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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.01.13 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til det første kontaktbrev for IRR Mission i 2013. Vi gleder oss til å ta 
fatt på et nytt år, og vår bønn til Gud er at 2013 skal bli et år hvor enda flere sjeler kan vinnes for 
himmelen både på misjonsfeltene og her hjemme. På telefon fra Kenya og India har vi fått rapporter 
og hilsninger fra våre nådesøsken.  
 
Kenya: Daniel Masaga forteller om at 
stadig nye sjeler vinnes for himmelen. 
Helt siden han som liten gutt tok imot 
Jesus i sitt hjerte har han ivret etter å 
vinne sjeler for himmelen. I den første 
tiden gikk han i dagevis for å nå nye 
områder med evangeliet. Etterhvert ble 
det sykkel, motorsykkel og også bil. 
Stadig ble nye områder nådd med evangeliet og i dag har de forsamlinger fra Kisumu i nord og helt til 
Mombasa ved kysten. Mange får høre evangeliets fantastiske budskap og tar imot Jesus som sin 
Frelser. Besatte blir satt fri og syke blir helbredet.  
 Da vi snakket med Daniel Masaga nå nylig fortalte han om hvordan evangeliets kraft forvandlet 
menneskers liv. Ennå før invitisjonen gikk ut strømmet folk frem til forbønn for å ta imot Jesus. Som et 
resultat av dette vokser det stadig frem nye forsamlinger og behovet for flere forsamlingsbygg er stort.  
  

Bonface Odhiambo, sønn av Joseph Mikami, forteller at skolen nå starter opp igjen etter 
juleferien. I brevet før jul skrev vi at noen av lærerene hadde sluttet. Vi har nå fått på 
plass nye lærere som er utdannet til å undervise på førskolen. Det er Bonface som 
sammen med Robert og Daniel har stått på for å få dette til og vi er veldig glad for at alt 
nå er på plass når undervisningen starter opp igjen. Uten å ha noen faste givere for de 
nye lærerene har vi i tro til Herren svart ja til å hjelpe dem. Førskolen er enormt viktig for 
barna og helt nødvendig for at de skal komme inn på den offentlige skolen. Vi er derfor 

svært takknemlig for de som har anledning til å gå inn fast og støtte en lærer. Dette omfatter fire 
lærere og underhold av en lærer koster firehundre kroner pr. måned. I tillegg er det også behov for 
undervisningsmateriell til lærerene, samt skolemateriell til barna. Om du ønsker å være med å hjelpe 
kan du merke din innbetaling med "Førskolelærer Kenya" eller "Skolemateriell Kenya".    
 
Når det gjelder barnehjemmet 
skrev vi i forrige misjonsbrev 
om behovet for å oppussing, 
innkjøp av kopper og kar, 
samt nye klær til barna. I 
samtaler med Daniel har vi i 
tillegg til dette bestemt at det 
skal legges opp elektrisk 
strøm på barnehjemmet. Det 
må også kjøpes inn nye kokekar, samt en del annet nødvendig kjøkkenutstyr. Bygningene skal også 
males innvendig og utvendig. Som du sikkert forstår så er det stadig behov for midler og vi er 
takknemlige for alle som har anledning til å hjelpe til. 
  



 
  
 

India: Vi overbringer jule- og nyttårshilsninger til dere alle ifra 
Stephen og Rebecca Devakumar. Også Rebeccas bror 
Nelson Varghese hilser dere alle. Stephen er stadig på reise 
og legger planer for nye seminarer. Etter noen rolige dager i 
julen har han mange planer for det nye året. I løpet av fjoråret 
ble flere nye OpenDoor forsamlinger åpnet og alle disse skal 
besøkes. Ved siden av dette, seminarer, oppsyn med arbeidet 
på barnehjemmet og menigheten i Chennai legger han også 
planer for et besøk til Europa senere i år. Svigersønnene 
Michael og Israel er til stor hjelp for både Stephen og 
Rebecca i virksomheten. Israel og Bertha besøkte nylig barnehjemmet i Trivellore og er til stor hjelp 
der både med barna og med oppussingsarbeidet som pågår. Michael og hans kone Annie står 
sammen i tjenesten i OpenDoor forsamlingen i Dindugal. De opplever at stadig flere kommer til 
møtene. I området rundt menigheten bor det også mange barnefamilier og Annie og Michael brenner 
for å nå disse med evangeliet. Michael har flere ganger samlet barna og de ber oss om å huske på 
dette arbeidet i våre bønner i det nye året. 

I skrivende stund starter skolene opp igjen etter juleferien, og 
barna er nå på vei tilbake til barnehjemmet etter noen dager 
sammen med familie og slektninger. I den forbindelse skal det 
gjøres en del innkjøp av klær og skolemateriell til barna. 
Vedlikeholdsarbeidet nærmer seg nå slutten og arbeidet med å 
legge fliser på gulvet i spisesalen er godt igang. La oss huske 
på dette arbeidet og alle disse små barna i våre bønner i det 
nye året.   

Mange er med å støtte arbeidet på barnehjemmet i Trivellore, men vi trenger også flere som kan være 
med å ta ansvar for både barn og arbeidere. For to hundre kroner i måneden kan du være med å 
hjelpe et av disse barna med mat, klær og skolegang, eller om du ønsker å hjelpe en av arbeiderene. 
Du kan kontakte oss på telefon 41200094, sende oss en e-post på irr@irr.no eller sende oss et brev. 
Du kan også innbetale kr. 200 til vårt kontonummer som du finner øverst på misjonsbrevet.    
   
Polen: Det er stille på Zelazno nå vinterstid, og det går nok noen månder før det igjen blir aktivitet der. 
I året som har gått var det mange som fikk oppleve å møte Herren under de leire som ble avholdt. 
Planer legges nå for sommerens mange leire, så la oss stå med i bønn og med våre midler også for 
Zelazno. 
 
Tilbake til Betel. 
Vi ønsker å minne om et ord fra 1 MB 35, 3: ”La oss bryte opp og dra til Betel!” Det er en oppfordring 
til oss om å søke til Guds hus og en opplevelse med Herren. Jakob var lydig mot Herrens stemme og 
brøt opp og dro tilbake til stedet der Herren første gang hadde møtt ham – i Betel. Atter skulle han få 
oppleve å minnes den åpenbarelse han hadde der. Jesus ønsker at du skal få oppleve det samme i 
dag. Han ønsker at du skal salve de minnesteiner som du engang i tiden reiste for Ham. La dette året 
være et år hvor du søker Herren til fornyet styrke til din vandring. Herren skuffer deg ikke, men han vil 
atter la deg få skue sin herlighet.  

Vi ønsker å takke deg for at du står med oss med dine midler og forbønner i dette arbeidet. 
Gud velsigne deg, og må Herren la salveoljen flyte over ditt liv. 
  
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


