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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.06.18 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission.  
 
Daniel Masaga har reist hjem til Herren! 
 
Det var med sorg vi den 14. Mai mottok budskapet om at Daniel Masaga har 
reist hjem til Herren. En trofast tjener og en Herrens kjempe har fullført løpet, 
bevart troen og rettferdighetens krans ligger rede for ham. Daniel har i lengre 
tid vært plaget av sykdom og under vårt besøk i Kenya i forrige måned var 
han tydelig preget og redusert. I tiden etter at vi kom hjem har vi vært i 
løpende kontakt med familien og fått jevnlige oppdateringer på hans 
helsesituasjon. Søndag den 13. Mai ble situasjonen forverret og de kjørte 
ham til sykehuset i Migori. Vi var hele tiden i kontakt med familien og på 
kvelden den 14. Mai reiste han hjem til Herren.  

Våre tanker går først og fremst til familien og tapet av sin ektefelle, far, bestefar og onkel. 
Robert forteller at de hver eneste dag samles som familie og står sammen om dette. Mange tar 
også turen innom hjemmet til Daniel for å vise sin respekt for den Herrens tjener som nå har reist 
hjem. Daniel var anerkjent og høyt respektert langt utenfor sitt hjemsted. Mange, både i Kenya, 
Tanzania og alle de steder han besøkte i Europa fikk lytte til en fantastisk trosforkynnelse fra vår 
kjære bror. Alltid var det en brann i hans hjerte til å vinne sjeler for himmelen. Også når vi besøkte 
ham nå nylig var planene klare – nye kampanjer og møter slik at flere kunne reddes for himmelen.  

Daniel ble frelst som ung gutt og har siden det virket med evangeliet i inn og utland. Mange 
har fått lytte til hans fantastiske forkynnelse både i hjemlandet Kenya og ved besøk i mange land i 
Europa. Mange har også hatt gleden av å være med på disse reisene. Daniel var et fantastisk 
menneske å være sammen med, alltid hyggelig og full av visdom. Fra den spede begynnelse på 
50-tallet vandret han til fots langs Viktoriasjøens bredder for å forkynne evangeliet. Etterhvert fikk 
han sykkel og senere både motorsykkel og bil. Den brannen som ble tent i hans hjerte som ung 
gutt var like sterk gjennom hele livet. Alltid var det ut for å forkynne evangeliet slik at sjeler kunne 
bli reddet for himmelen. Vi har satt sammen en liten bildemontasje i dette brevet som viser Daniel 
og hans virke for Herren. Ut med motorsykkelen, starten på kampanjene, den første bilen de fikk 
kjøpt til bruk på kampanjene, bibelskolen og Daniel i fyr og flamme når han forkynner i Ogada.   
 
Begravelse i Kenya er noe helt annerledes enn hva vi er vant til her i Norge og ellers i Europa. De 
benytter enhver anledning til å forkynne evangeliet og det vil heller ikke bli annerledes i Daniel 
Masaga sin begravelse. Han var en høvding i sitt område og hadde stor respekt både blant de 
kristne og hos myndighetene. Fra den første forsamlingen ble startet i Ogada har de nå mer enn 
100 forsamlinger for det meste i området ved Viktoriasjøen. Alle har lyst til å komme for å være 
med i begravelsen og det vil fort bli titusen eller flere som kommer. Datoen for begravelsen er satt 
til 29. Juni og vi regner også med å være til stede under begravelsen. Allerede et par dager før 
begynner folk å samles og hver eneste dag vil det være vekkelsesmøter til langt på natt. 
Budskapet lyder klart og vi forventer å høre fantastiske seiersrapporter fra disse møtene.  
 Når så mange mennesker samles over flere dager må de også ha mat. Mange har med seg 
mat hjemmefra, men det er også mange som ikke har den muligheten. Da må familien og 
evangelistene sørge for at også disse får mat. Alt dette koster jo mye penger og vi her i IRR 
mission ønsker også å være med å hjelpe. Dersom du har mulighet til å være med kan du merke 
din gave med «Begravelse Daniel».  
 Dersom du har tilgang til pc kan du også følge våre oppdateringer på vår Facebook side. Vi 
vil forsøke å oppdatere der løpende også under selve begravelsen. Du finner vår FB side her: 
https://www.facebook.com/irrmission/  



 
  
 

 
Herrens verk går videre i Kenya! 
Daniel Masaga var alltid takknemlig for brødre og søstre som var villige til å være med å hjelpe. 
Gjennom alle disse årene har mange blitt hjulpet. Den brannen som vår kjære bror hadde i sitt 
hjerte brenner videre hos våre nådesøsken. Vi fikk virkelig kjenne dette under vårt besøk nå i April 
og ser med glede frem til hva Herren vil gjøre i Kenya. Møtene står i fokus og det er en brann etter 
å føre verket videre. Det arbeidet som Daniel Masaga grunnla vil vokse videre og vi ber om at du 
må stå med oss både i forbønn og med dine midler i tiden som kommer. Markene er hvite til høst 
og Herren har gitt oss et klart kall om å være med å høste inn før han kommer tilbake.  
 

En kjempe har reist hjem og oppdraget er overgitt til neste generasjon. La oss stå med i 
forbønn, hjelp og støtte når våre nådesøsken nå skal føre arven videre. 

 
Takk fordi du er med og fortsatt vil være der med dine forbønner og dine offer.  
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten     


