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Nyhetsbrev mai 2014
Det er en god stund siden siste nyhetsbrev fra Gospel Mission og mye har hendt siden sist.
Vi får dessverre ikke skrevet om alt her i dette brevet, men det er spennende å se hva Gud
gjør på misjonsfeltet.
Det kan virke som det ligger Guds hjerte veldig nær når man går ut med evangeliet, som
du er med å gjøre mulig med din støtte. Men Gud er med og støtter Han også ved at han
stadfester med de medfølgende tegn.
Frelsens budskap når frem til unge, gamle, kvinner og menn, og mange familier blir totalt
forvandlet når lyset fra himmelen forandrer hjemmet. Mishandling av koner og barn, blir
byttet ut med en grenseløs kjærlighet. Rus som har ødelagt familier blir byttet ut med en
himmelsk glede som styrker familiebånd.
Det er med stor glede at vi, sammen med dere, er med i dette oppdraget med å spre de
gode nyhetene, og la oss alle være med også med våre bønner om at vi skal se en enda
større innhøstning av sjeler.

Thor Ivar Grønli var i oktober 2013 på misjonstur til Kenya
og her er noen små rapporter i fra turen
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En stum kvinne blir helbredet!
Kan dette virkelig være mulig,
tenker jeg, mens jeg står og ser
på at 6-8 voksne menn holder en
gutt som er helt ute av kontroll.
Dette skjer et godt stykke inn i
Tanzania på et sted hvor det
nettopp er startet en menighet.
Jeg hadde store forventninger til
disse møtene i Tanzania og til
hva Gud skulle gjøre der.
Jeg fant fort ut at denne
landsbyen vi besøkte var et
meget hardt sted, og det er
vanskelig å beskrive hvordan det
føles når man angripes av den
onde på alle plan i livet.
Mange kom og gav livet sitt til Jesus i møtene, og mange ville tilslutte seg den nye
menigheten der på stedet. Det som sjokkerte meg og som det er vanskelig å skrive om, og
mange vil ikke helt forstå hva dette er, men det var dette som skjedde i et par av møtene:
– Flere av de som søkte frem til forbønn var under kontroll av urene ånder som hadde tatt
fullstendig kontroll over personene. Jeg var helt uforberedt og ble helt sjokkert når jeg så
hvordan en ung gutt ble helt vill og voldelig under forbønn og det måtte 6-8 mann til for å
holde han i sjakk. En kvinne som kom stod og gråt i møtet, og da jeg begynte å be for
henne ble hun helt vill og begynte å slå rundt seg. Det var flere urene ånder som hadde
kontroll over henne, og de begynte å rope og si at de ikke ville ut. I Jesu navn, så befalte
vi de å fare ut, og de kom ut – en etter en, mens det frådet ut av munnen på kvinnen, der
hun kunne smile etter at hun hadde blitt fri.

Mange ble satt i frihet og helbredet fra sykdommer de led av.
Etter at vi nå har kommet tilbake
fra Tanzania til Kenya så har vi
fått høre vitnesbyrdet til denne
ene kvinnen. Det hele startet
med at noen i hennes familie som
er heksedoktorer kastet
forbannelse over henne, og da
kom hun under kontroll av disse
urene åndene. Etter dette ble
hun stum og kunne ikke snakke. I
det øyeblikket disse urene åndene
forlater henne blir hun i stand til
å snakke igjen som før.
Det har gått mange tanker
gjennom hodet mitt etter disse
møtene og jeg forstår at disse brødrene som står daglig i denne kampen trenger forbønn og
nåde av Gud. Jeg har nå fått et helt annet syn når jeg leser om denne mannen i bibelen
som holdt til i gravene og som rev av seg lenker og ingen kunne styre. I slike tilfeller er det
bare Gud alene som kan gjøre et under.
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Åndelig gjennombrudd og nyplanting av menighet i Obadias

Dere må komme igjen i morgen for å ha møte her og så starte en menighet i denne
landsbyen, bønnfaller folket i Obadias, en liten landsby noen kilometer fra Murubay.
Landsbyen ligger i et vakkert området som er tett opp mot grensen til Tanzania og ligger
ved Viktoriasjøen. Det er første gang vi besøker denne landsbyen og det var full åpning i
møtet.
Guds Ånd kom mektig og stemningen ble helt elektrisk. Mange ble frelst denne dagen og
mange fikk oppleve helbredelse. Det var nettopp disse nyfrelste som nå ba om at det må
startes opp en menighet der i Obadias.
Vel hjemme i Giribe utbryter Daniel begeistret: der må vi starte en menighet, tenk hvilket
møte! Det lyser av denne Guds mann som nå snart er 78 år gammel. Måtte Gud gi meg
styrke og mange flere år til, så vi kan nå ut til enda flere med evangeliet sier han
begeistret!
Ja, la oss be at Gud gjør dette, da dette er en mann Gud har reist opp blant sitt folk til å
lede tusener til Kristus. Ja, jeg gleder meg til å se hva Gud vil gjøre i fremtiden både
gjennom tjenesten til Daniel og i denne landsbyen Obadias.
I etterkant av misjonsturen så var crusaid-teamet tilbake i Obadias og startet en ny
menighet på plassen. Mange nyfrelste er begeistret, og søndag 15. desember så var det dåp
i menigheten med 22 nyfrelste som lot seg døpe!

Jeg takker alle som har vært med og gi til dette bygget, sier Daniel, - og dere
skal vite at deres bidrag vil være med på å forandre mange unge jenters
muligheter for utdanning og fremtid.
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Min drøm har blitt en virkelighet"
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Dette må være en High School? – Dette er hva
folk spør meg om, sier Daniel veldig stolt når
han snakker om det nye førskolebygget som
nå snart er ferdig, og som Gospel Mission har
gitt penger til.
Dette er noe som jeg har drømt om i mange
år, sier Daniel, og derfor har jeg kjøpt denne
tomten for mange år siden, nettopp for å
bygge en skole på denne tomten. Jeg ser at
mine drømmer og visjoner er nå blitt en
virkelighet, sier Daniel med entusiasme.
Det er skrikene behov etter kvalitets-skoler i Kenya, og Giribe er ikke noe unntak. Tanken
med dette nye skolebygget var tiltenkt førskolen som Gospel Commission Fellowship har
drevet i mange år, men de store behovene for gode skoler skulle vise seg når bygget var
ferdig. De lokale myndigheter tok kontakt og ba inntrengende om at det skulle startes en
ungdomsskole for jenter da det var et prekært stort behov for dette i Giribe. Menighetene
er viktige i Kenya og de er med på å endrer samfunnet i en positiv retning. Etter en dialog
med myndighetene så endret Gospel Commission Fellowship formålet med det nye bygget
og det har blitt startet en ungdomsskole for jenter og dette til stor glede for de lokale
myndighetene. Da skolen ikke var helt ferdig når vi var nede, så er vi spent på å komme
ned igjen og se hvordan skolen har blitt ferdig.
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Denne uken så har alle
evangelistene og pastorene vært
samlet, og de har planlagt
møtekampanjer som skal holdes i
mai og juni. La oss be om at
evangeliet går frem med kraft og at
store skarer med mennesker blir
frelst. Det gleder oss stort i Gospel
Mission at det er startet nærmere
20 nye menigheter i løpet av de 2
årene som vi har stått sammen med
Daniel Masaga med å gå ut med
evangeliet. Vi har tro at også i tiden
fremover vil vi se Guds arm rakt ut
til frelse for skarer av mennesker.
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Vår visjon er hva Jesus sa i Matt 28:18-20:

Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på
jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til
Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg
har befalt dere.

Takk for at du er med og oppfyller Jesu befaling til menigheten.
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