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Nå er Guds tid kommet! 

Det er blitt en stor velsignelse, den støtte som Gospel Missions gir for-

teller Daniel oppglød og det med en iver som vekker en stor entusias-

me. Han forteller videre at det er som Gud nå oppfyller den visjonen 

som han hadde fått som ung evangelist. Budskapet om Jesus skal spres 

ut til mange i hele Kenya, Tanzania og Uganda. Men hvordan kan dette 

skje i den fattigdom som Daniel Masaga levde i, der ute i bushen. I 

mange år har han vært lydig i sitt kall og brukt hele livet på å forkynne 

om Jesu frelsesverk, og ventet på at den visjon som han hadde fått skul-

le bli oppfylt.  

Nå er Guds tid, roper Daniel begeistret! Ryktene går om vekkelse og vi 

opplever ett Guds nærvær på en mektig måte. Tenk, som ett mirakel har 

Gud gitt oss en lastebil her ute i bushen og dette har blitt ett mektig vit-

nesbyrd om Guds storhet langt utenfor området der Daniel bor. Tenk i 

mange år har vi bedt om muligheten til å gå ut, men vi har ikke vært i 

stand fordi vi ikke har hatt tilstrekkelig med midler. Nå har vi fått mulig-

heten og vi ønsker å bruke den! Men be for oss at Gud velsigner oss når 

vi dra ut for å forkynne, når vi synger, når vi ber, slik at evangeliets be-

friende kraft kan løfte syndere ut av det ytterste mørke. 

Vi er nå veldig aktiv med lastebilen og 

noen dager rekker vi å ha friluftsmøter 

på 3 ulike steder forteller Daniel. Mange søker Jesus og folk undrer seg 

over hva som skjer.  

                                                                Møte kampanje i Sarego 

Nå først i februar så hadde vi en kam-

panje i en landsby som heter Sagero, en 

plass like utenfor byen Migori. Dette er 

hjemplassen til Rafael, den mannen som 

tidligere hadde vært bundet i alkohol i mange år og som hadde hatt en 

stor tjeneste for Herren med mange menigheter under seg før han ble 

en frafallen. Han fikk nåde av Gud til å komme tilbake til frelsen og dette 

hadde vakt stor oppmerksomhet i hele området. Mange kom undrende og nysgjerrig til det første møte 

da de hadde hørt om omvendelsen til Rafael og i tillegg hadde det blitt annonsert over radioen.  

 

Daniel Masaga 

Robert Masaga 

”3 møter om dagen”  

”Mange kom undren-

de og nysgjerrige”  



Veldig mange kom til møtet og det virket som hele om-

rådet hadde tatt seg ditt denne dagen. Tenkt at også 

fylkesordføreren og kriminalsjefen for området hadde 

hørt om møtekampanjen og ville sjekke opp selv hva dette er. Det ble ett mektig møte der den første 

kvelden og en vekkelse atmosfære rundt i hele området. Mange søkte Herren i møte og det ble ett langt 

møte denne kvelden. Det ble faktisk slik at det ikke var nesten mulig å avslutte møte selv om det nærmet 

seg midnatt.  

                 Møtene skal sendes på TV i Kenya 

Flere av Rafael`s gamle venner var tilstede i møtene, 

alle sterkt alkoholiserte menn og seks av dem overgav 

seg til Jesus og ble frelst. Også sønnen til Rafael hadde 

hørt om sin fars omvendelse og kom helt fra Nairobi for å overvære møtene denne helgen. Han ble veldig 

begeistret over de herlige møtene og mente at denne forkynnelsen måtte ut til enda flere mennesker. Da 

han jobber i en radio/tv-kanal som ligger i Nairobi, ville ha nå sørge for å filme noen møtekampanjene 

som de skal ha og sende det ut uten kostnad gjennom tv-stasjonen. Tenk at mange betaler mye for å sen-

de på TV, men når Gud gjør ett under så åpner han dører der man kan få ut budskapet helt gratis.  

Invitasjon til nye områder 

I de områdene som Daniel bor, er det 

stedet som Luo stammen hører til. De 

har ett eget språk som de bruker i mø-

tene. Veldig ofte så har de tolk i møtene 

som tolker til swahili da det noen gang-

er er mennesker fra andre stammer 

som kommer på møte. I denne møte-

kampanjen så hadde ryktene gått langt 

utenfor Luo stammens områder og flere 

hadde kommet lang vei til møte. Gjen-

nom dette har nå Daniel fått invitasjon 

fra flere steder langt borte, da ryktene 

går om hva Gud gjør!  

 

Frelsesinnbydelse fra kampanje i Onger Rafael sammen med sin kone og Daniel Masaga 

”Fylkesordføreren og kriminalsjefen 

kom på møte”  

”Men når gud gjør et under, åpner 

han dører der man kan få budskapet 

ut helt gratis”  

Fra ett møte i Ogada Church 



Dobbel velsignelse 

Når vi var nede på besøk i fjor så var ble det 

gitt penger til innkjøp av telttak og dette er 

til stor velsignelse når solen steker eller 

styrtregnet kommer, når de har samlinger 

og møter.  

Nå har de også leid dette taket ut til andre 

som trenger det og har gjennom denne 

leien de har fått inn byttet dørene i menig-

hetsbygget i Ogada Church. Her kan vi se at 

taket har blitt til dobbel velsignelse! 

Telt tak er nyttig både i solskinn og regn 

Mer enn 100 ble relst i ett møte  

Ny Church Van! 

Vi i Gospel Mission har fått nedlagt en trang 

til at evangeliet skal nå til nye mennesker og 

nye områder. Det var stort i fjor da det var 

nok midler til å kjøpe inn lastebilen som blir 

brukt til møtekampanjer. I tillegg til lastebi-

len så har det vært ett stort behov for å opp-

gradere Church van de har der nede, grun-

net at denne begynner å bli veldig gammel.  

Det har nå vært en innsamling til nye Church 

van i Sion Søreng, som er en støttemenighet 

til Gospel Mission. Det har nå gjennom den-

ne innsamlingen kommet inn i alt 70.000,- 

sek og dette var langt over hva som de for-

ventet. Da Elisabeth Guthu av Daniel beskjeden om at de kunne kjøpe inn bil som kunne brukes i me-

nighetsarbeidet og evangelisering utropte han spontant ett AMEN! Denne nye bilen vil gjøre visjonen 

om å evangelisere og bygge menigheter enda enklere.   

Tur til Kenya 

Det er nå planlagt en ny tur til Kenya der  

Jarle Haugland, Ernst Funkler og Thor Ivar 

Grønli skal være med på turen. Jarle og Thor 

Ivar vil dra ned 16 mars og vi møter Ernst 

som allerede har vært der nede noen dager. 

Oppholdet i Kenya er nå denne gangen på 10 

dager og vi reiser hjem igjen den 26. mars.  

Vi vil rapportere så ofte vi kan fra reisen på 

reisebloggen som ligger på hjemmesiden til Gospel mission og web adressen er www.gospelmission.no  

Vi gleder oss til å se igjen alle vennene og håper vi kan få tatt en masse nye bilder og film fra misjonsfel-

tet. Vi vil delta på en masse møter og den siste helgen er det planlagt at vi har en møtekampanje.  

 

 

            Ernst                                    jarle           Thor Ivar 

Sasmann foran den gamle bilen som nå skal erstattes av ny bil 

http://www.gospelmission.no


Guds verk går frem 

Litt over ett år siden så ble Gospel Mission startet og med undring ser vi på alt det Gud har gjort oss i 

stand til å støtte. Vi ser at Guds verk der ned i Kenya tiltar i kraft og enda flere mennesker blir høstet inn 

til et evig liv. Dette hadde ikke vært mulig uten at det alle de som er med å gi av sine midler. Vi er     

takknemlig at vi alle kan stå sammen i dette arbeidet. Vi takker for ditt bidrag og overbringer også en 

hilsen til alle giver i fra Daniel Masaga.                       

                               Store behov og muligheter! 

 Jesus sa i Matt 28: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet! Alle har ikke 

anledning til selv å dra ut, men alle har mulighet med sin støtte til misjon 

slik at evangeliet når til nye mennesker. Gospel Mission har lovet så langt vi har midler å støtte virksom-

heten til Daniel med midler til evangelisering hver eneste mnd. Det er også store behov for å bygge nye 

menighetsbygg da mange menigheter ikke har lokaler eller har vokst ut av lokalene. Veldig ofte når vi er 

med å gir til ett slikt bygg så er det ikke mange som sammen bidrar for å få dette til. De lokale er med å 

gir av sitt landeområde slik at menigheten får en tomt å bygge på og vegger blir veldig ofte satt opp på 

dugnad. Mesteparten av støtten til nye menighetsbygg som gis går til å bygge tak over veggene og sette 

inn dører og vinduer.  

For at vi skal ha mulighet til å fortsette med gi støtte til dette arbeidet trenger vi din støtte. Det er enor-

me behov og det er utrolig hvilke resultater som kan skje gjennom små bidrag.  

Om du ønsker å være en fast støttepartner kan du melde dette i fra til oss eller om du ønsker å gi       

enkeltgaver.  Konto nummer til Gospel Mission finner du nederst på siden.   

Fredrikstad 10.03.2012 

Thor Ivar Grønli 

Gospel Mission 

Epost: thorivar@arcanova.no 

Adresse: Gospel Mission, co Thor Ivar Grønli, Krabberødveien 25, 1615 Fredrikstad 

Telefon: 982 46 554  Org nr: 996 030 571   Kontonummer: 6105 06 68346 

”Gå ut i all verden og 

forkynn evangeliet!”  

Stor glede til tross for fattigdom 

                                         Takk for din hjelp 

Da det er mange rundt i Norge og Sverige som er med å gi kan dette arbeidet 
være mulig. Måtte gud velsigne deg som har vært med oss i dette arbeidet og 
gitt av dine midler og  vært med i forbønn. Vi ser fremover med spenning på 
hva gud vil gjøre og håper at du fortsatt vil være med sammen med oss med å 
fremme Guds rike. 

Glade barn  som synger på søndags skolen 


