
Kjære støttespillere i vårt misjonsarbeid.

Misjonsarbeidet som drives i Kenya har siden 
oppstarten i 2008 vært til stor velsignelse for 
menigheten. Både gjennom jevnlige rap-
porter, reiser som vi har foretatt til Kenya og 
besøk av Samson personlig i Norge bekrefter 
at evangeliet har stor fremgang i masaiom-
rådene i Afrika. Mange mennesker (flere hun-
dre) har gjennom disse årene tatt i mot Jesus 
som sin frelser, andre har opplevd helbredels-
er og mange er døpt i Den Hellige Ånd. 

Her er noe av det som har skjedd siden forrige 
misjonsnytt. Representanter fra Bless deltok 
på konferanse for masaipastorer april 2011. 
Kim Richard Mathisen, Erik Wold og Jan-L. 
Brynildsen deltok i begynnelsen av april 2011 
på konferanse for masaipastorer i Loitokitok, 

Kenya. Dette var et initiativ som Samson 
Kisemei og styret for BEM i Kenya hadde tatt 
initiativ til. Bless sammen med Pinsekirka 
Filadelfia Ålesund v/Ola-Emil Sprakehaug var 
sponsorer av konferansen. På konferansen 
deltok ca. 300 personer, flest menn, men også 
en del kvinner. De fleste er pastorer, men 
også cellegruppeledere og andre deltar. Det 
var en opplevelse og velsignelse å delta med 
undervisning på konferansen. 

For oss fra Bless var det også en velsignelse å 
bli kjent med pastor Ola-Emil Sprakehaug fra 
Ålesund. Vi hadde noen flotte dager sammen 
og frydet og gledet oss i fellesskapet med 
masaifolket. I løpet av konferansen ble også 
arbeidet til BEM presentert og også visjonen 
med å bringe ut evangeliet til all masaifolket. 
Dette ble mottatt med åpne armer og BEM 
med Samson i spissen er heretter velkom-
men til å samarbeide med masaimenigheter 
i både Kenya og Tanzania. Dette gir oss uante 
muligheter. Det er bare vår egen begrensning 
og økonomiske midler som setter grenser for 
dette arbeidet.

Bless Kristent Fellesskap driver 
misjonsarbeid i Kenya gjennom 
Bless Evangelistic Ministry (BEM) 
hvor vi har ansatt Samson Kise-
mei i 100 % stilling for å drive med 
evangelisering blant masaiene.

Innsamling av penger til maasaibibler
En av de som reiste til Kenya i april 2011 var 
Kim Richard Mathisen. I forrige studieår var 
han bibelskoleelev ved Zoe Kirken og har op-
plevd store forandringer i sitt liv etter at han 
ble frelst. Han er utrolig ivrig etter å lese i og 
studere alle sine Bibler og han elsker å fortelle 
om Jesus til alle som han møter. I forbindelse 
med denne reisen hadde han også med seg 
over 100 bibler (engelske) som han delte ut til 
skoler i Kenya. 

Siden det er et stort behov for masaibibler, 
har Gud lagt det på hans hjerte at vi skal 
samle inn penger øremerket for utdeling av 
masaibibler. Det er opprettet en egen konto 
til dette formålet – kontonummeret er 6105 
09 32779. Samson opplyser fra Kenya at 10 
masaibibler koster kr ca. 250. Vi oppfordrer 
alle til å støtte dette initiativet slik at mange 
masaiere kan få glede av å eie og lese i sin 
egen bibel.

Pastorseminar våren 2012
Det er bestemt at det skal gjennomføres en 
konferanse for masaipastorer tirsdag 13. og 
onsdag 14. mars 2012. I år som i fjor vil dette 
være et samarbeid mellom pinsekirka i Åle-
sund og Bless i Fredrikstad. Det er muligheter 
for å være med på denne turen. Det plan-
legges avreise fredag 9. mars og hjemreise 
mandag eller tirsdag (19.3/20.3). Antatt to-
talkostnad for hele oppholdet er ca. kr 10.000 
som dekker flybilletter, leie av bil, overnat-
ting, mat, utflukter osv. Er du interessert i å 
være med, ta kontakt med Jan-L. Brynildsen. 
Påmeldingsfrist 1. november 2011.

Ønsker du å vite mer om Bless sitt arbeid i 
Kenya, kan du ta kontakt med Bless kristent 
fellesskap v/Jan-L. Brynildsen på telefon 
90928375 eller på mail: jan.l.brynildsen@hiof.
no. Ønsker du å støtte misjonsarbeidet med 
en engangsgave eller ønsker du å bli en fast 
støttepartner i arbeidet, kan du bruke vårt 
bankkontonummer som er: 6105 0655732. 
Nærmere opplysninger om menigheten Bless 
og misjonsarbeidet i Kenya finnes også på 
web-siden: www.blessweb.no.

Jeg oppfordrer alle til å være med og be 
for det arbeidet som drives i Kenya. Vi må 
fortsette med å spre evangeliet så lenge 
det er dag: “Natten kommer da ingen kan 
arbeide“. Joh 9, 4.

Bless kristent fellesskap 
v/Jan-L. Brynildsen



Leseunderpastorene
Under konferansen opplevde vi noe helt 
spesielt. Samson kom frem i et møte og sa at 
flere deltakere er såkalte “leseunderpastorer”. 
Vi forstod ikke hva han mente med det, men 
vi fikk snart forklaringen. Flere av pastorene 
hadde aldri gått på en skole. De kunne 
hverken lese eller skrive. Dette synes de var 
leit. Man må jo kunne lese i Bibelen om man 
ønsker å være pastor. En stor gruppe av disse 
analfabetene dro sammen med Samson til et 
avsidesliggende sted og levde der i faste og 
bønn. De ba innstendig til Gud om åndens 
ledelse og kunnskap til å kunne lese. Etter 
flere dager fikk en av pastorene en åpenbar-
ing om at han skulle kunne lese i Bibelen. 
Samme kveld kunne han plutselig lese i sin 
masaibibel. De andre pastorene opplevde 
også det samme etter disse dagene i bønn. Vi 
kunne nesten ikke tro at dette var tilfelle, slik 
at vi var nok som tvileren Tomas. Vi ba derfor 
om at disse pastorene kunne finne frem et 
skriftsted i Bibelen og lese det høyt for oss, 
noe de også gjorde. Enda merkeligere er det 
at dersom de fikk en annen bok enn bibelen, 
så klarte de ikke å lese i denne. 

De kunne altså bare lese bibelen. Et slikt 
under er helt uforståelig i vår del av verden, 
men for dette folket hvor 80 % ikke har gått 
på skolen, er dette noe Herren gjør for at 
spredningen av evangeliet skal gå enda 
raskere siden vi lever i de siste tider før Jesus 
kommer igjen.

Initiativ til oppstart av minibibelskole
Under konferansen ble det diskutert behovet 
for bibelundervisning spesielt for maasaier 
som har opplevd leseunderet. Etter å ha 
diskutert dette sammen med Ole-Emil Spak-
ehaug, ble vi enige om at Pinsekirka Ålesund 
og Bless skal dele kostnadene til et opplegg 
som sikrer et undervisningsopplegg over 2 år 
fordelt over 6 seminarer med 3 ukers varighet 
pr.  kurs. Det vil være 25 pastorer som deltar 
disse seminarene. Kostnad pr. seminar er 
beregnet til 22.000 kr. Første samling ble 
gjennomført august 2011. De neste samlin-
gene er desember 2011, april 2012, august 
2012, desember 2012 og det siste i april 2013. 
Vi tror at dette er en viktig aktivitet i det 
evangeliseringsarbeidet som pågår i dette 
området.

Besøk av Betty og Samson høsten-2011
Det var første gang at Samson kom til oss 
sammen med kona Betty. Det var en spesiell 
opplevelse for henne å komme ut av Kenya, 
noe hun aldri hadde vært før. Tidligere har 
hun bare hørt historier fra våre nordiske land. 
Hun deltok med forkynnelse og vitnesbyrd 
på flere møter og vi kjente oss velsignet av å 
lytte til det budskapet som Herren også har 
lagt ned i hennes hjerte. 

Foruten å delta på Bless besøkte de også 
følgende steder: Filadelfia Fredrikstad, Kristi 
Menighet Fredrikstad, Zoe Kirken Fredrikstad, 
Filadelfia Skiptvet, Sion Råde, Sion Ingedal, 
Varna Evangeliesenter, Østerbo Evange-
liesenter, Evangeliesalen - Den Apostoliske 
Pinsekirke Randers Danmark og Centrumkyr-
kan Falun Sverige. Vi opplevde sterkt Guds 
nærvær i møtene, mange mennesker kom 
frem til forbønn og opplevde en fornyelse i 
sitt kristenliv. I løpet av deres opphold ble det 
samlet inn kollekt/møteoffer på ca. kr 54.000. 
Midlene går uavkortet til det evangelisering-
sarbeidet som drives i Afrika. Vi takker så mye 
for hva den enkelte har bidratt med og øn-
sker Guds velsignelse tilbake til den enkelte.

Nasjonal strategidag for Kenya (PYM)
Bless ble invitert av leder for arbeidsutvalget i 
PYM for Kenya Ola-Emil Sprakehaug for å for-
telle om det arbeidet som vi driver blant ma-
saiene i Afrika på den nasjonale strategida-
gen som ble avholdt 17. september i lokalene 
til pinsemenigheten i Askim. Vi fikk en time 
til denne presentasjonen og Samson Kisemei 
og Jan-L. Brynildsen informerte en lydhør 
forsamling om det spennende arbeidet som 
vi holder på med der. Vi opplevde å få mange 
positive tilbakemeldinger og oppmuntringer 
til å stå på videre i den tjeneste som både vi 
som menigheten i Norge og BEM som virk-
somhet i Afrika bedriver.


