
Adresse: Postboks 600, N-1612 Fredrikstad 
Bankgiro: 1000 11 79913 
Postbank: 0532 1320084 

Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.09.18 
 
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 med våre misjonsfelt.  
 
Kenya: Robert Masaga og hans kone Faith er på besøk i Norge. Under 
sitt opphold i Norge denne gangen har de vært på reise til Sørlandet i 
tillegg til her i Fredrikstad. Om få dager setter de kursen for Sverige og 
et besøk til Kjell Broberg og vennene der. Forrige uke hadde vi en 
samling hos Torhild og Ragnar Dahle. Torhild var jo med på 
misjonsreise til Kenya nå i April for å besøke Daniel Masaga. Det ble 
en kveld vi sent vil glemme. Faith sang himmelen ned og vi kjente at 
Guds kraft var til stede. Robert forkynte evangeliet fylt av Den Hellige 
Ånds kraft. Som et utgangspunkt leste han fra 2. Mosebok 14:13 hvor 
det står: 
 

Da sa Moses til folket: Frykt ikke. Stå fast! Se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag! For 
slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. 

 
Hans budskap denne kvelden var at vi må «Stå fast». Herrens hus, som er vårt hjem, må bygges opp 
igjen. Guds hus skal ikke ligge nede, men vi skal sammen sørge for at huset blir gjenoppbygd i all sin 
herlighet og prakt. Den Gud som vi tjener er mektig og han vil lede oss på vår vandring. På en 
gripende måte fortalte han om hvordan Israel ble ledet ut av Egypt og gjennom det røde hav. 
Egypterne satte etter de, men Herren lot de alle omkomme i Rødehavet da vannet lukket seg over 
dem. Uansett hvilke problemer og prøvelser som måtte komme på, så er Herren mektig til å fri oss ut 
av dem alle. Han gjør det umulige mulig slik som bare Han kan gjøre. Grepet av Herrens kraft løp han 
nærmest frem og tilbake der i stua denne kvelden. Vi kjente virkelig at Herren var nær og vi er 
takknemlige til Herren for denne fantastiske kvelden. 

Videre fortalte Robert om arbeidet i Kenya og 
hvordan de nå står sammen på evangeliets 
grunn. De virker som aldri før og årets 
konferanse samlet tusenvis av mennesker fra 
både Kenya, Tanzania og Uganda. Nye 
forsamlinger vokser stadig frem og de har nå 
totalt 110 menigheter. Fra den spede 
begynnelsen på 60-tallet og frem til i dag har 
det vært en utrolig vekst. Robert forteller ivrig 
at brødrene virkelig brenner for evangeliets sak 
og står på som aldri før. Uka før stevne i 
Ogada var de ute med evangeliet i en av de 
små landsbyene. Du ser selv her på bildet 

hvordan Joseph Ochieng ivrig forkynner evangeliet. Robert forteller at mange søker frelse i disse 
møtene og hver eneste uke så kommer det nye til menighetene.  

Vi har også gått igjennom lista med alle evangelistene og behovene for å ferdigstille 
møtelokaler. Noen har selv klart å reise veggene, men mangler tak. Andre mangler dører, vinduer og 
murpuss. Flere har ikke noe lokale eller et dårlig lokale med stråtak. Behovene er mange og vi ber om 



 
  
 

at Herren ser til våre nådesøsken og rekker ut en hjelpende hånd. Det nye lokalet i Ogada er også 
påbegynt, men mye midler må til for å få det ferdig.  
 
India: Stephen og Rebecca står på i sitt arbeide for 
misjonen. Stephen med seminarer og Rebecca med 
barnehjemmet. Alt står bra til med både barn og arbeidere 
og vi er takknemlige for det arbeidet som gjøres. Barna 
stortrives og vi har utelukkende fått positive rapporter når 
myndighetene kommer på kontroll. Myndighetene har de 
senere årene blitt veldig strenge, så det er derfor ekstra 
hyggelig å få positive tilbakemeldinger når de kommer på 
besøk. På bildet her er det en av helsepersonellet som 
underviser barna om vask og personlig hygiene. En lege er 
også med og sjekker at alt står bra til med barna. 
 Nelson Varghese og hans kone Thara er på reise 
og i skrivende stund på vei til oss her i Fredrikstad. Vi gleder oss over dette besøket og ser frem til 
samtaler om arbeidet i India. Det er spesielt Cuddalore som ligger på våre hjerter og vi kan ikke 
glemme de fantastiske barna som møtte oss der under besøket i fjor. Det har satt dype spor og vår 
bønn til Herren er at arbeidet virkelig må få vokse i tiden som ligger foran. Behovene er mange og 
gjennom dette dagsenteret når vi ut til mange hindufamilier med evangeliet.   

Nelson Varghese forteller at alt står 
bra til med arbeidere og barn i 
Cuddalore. Dette prosjektet ligger 
virkelig på våre hjerter og vår bønn 
er at enda flere må få hjelp. Stedet 
vi i dag leier begynner å bli lite og 
vi trenger mere plass. Tidligere har 
vi skrevet at vi håper å kunne kjøpe 
egen tomt og sette opp et bygg 
som er tilpasset våre behov. Dette 
ligger nok noe frem i tid, men vi ber 
deg om å huske på dette i forbønn. 
Vi kan ikke glemme de vakre barna 

og de fantastiske arbeiderene som gir alt for disse barna. Her ser du noen av de minste barna på et 
bilde vi nylig har fått av Nelson. 

Del gjerne misjonsbrevet med dine venner og familie. Vi trenger flere som ønsker å være med 
å hjelpe. Brevet legges også ut på våre nettsider, www.irr.no, samt vår Facebook side. 
www.facebook.com/irrmission. 
 
Misjon er til velsignelse! 
Vi vil oppmuntre deg som står med oss i arbeidet og takke for dine gaver og forbønner. Det er en 
velsignelse å få være med å gi til Guds rikes sak. Mange opplever bønnesvar gjennom nettopp det du 
er med å gi. Barn som får hjelp, mennesker som roper til Jesus om frelse, munner som mettes – det 
rører ved dypet i våre hjerter. Takk for dine midler og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg, og 
må Herren rikelig velsigne deg og dine tilbake. 
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


