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Jesus Kristus har igjen pulverisert noen kjedelige plager. Theisen jr. har observert at Herren 
elsker mennesker og skviser sykdommer med den himmelske hammeren sin. Treffpunkt øst: 
Skallebank for noen gjenferdsdemoner. Målskive vest: Plager i Kirkenes spidda på Den 
Hellige Ånds røskepil og slengt bort på historiens søppelhaug. Fall gjerne på kne for Herren 
Jesus Kristus og "punch" ut noen brakere av hyllningsrop slik at naboens parykk tar seg en 
festlig svingom på grunn av lufttrykket. Glory to JESUS!  

Så her er det bare å ta på badebuksa og ta seg en fresk dukkert i det gledesfyllte havet til Den 
Hellige Ånd. Da blir`e slutt på å disse body`n sin i surpompmyra og leke Helga Hespetre. Jo 
mer glede og begeistring for Jesus, jo mer må djevelen skrive nederlagsbetonte memoarer i 
deppe-dagboka si. Lovet være Herrens vidunderlige Navn!  

Theisen jr. har tråkka et par ganger på russisk jord siden januar måned. Bjørn Kvamme, 
Christin Voldrønning og Stovner-kisen stakk ned til Lesozavodski(Kovda) i slutten av februar. 
Og det smalt, gitt! Bjørn Kvamme er ikke en hoppende deodorant, men en ellevill 
ambulansesjåfør som jobber i Kirkenes. Du kan gjerne kalle ham for "boomerangen fra 
Bodø". Grunnen til det er at han kyler ut noen heftige gledesvelsignelser over de personene 
han treffer, og dermed så blir han ofte bombadert med lattersalvelse og saftig gledesregn fra 
Den Hellige Ånd. Og da er jo Theisen jr. nødt til å glise og dra noen humrelyder opp fra 
brøstkassa. Det er bare sånn! Glory to the Allmighty God!  
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En familie var plaga av såkalte gjenferd. Mannen i huset hadde store søvnproblemer. Pr. 
definisjon er gjenferd, små "hjelpere", spøkelser og alver onde ånder som liker å forkle seg 
som personer. Så misjonsgjengen tusla innom for å se om Herren ville banke opp noen 
demoner. Vi blei ikke skuffa, for da vi fikk be for familien og proklamere Jesu hellige blod i 
hele kåken, var Den Hellige Ånd klar med storslegga. Russeren blei så berørt av Den Hellige 
Ånds kraft at han nesten ikke kunne stå på beina. Han merka konkret hvordan kraftkongen fra 
Nasaret, Herren Jesus Kristus, fjerna redselen og knipsa`n ut som en tørr og sliten sputnik i 
verdensrommet. ALL ÆRE TIL DEN EVIGE GUD! Der Jesus får slippe til med sin freske 
velsignelse, må enhver redsel og angst pakke bajaskofferten sin og flykte unna. Navnet Jesus 
setter plagede mennesker i fullkommen frihet, så gleden og begeistringen danser polka i 
ansiktene deres. Den russiske familien kommer nå innom de kristne møtene. Mekk en 
avtrekker ut av drøvelen din, og smell ut noen praktfulle lovsangstoner som vibrerer så 
kolossalt spenstig, at ørevoksen til naboen din renner ned i skoa! Lovet være den suverene 
Jesus!  

En mann bøyde kne og tok imot Jesus Kristus som sin frelser. Klem ut en godgjort 
hyllningsstrofe som braker rett opp til Faderens trone! Makten og æren tilhører Herren, 
hærskarenes Gud! Det er bare sånn! Glory!  

Da Bjørn og Theisen jr. humpa hjemover, satte vi oss fast i snøen på den russiske 
fjellovergangen. En ikke helt ufarlig situasjon. Så vi begynte å rope på pappa, vår gode Far i 
himmelen. Herren var som vanlig ikke sen med å svare. Han gliser hver gang vi ber til Ham, 
for da kan Han dundre igjennom bønnesvaret kjappere enn lysets hastighet. Og det går unna! 
Ikke sant, Hjalmar? Du sov i fysikktimene??!!!!! Kanskje du skulle ha fiska ut "sov i ro"-
klysene før du strena på skolen. Bønnesvaret datt ned til oss i form av to biler fulle av russiske 
ungdommer. Noen kløv ut av den ene kjerra, gikk målbevisst og taktfast bort til oss og dytta 
golfen til Bjørn igjennom snøen. Pump ut en radikal tilbedelsessang fra dine lunger, 
gjennomsyra av Den Hellige Ånd og med en gloheit driv av at all ære tilhører den levende 
Gud! Halleluja! Amen!  

Titta innom kåken til en nyfrelst broder i Kirkenes. Han var plaga med at det ene beinet hans 
var kortere enn det andre, og det var nok årsaken til at han også hadde hatt smerter i ryggen 
noen ganger. Men Herren hadde "THE POWERFUL HEALING-STRETCHER" i den 
himmelske doktorveska si, og dermed braka det løs. Den Hellige Ånd grep tak i problemet og 
doserte sin helbredelseskraft så effektivt, at beinet strakk seg heftig ut. Boblende himmelsk 
diagnose, ferdigekspedert fra doktor Jesus, eksplosjonshelbrederen fra Nasaret: To eksakte 
symmetriske bein, garantert planta likt på finnmarksjorda fra hoftene og ned, "shina og polert 
med helbredelsesvelsignelse fra Den Hellige Ånd. Glory! Rull ut din tunge som en "løper" og 
la din jublende lovprisningsord til herlighetens Herre hoppe ut i luftrommet. En dame, som 
var plaga med store, fysiske smerter, opplevde også at katapultkula med helbredelseskraft 
moste vekk uhumskhetene! Halleluja!  

I påskeferien dro Bjørn, Anne Lise (den smellvakre kvinnen) og jeg ned til Lesozavodskij 
igjen. Vi holdt noen møter, og Gud pøste sin nydelige salvelse over flere personer. Anne Lise 
prekte radikalt om Jesus. Den skjønne liljen fra Mosjøen har virkelig talegaver, og Den 
Hellige Ånd bruker henne kraftig. Hun er virkelig en vidunderlig gave fra Herren til meg, 
skjønnere enn en perle,vakrere enn diamanten, full av godhet og kjærlighet fra himmelen. 
GLORY TO JESUS! Bilnøkkelen knakk!!!!!! OOOOOOOOOOOPPPPPPPPSS!!! Over 400 
km fra den norske grensen! Bjørn dytta nesten telefonrøret inn i øret da han jodla sin nød til 
SOS-sentralen i Danmark. "De danske drenge" dundra til og tok kontakt med 
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ambulansegjengen i Kirkenes. Det ble videre tatt kontakt med brannvakta og en glassmester. 
Ruta til Bjørns leilighet blei effektivt og grasiøst eliminert, men lokalavisen Sør-Varanger 
"ark"(egentlig Sør-Varanger avis, aber det interessante i 24-siders blekka kan komprimeres 
ned til under en A4-side) klarte å gribbe til seg "story`n". Reservenøkkelen blei hitta, og en 
finsk drosjesjåfør, som kom kuskende opp til Kirkenes, tok`n med seg og "ralla" inn i 
Russland. Nøkkelen kom fram. Drosjeregning: 15 000 GRUNKER. De som måtte sprette opp 
pengesekken og bla opp gryna: Forsikringsselskapet. Typen som måtte hoste opp en 
egenandel på 300 styvere: Bjørn Bodøbody! Vi priser Herren, den fullkomne GUD, og gir 
Ham all ære for at vi blei berga ut av den kinkige situasjonen. Halleluja!  

Fikk nylig en rapport om at mannen, som tidligere var plaga av gjenferdsdemoner, har blitt 
døpt i Den Hellige Ånd. Han blei mildt sagt begeistra for JESUS. Lån gjerne en ropert og 
klem ut noen praiende lovprisningshyl til den Evige! Glory!  

Anne Lise og jeg gifter oss 3. mai, og av den grunn blir det en pause fra misjonsarbeidet på 
minst ett år. Tusen takk til alle dere som har støtta meg økonomisk. Herren skal kna dere 
saftig med massiv velsignelse fra himmelen!  

Må du få boltre deg i herlighetsdammen til Herren! Og må du kjenne hvordan gleden fra Den 
Hellige Ånd romsterer suverent i ditt indre menneske!  

I Kristus Theisen jr.  
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