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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.10.12 
 
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:  
For flere år tilbake flyttet en av sønnene til John Masaga, Daniels bror, til Mombasa. Gjennom disse 
årene har Nachion arbeidet trofast og mange søker til møtene. Avstanden fra Giribe til Mombasa er på 
rundt hundre mil, så det er lang reisevei for Nachion når han er på besøk hjemme i Giribe. Til tross for 
dette kommer han trofast, og var også i år med på den store konferansen i Ogada. De gangene vi selv 
har snakket med Nachion viser han en utrolig takknemlighet for den hjelpen som IRR Mission gir til 
arbeidet. La oss huske på Nachion spesielt og be om at Herren fortsatt må velsigne vår bror og den 
tjeneste som han står i.  

På barnehjemmet er det trygge og stabile omgivelser. Barna får den hjelp, mat og skolegang 
de trenger, og Daniel forteller oss at dette arbeidet fungerer veldig bra. Elly og hans medarbeidere er 
med på å skape et godt og trygt hjem for barna. Mange av barna gjør det også veldig bra på skolen, 
noe også Daniel er meget stolt av. Flere kommer fra en vanskelig bakgrunn og det er derfor ekstra 
hyggelig at de trygge rammene på barnehjemmet gir resultateter også med skolearbeidet.  

Mange enker i områdene rundt Giribe har 
det veldig vanskelig, og ved besøk hos noen av 
disse, 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. Gjennom flere år har vi jevnlig hjulpet 
enker med nye hytter, senger, stol, bord og enkelte 
viktige husholdningsartikler. 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. 
 
En trofast tjener. 

John Masaga, som er en yngre bror av Daniel, har tjent Herren i mange år. Han er en 
mann med autoritet og myndighet og forkynner evangeliet med stor kraft. For flere år 
siden begynte synet å svikte og han måtte få hjelp til det meste av det han skulle 
gjøre. Tross dette har han stått på som aldri førå, og hver søndag er han på plass i sin 
menighet – Manjera. I mange år har han stått i denne menigheten og forkynnelsen 
lyder klart.  
 Det står respekt av den det arbeidet som John utfører. Menigheten i Manjera 
vet å sette pris på John og til tross for at synet har sviktet, så oppplever de vekst og 

fremgang i menigheten. John står trofast i det kall som han mottok for Herren og er et eksempel til 
etterfølgelse. For John er det stort og det er en glede for ham å få være med i tjenesten. Han er 



 
  
 

selvfølgelig også veldig glad for det arbeidet hans sønn Nachion gjør i Mombasa. La oss huske på 
John og familien i våre bønner. 
  
India: I samtale med Rebecca 
nylig forteller hun at Michael igjen 
har vært på barnehjemmet for å 
hjelpe til. Michael og Annie har 
ansvar for OpenDoor sin 
forsamling i Dindugal, men bruker 
også en del av sin tid til å hjelpe til 
i menigheten i Chennai. Stephen 
er mye på reise hvor han har 

seminarer spesielt for forstandere. Det er da godt å ha Michael 
som trår hjelpende til og det er ikke vanskelig å se på bildene at 
både barn og arbeiderene er med når Michael drar igang sang i 
møtelokalet på barnehjemmet. Gjennom sang og forkynnelse 
når han inn til barnehjertene og Rebecca forteller gjerne om 
gleden barna viser når Michael kommer. Også Bertha og Israel 
forsøker så ofte de kan å ta turen innom barnehjemmet. 
Sammen med Michael og Annie er de til stor glede og 
velsignelse for barna. 

  
Stephen Devakumar forteller at mange søker til møtene og de opplever en sunn 
vekst i sine forsamlinger. Stephen er mye ute på reiser og besøker de menighetene 
som står med ham i OpenDoor. Nylig har han også vært på en lengre reise til Sri 
Lanka. Han forteller at det er en åpen dør for evangeliet på Sri Lanka og at mange 
kommer både til seminarer og vekkelsesmøter.  
  
Hos Nelson i Tambaram går virksomheten videre. Evangelister og medarbeidere 
virker med evangeliet og sjeler vinnes for himmelen. Nelson ber oss om å hilse til 
alle nådesøsken, og samtidig ber han oss huske på ham og virksomheten i våre 
bønner. Her sammen med sin kone Tara og deres datter Julie. 
 
Velsignelse! 
Skriften forteller oss at det er ”Herrens velsignelse som gjør rik!”. Dette er en sannhet som vi har fått 
kjenne gjennom de årene vi har vært med i misjonsarbeidet. Når vi er med og ofrer av våre midler for 
å hjelpe disse våre nådesøsken, så er Herren der på forunderlig vis for å velsigne oss. Aldri har vi blitt 
fattige av å gi, men har fått oppleve hvordan Herren velsigner. I løpet av årene som har gått, har også 
mange av våre givere fått anledning til å besøke misjonsfeltene. Spør vi dem i ettertid om hva de 
opplevde, så er det alltid et positivt svar – en takk til Herren som gjorde dette mulig! Vi her i I.R.R. 
Mission ønsker igjen å få takke deg for at du står med oss med dine bønner og midler, og ber om at 
Herren rikelig skal velsigne deg tilbake.  
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 


