeslagene inn så det synger i 
fjellene. Og det kan du få være med på, kjære bror og søster! VEKKELSEN VIL FOSSE 
GJENNOM KONTINENTENE. Priset være Herren.  

Jeg strena over til Russland 19. oktober sammen med Anne Lise, Sven Weum og et annet 
medlem av Arctic-kirken. Folkevogn-doningen til Sven tøfla veldig dårlig den dagen, så vi 
måtte ta kjerra til Anne Lise istedenfor. Vi lovte Herren for at folkevognen blåste av cruisen 
på berget, før vi kom til den russiske grensen. Arctic-kirken skulle besøke Nikel-menigheten. 
De to forsamlingene holder en gjensidig kontakt. Russerne ble glade da pastor John Henrik 
Mienna og de andre nordmennene kom diltende innom.  

Den første tida tilbrakte jeg i Nikel. Holdt en tale om at Guds Ord skiller på mange slags 
måter. Da kommer de ekte og rene tingene fram, og søppelet blir omdannet til atomer for å 
suse vekk. Jesus Kristus og Hans renhet skal skinne gjennom menighetene. Derfor må skrapet 
kickes på dynga! To damer opplevde Guds helbredelseskraft dro ut ryggplagene deres, og de 
ble fri. Hu ene dama gliste heftig. Det gir Gud ære. Takknemlighet til vår Storartede Gud 
etter at Han har frest på med sin virvlende helbredelsesstrøm, er skikkelig oppmuntrende å se. 
Sprett opp din utmerkede munn og la en hyllningsstrofe dundre gjennom atmosfæren til 
Herrens suverene ære! Glory to Jesus! På et av møtene, der en russisk dame prekte, ble en 
kvinne frelst. En frisk seiersstrofe fra Herren! Og ikke nok med det. Hun begynte å gå på noen 
av bønnemøtene om morgenene, og der åpenbarte Herren sin kjærlighet til henne. Den 
Hellige Ånd kom med helbredelsespinsetten sin, røska ut en nakkeplage hun slet med, og 
knipsa den vekk i en triumferende driv til Jesu Kristi ære! Halleluja! Det er en intens kraft 
som befinner seg i Jesu Kristi naglemerkede hender. Priset være Herrens underfulle Navn!  

Nikel-menigetens bønnemøter er stødige kan man si. Trofast dukker en del damer opp om 
morra`n fire ganger i uken og ber så det buldrer i lokalet. De trofaste bønnekjempene 
kommer Herren til å lønne rikelig. Det kommer nok ikke til å bli noen billige og forslitte 
diplomer med skjevtrykk de vil motta. Jeg tror Herren vil drysse heftig med sin belønning over 
dem. Pastoren i Nikel kommer også svært ofte til bønnemøtene og ber så det ljomer. Det er 
herlig å registrere.  
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Rulla over til Zapol`jarnyj en kveld for å preke der. Emnet ble om Guds visdom. Det fløt 
kraftig, for Den Hellige Ånd kom med himmelsk trøkk over Ordet, og folk ble berørt på 
forskjellig vis. En ung mann hadde et problem i det ene øret, men da himmelens Gud stappa 
frisk helbredelseskraft inn der, måtte sykdomsplagen ta kvelden rimelig kjapt. Det ble kroken 
på døra og arbeidsledighet for dens vedkommende. Guds barn er beskytta av Jesu Kristi 
gjennomtrengende og mektige blod, og ingen djevel har noen rett til å plage dem med 
sykdommer. Priset være Herren! En dame opplevde at Guds kraft fjerna nakkeproblemet. Den 
ble nøsta sammen og føk ut på enveisbillett uten bestemt adresse. To andre kvinner ble 
helbreda for rygglidelser. Korsets kraft skubber unna alle plager, for Jesus er den samme, og 
enhver sykdom må bøye kne og erkjenne at Guds Ord har beseira dem. Etter møtet dro 
pastoren og jeg hjem til ham. Jeg skulle overnatte. Det viste seg at pastorens hustru hadde 
smerter i ryggen. Men da var Herrens Ånd klar til å fike opp plagen. Den Hellige Ånd klemte 
til og måkte vekk smertene etter litt protester fra plagen. Men så strøk den på dør da den 
oppdaga at det var "serious business". Så Herren øser ut helbredelser overalt der Hans Ånd 
får slippe til. La noen hyllningsvers flomme ut fra din munn til Jesu Kristi ære! Lovet være 
Gud! Halleluja og Amen!  

Etter noen uker dro jeg sammen med Marit ned til Kovda- området. Holdt fire 
undervisningssesjoner og ba for flere plagede mennesker. Herlig å få lov til å så Guds Ord 
inn i hjertene til russerne. Marit og Christin står på skikkelig og gjør en bra innsats synes jeg. 
Praise the Lord from your heart! Kula`n i kåken til en type som blir kalt Gena. Han er en 
herlig nyfrelst broder som er enormt gjestfri. Flott å se hans tjenersinn.  

På tilbakeveien til Norge hadde vi en snurr med Lada`n og velta i grøfta. Det skjedde etter en 
kjip feilbedømning av Theisen jr. Men Guds nåde var svært kraftig dosert over oss, så det gikk 
bra. Det stimla seg flere russere rundt oss, og de var veldig hjelpsomme. De dytta kjerra på 
rett kjøl igjen og dro den opp på autostradan. Fikk nok av bilkjøring for den dagen. Lovte 
senere Anne Lise at jeg aldri mer skulle plassere kroppen min i den russiske haugen. Så tusen 
takk for all forbønn, kjære sprudlende brødre og søstre! Det var jo ikke en helt ufarlig 
situasjon. Opphøy Herren ved å blåse ut noen gedigne lovprisningssalutter, smellende i 
åndeverdenen som prosjektiler! Glory to the Lord Jesus Christ!  

Må herrenes Herre og kongenes Konge florere i ditt sinn så kraftig, at Jesus-gleden flammer i 
ditt ansikt.  

I Kristus, Theisen jr.  
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