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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.05.19 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission.  
 
Kenya: Daniel Masaga var en mann med mange visjoner og tanker om å bygge Guds rike. I 
begynnelsen gikk han fra sted til sted og forkynte evangeliet. Nye forsamlinger så dagens lys under et 
tre og derfra gikk veien videre til å bygge forsamlingslokaler, samt å hjelpe med både mat og klær. 
Phillip Obonyo var lærer og slik startet de opp med førskoler i forsamlingslokalene på ukedagene. 
Videre ble det graving av brønner slik at folk slapp å gå mange kilometer for å hente vann. Enkene fikk 
nye hus og ei seng å ligge i og stadig var det flere som ønsker å være med å hjelpe til. Kampanjer ble 
startet og den første plattformen bygde de med noen enkle stokker. En liten forsterker som gikk på 
batteri ble benyttet og mange ble frelst. Senere ble det større lydanlegg og etter hvert en stor lastebil 
med innebygd plattform. Menighetene vokste i antall og snart så også bibelskolen dagens lys – en 
visjon Daniel hadde helt tilbake til 1962. I Januar 2009 ble den åpnet og har siden vært til stor 
velsignelse for mange.  
 Menigheten i Ogada har vært hovedforsamlingen og stedet der de hvert år samler tusenvis av 
mennesker til stevne. Selv om Daniels helse etter hvert sviktet, så var det en sterk brann i hans hjerte 
etter å reise et nytt forsamlingsbygg i Ogada – et bygg med plass til flere tusen. I fjor vår ble 
grunnvollen lagt og kun noen uker før Daniel reiste hjem til Herren tok Robert han med for at han 
skulle få se det arbeidet som var påbegynt. Robert fortalte oss at det var en gripende stund og da 
Daniel så pilarene som var reist sa han:  

«Nå har jeg sett at grunnvollen er lagt. Hvordan dette skal bli mulig vet alene du Herre. Sølvet 
og gullet tilhører deg. Selv om jeg ikke skulle få oppleve å se dette ferdig, så vet jeg at du ikke 
svikter. Jeg har sett grunnvollen og det er nok.» 

Da Robert fortalte oss dette var han grepet av respekt for hva hans far hadde sagt. Det var som et 
profetisk budskap for fremtiden, og det har gitt brødrene stor kraft og styrke til å stå på videre i 
tjenesten. Nå den 26. mai skal de arrangere en innsamling til dette bygget. Budsjettet ligger på rundt 
en halv million norske kroner, så det er et stort trosskritt våre brødre tar. De har ingen andre enn 
Herren å regne med, men han er trofast og står bak sine løfter. For oss her i IRR Mission er det 
gripende å se det trosskritt de tar og vi ønsker å være med å hjelpe. Vi ønsker å dele dette med deg 
slik at du skal være med å be om at dører åpnes slik at midler kommer inn til dette bygget. Vi har 
mange prosjekter som trenger midler og vi regner med at Herren ser til vårt arbeide og gir oss de 
midler som behøves. En ting er i hvert fall sikkert og det er at Herren ikke skuffer en glad giver, men 
gir av sin rike velsignelse.  På baksiden av dette arket har vi satt sammen noen bilder slik at du kan 
se grunnvollen og de pilarene som er reist. 
Husk på dette i dine bønner. 
 
India: På barnehjemmet i India er det nå 
sommerferie. I ferien arrangerer de  
sommerbibelskole for barn og samler barn 
både fra kristne hjem og fra hindufamiliene. 
Barna gleder seg til disse dagene og 
gjennom sommerbibelskolen når de ut til 
mange nye familier. Vi har fått noen bilder 
av Stephen og tar her med et bilde fra 
OpenDoor i Chennai. 
 



 
  
 

 
Zelazno i Polen: Stedet klargjøres nå for sommerens leire, så husk på dette i dine forbønner. Vi 
kommer tilbake med mere informasjon og bilder i neste misjonsbrev. 
 
Hva gjør vi med våre talenter? 
I Matt. 25,14-29 leser vi om talentene. En mann var i ferd med å dra utenlands og delte ut talenter til 
enhver etter som de hadde evne til. På samme vis er det med oss. Herren har gitt oss talenter som vi 
skal benytte i den gjerning som han har kalt oss til. Han vil at vi skal være til velsignelse og hjelp for 
mennesker. Alle kan vi av nåde få være med å tjene, enten det er forkynnelse, vidnesbyrd, sang, 
bønn, givertjenesten osv. Herren vil lønne den som vil tjene ham med de talentene som han har gitt.  
 La oss, som skriften sier i Joh. 9,4, arbeide mens det er dag. I dag er det mulig å virke, 
morgendagen kjenner ingen. Han som kalte oss er trofast, og vil være med oss alle dager inntil enden. 
Vi er takknemlige for dine gaver og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg. 
 
 Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


