Informasjonsbrev fra
Guds verk går frem
Et team var på besøk i kenya i januar og det var utrolig opplevelse å se hvordan vekkelsen går frem i Kenya. Overalt hvor vi kom til møter så samlet det seg
mye mennesker for å høre det herlige budskapet om
Jesus. Vi fikk være med på flere friluftsmøter og en
møtekampanje på den korte tiden vi var der nede. Vi
hadde våre tanker om hva ett friluftsmøte var før vi
kom ned, men disse tankene ble satt på kraftig prøve
når vi var vitne til hva Gud gjorde i vår midte. Mange
søkte frelse, utfrielse og helbredelse i friluftsmøtene
og resultatene uteble ikke.

Utenfor flyplassen i Nairobi

Momentant helbredet
I friluftsmøte i Gribe var det mange som ble helbredet og det var spesielt en ung dame som kom frem til
forbønn var en underlig opplevelse. Det ble forkynt i møte om den blodsottige som vi leser om i bibelen
som hadde prøvd alt av leger, men bare blitt verre. Men når hun rørte ved Jesus ble hun momentant
helbredet og fridd ut i fra plagene hun hadde hatt i legeme. Denne kvinnen som kom frem hadde åpenbart problemer med å stå og gå da hun satt for det meste på bakken, akte seg fremover sittende og
prøvde innimellom å gå noen skritt. Under forbønn ble hun frelst og momentant helbredet. Lite viste vi
at denne kvinnen hadde lidd i lang tid med blødninger som ikke ville stoppe og hun vært hos mange leger men ingen medisiner hadde hjulpet. Det var en smilende frelst ung kvinne jeg hilste på etter møte
og hun vitnet om at de lammelsene hun hadde hatt i kroppen var borte og blødningen hadde stoppet.

Bilder fra friluftsmøte i Gribe som ble holdt på markedsdagen

Demon drives ut
Det er vanlig i Afrika at demoner åpenbarer seg slik som vi leser i bibelen. I ett av møtene vi hadde i
Onger, i den møtekampanjen som ble holdt der fikk vi se hvordan djevelen binder mennesker. En av de
som søkte frelse fikk store problemer under forbønn med å puste og hun fortalte at hun kjente det som
om noe ville kvele henne. Hun ble tatt avsides og flere begynte å be for henne i Jesu navn om frihet fra
dette som bandt henne. Straks så ble det åpenbart at dette var en demon da den tok kontroll over kroppen hennes som begynte å bevege seg med kraftige bevegelser. Når man ser disse kreftene så forstår
man lettere hvilke krefter som vil binde menneskene, men desto herligere er det at vi var vitne til en kraft
som var sterkere! I Jesu navn ble denne kvinnen fri og kunne gå hjem denne dagen fri fra denne plagen.

Nytt menighetsbygg i Onger
På plassen det ble holdt møtekampanje hadde vi
sendt støtte for å bygge menighetslokale. Bygget
var ikke helt ferdig når vi var der nede, men vi hadde det første møte inne i det nye lokalet. Denne
dagen var veldig varm og jeg tror nok at vi hvite var
mest takknemlig for at vi kunne være inn i et svalt
lokale. Tomten der lokalet var bygget var gitt av de
nyfrelste i menigheten og han hadde tatt av sin
egen eiendom for så å gi dette som en gave til
Herren. Denne mannen hadde blitt frelst på i en av
møtekampanjene som hadde blitt holdt på denne
plassen tidligere. Det gjør inntrykk å stå foran en
menighet der alle ikke har vært frelst over 2 år og
jublet for sitt bønnesvar over at nå hadde de ett
eget lokale. Som takk bar menigheten frem en gave
til Daniel og denne gaven var en flaske med råmelk
og en levende geit.
Innkjøp av nytt møtetelt
Det har vært ett ønske for Daniel i lang i å skaffe ett
telt som kan brukes til møtekampanjer og når vi var
nede i begravelsen til Pastor James så fikk vi se
nytten av å ha slike telt. Først så satt vi svalt i skyggen under teltdukene og når himmelen åpnet seg
med styrtregn satt vi tørre inne under teltdukene.
I begravelsen så hadde de leid inn slik telt og under
oppholdet ble det gitt en gave slik at de kunne gå
til innkjøp av ett slikt telt selv. Daniel sa at de nå
har begynt å bruke dette nye teltet og det er til stor
velsignelse.

Den nye lokalet i Onger, som ikke er helt ferdig utvendig

Møte under telt i begravelsen til pastor James

Daniel og Robert besøker Norge
Vi vil få besøk av Daniel og Robert nå til Juni og da skal de være med rundt å delta på møter i Norge og
skal delta på midtsommer konferanse på Lenninge som ligger i Bollnäs, i Sverige. De vil også delta i
Vikstevne som er på Fevik, samt de vil besøke flere menigheter i løpet av oppholdet. Vi gleder oss til dette
besøket og tror dette vil bli en inspirasjonskilde for alle som elsker misjon og evangeliet.
Vi vil sende ut møteplan så snart denne er ferdig,
men her er foreløpig møteplan:
13 juni , 2 pinsedag
Ringsaker pinsemenighet
17-19 juni
Fevik og Vennesla
22-26 juni
Lenninge
6 - 9 juni
Vik stevne
Håper at så mange som mulig vil komme og delta
i møtene. Vår bønn til Gud er at så mange skal få
Robert Masaga
Daniel Masaga
oppleve en fornyelse i sine liv og stå opp for
evangeliet slik at misjonsbefalingen blir en del av våre liv. Vi må bli misjonærer på vårt hjemsted og også
være med å bringe budskapet om Jesus til unådde mennesker i misjonsland.

Innkjøp av lastebil for evangelisering
”jeg ser den for meg i
Når vi var nede i januar så spurte vi Daniel om hva han satte som første
ånden klart og tydelig”
prioritet av alle behov som han ønsket støtte til. Han svarte uten betenkningstid at det som han mest ville ha støtte til var evangelisering. En
av hovedvisjonene til Gospel Mission er å være med å støtte evangelisering og menighetsplanting.
Vi håper at det skal la seg gjøre og kjøpe en lastebil som skal brukes
til møtekampanjer. Denne vil da fungere som lastebil til å frakte utstyr og muligens de som skal være med å delta på kampanjer. Under
møtene skal lasterommet fungere som plattform. Et slik innkjøp vil
være en stor innvestering for oss, men vi har tro til Gud at alt vi legge
seg til rette. Vi spurte Daniel om en slik lastebil ville være en godt
Daniel forkynner i kampanjen i Onger
redskap for å høste inn sjeler til himmelen og han svarte med at
dette ville være som et mirakel. Tydeligvis så var en slik lastebil noe
de bare har drømt om, så dette skapte stor begeistring. Når vi var på
møte i hjemmemenigheten til Daniel så ropte han ut i begeistring når
han fortalte menigheten om lastebilen: ”jeg ser den for meg i ånden
klart og tydelig” og dette skapte full jubel i møte.
Vi har ett håp til Gud at vi snart skal kunne klare å kjøpe inn en slik bil
og begynne støtte flere kampanjer hver eneste måned. I vårt hjerte
så brenner misjonsbefalingen om å gå ut i all verden for å forkynne
de gode nyhetene om frelse for alle som omvender seg til Kristus.
Denne bilen vil være et resultat av misjonsbefalingen og vi ser frem
til at mange skal få oppleve ett forvandlet liv. Du kan være med å gi
en gave til at denne bilen kan bli en realitet

Kvinne som søker Jesus i møte

Gud kaller oss til å være med
Vi har alle fått ett kall til å være med å høste inn mennesker og det er
det viktigste kallet du har mottatt. Vi tenker ofte på at forkynnerne,
evangelistene, lærene, profetene, apostlene eller andre som har titler skal være de som Gud bruker. Men sannheten er at Gud har kalt
alle mennesker til tjeneste for seg og hovedtjenesten er å være en
menneskefisker! Høsten er stor men arbeiderne er få kan vi lese i bibelen, men hadde alle vært lydig mot
sitt kall så hadde det ikke manglet på arbeidere. Du har fått ett himmelsk kall og legg vinn på å tjene Jesus
med det pund du har fått udelt.
Du skal være med å bringe evangeliet ut ved å VÆRE en tjener for Gud og du kan gå i ferdiglagde gjerninger. Du skal være med å vinne din familie, venner, nabolag, arbeidskolleger og andre du møter på din vei.
Takker for alle som har vært med å gitt en gave til Gospel Mission og din gave er med på å bringe evangeliet til nye mennesker. Vår bønn til Gud er at vi skal se mange mennesker skal bli frelst i dette året og at vi
sammen kan tjene Jesus med de muligheter vi har.
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