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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 06.06.12 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission. Vi er igjen glade for å kunne 
bringe deg ferske nyheter fra misjonsfeltene i Kenya og India. Vi har i måneden som har gått vært i 
kontakt både med India og Kenya. 
 
Kenya: På telefon fra Giribe forteller Daniel at evangelistene står på og mange sjeler vinnes for 
himmelen. I dagene som ligger foran samles de på bibelskolen for å planlegge stevnet som de skal ha 
i august måned. Da blir det møter nær sagt både dag og natt. Evangelistene står på for fullt og det er 
mye å ta tak i både før, under og etter et slikt stevne. De venter at årets stevne vil samle flere 
mennesker enn noen gang tidligere. Vi gleder oss over dette og ser frem til å høre fra disse møtene. 
Også i år vil det komme besøk helt fra Uganda i nord til Mombasa i sør. Mange må reise flere dager 
for å komme til disse møtene. La oss huske på denne konferansen i våre bønner. 
 
Det nytter å hjelpe: Mange enker i områdene rundt Giribe har det 
veldig vanskelig, og ved besøk hos noen av disse ved vår siste 
reise til feltet, fikk vi virkelig se denne nøden på nært hold. En 
dårlig jordhytte, hull i taket og en heller dårlig seng gir inntrykk og 
man kan ikke se på dette uten å bli berørt. I løpet av de senere 
årene har mange enker fått nytt hus, seng og nødvendige ting til 
huset. Fortsatt er det mange som trenger vår hjelp, og vi vil 
fortsette dette arbeidet i tråd med de midler som kommer inn. 

Daniel ber oss også om å hilse til alle nådesøsken som står 
med i dette arbeidet. Han er veldig glad og takknemlig for den hjelp og støtte du er med å gi, og ber 
oss huske på det arbeidet som drives i Afrika i våre bønner. 
  
India: Vi mottok nylig melding om at Stephen Devakumar nå er tilbake i India. Han takker for dagene 
her i Norge, og overbringer hilsninger til alle nådesøsken. Sommeren er på topp i India, og 
gradestokken stiger langt over 40. Til tross for den veldige varmen, samler det seg hundrevis av 
mennesker til møter. De opplever en fin tid, og stadig legges nye til menigheten.  
 Det ble også tid til samtaler om arbeidet i India, både om evangelistenes virke, barnehjemmet 
og matutdelinger i slummen. Spesielt arbeidet med å få ferdig barnehjemmet stod på planen. En god 
del er gjort, men det gjenstår fortsatt en del arbeide for 
at alle rommene skal stå ferdig. Alle bygningene skal 
også males utvendig og en del reperasjoner på grunn 
av normal slitasje. Spesielt har det harde regnværet 
gjort skade både på vegger og tak.  
 Etter besøket hos oss i Fredrikstad, reiste 
Stephen og undertegnede videre til Polen. Han 
opplever en rik tid, og mange søker til møtene for å 
lytte til hans forkynnelse og undervisning. Spesielt i 
Polen ble det satt opp ekstra møter med tanke på 
bibelundervisning.  
 Hjemme i Chennai har datteren Annie og svigersønnen Mikael hatt ansvaret for menigheten. 
Mai måned er også ferietid og de benytter denne for å nå ut til barna med evangeliet. 
Sommerbibelskolen som de kaller det er veldig populært og mange barn ønsker å få være med på 
dette. På bildet her ser du Michael med gitaren og en barneskare som lytter ivrig. Det er gripende å 



 
  
 

høre om hva barna får oppleve under 
sommerbibelskolen. Vi er veldig 
takknemlige for det som våre 
nådesøsken gjør for disse barna. Bildet 
med barna som folder sine hender og 
ber taler for seg. Mange av disse 
kommer fra familier med hindubakgrunn 
og lærer gjennom disse dagene å få 
kjenne Jesus.  
 Rebecca har nå travle dager på 
barnehjemmet da alle barna kommer 
tilbake etter endt ferie. Nye klær skal 
kjøpes inn, hele hjemmet skal vaskes og 

mat skal kjøpes inn. Nye klær er viktig når nytt skoleår starter nå i juni måned. Slitasjen på klærne er 
stor og barna i India er jo som barn flest når det gjelder lek - her går det unna.  
 Rebecca forteller oss også at det nå kommer flere nye arbeidere på barnehjemmet. Etter at 
deres datter Bertha giftet seg med Israel fra Madurai, har de fått knyttet noen nye kontakter. Det er 
nettopp fra dette området det nå kommer nye 
arbeidere til barnehjemmet. Vi har ennå ikke fått 
navn og bilde, men håper å komme tilbake med 
dette i neste brev.  
 
Polen:  Vi er stadig i samtaler med Alfred 
Richter, og Alfred forteller at Zelazno benyttes 
flittig nå i sommermånedene. Mange har 
opplevd å få møte Herren nettopp på Zelazno, 
og vi ber om at de leire som arrangeres der i år 
også kan være til velsignelse for både barn og 
voksen. La oss be om at sjeler vinnes for 
himmelen i sommermånedene. 
 
”Det du har gjort i mot en av disse minste, har du gjort i mot meg” : 
Jesus var veldig opptatt av de små og håpløse i samfunnet, og han etterlot seg et eksempel til 
etterlevelse. Lær av meg sa Jesus. Ta mitt åk på dere! Hva betyr egentlig dette? Jo, at vi skal 
etterfølge Jesus i liv og lære. 
 Du har i dette brevet lest mye om barn og hvordan barn skaper kontakt og trenger omsorg. De 
er så dyrebare og fortjener det beste.. Det er slik Jesus vil at vårt sinnelag skal være – ydmyke og 
med en utrakt hånd som vil hjelpe. Jesus brydde seg om mennesker i nød, og det skal vi også gjøre. 
Tenk å få være med å gi noe til disse små - ja ikke bare små, men alle som trenger en utrakt hånd. 
 For oss som arbeider her ved IRR Mission sitt kontor, er vi uendelig takknemlige over å få 
være med i dette arbeidet som Herren har satt oss inn i. Han svikter aldri og står alltid med oss. Vi 
kjenner oss velsignet, og er viss på at også du kjenner det samme når misjonsnyhetene når deg. 
 Vi vil rette en spesiell takk til deg som er med å ofre av dine midler til arbeidet, og for de mange 
bønner som stiger opp til himmelen. Herren skal rikelig velsigne deg og din familie for det du gjør for 
misjonen. 
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


