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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.06.13 
 
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: På telefon fra Giribe forteller Robert at det voldsomme uværet som har herjet den siste 
måneden har gjort store skader i området. Han forteller at det er vanskelig å si hvordan innhøstningen 
vil bli i august måned. Mye av det som var plantet har vannet tatt med seg på sin ferd over både jorder 
og veier. For våre nådesøsken er dette en meget vanskelig situasjon, og han ber oss om å huske på 
dette i våre bønner. 
 På barnehjemmet er det både tørt, trygt og de 
har nok med mat. Nå som de har fått innlagt strøm har 
de også lys inne på kveldene. Dette er til stor hjelp for 
barna når de skal arbeide med lekser. Normalt er det 
jo totalt mørkt kvart over syv, men nå er det bare å 
skru på lysbryteren så har de opplyste rom. Flere av 
barna har en meget vanskelig bakgrunn og 
forandringen ved å komme på barnehjemmet har vært 
enormt stor. Arbeiderene gjør en fantastisk innsats 
med barna og de storkoser seg på hjemmet. Dette ser 
vi også når det gjelder skolearbeidet, og flere av barna 
har oppnådd topp resultater på skolen. Det er alltid 
spennende å høre fra barnehjemmet, men ingenting 
varmer mere enn når vi ser at barna har det godt og 
trives. For oss her i IRR Misssion er vi uendelig takknemlige for alle som er med å hjelpe disse barna. 
Det er på grunn av disse gavene at dette arbeidet er mulig, og vår bønn er at Herren skal velsigne deg 
rikelig tilbake. 
 For noen få år tilbake ble bibelskolen innviet og den har blitt et fantastisk samlingssted for 

evangelister og menighetstjenere. Ukentlig 
samles de til undervisning og ved siden av 
Daniel Masaga har de også en fast 
bibellærer. Selv om de ikke har alle 
hjelpemidlene som vi har her i Europa er det 
en fantastisk undervisning som evangelister 
og menighetstjenere får være med om. Som 
du forstår er det behov for innkjøp av skole- 
og undervisningsmateriell til bruk i 
undervisningen. Flere bibler, oppslagsverk 
og andre hjelpemidler mangler også. Om du 
ønsker å hjelpe til med å spre evangeliet på 
denne måten, så merk din gave med 
"Bibelskole". Vi tror at Herren ser til 
bibelskolen og at det fortsatt skal bli en oase 
hvor evangelistene kan få inspirasjon til sin 
tjeneste for Herren. 

 



 
  
 

 
India:  I skrivende stund er Stephen Devakumar på reise i Europa. Etter noen 
dager i London reiste han videre til Alfred Richter og våre nådesøsken i Polen. Der 
har han nå vært på ulike steder med fokus på bibelundervisning. Derfra går reisen 
videre til Paris hvor han skal besøke tamilske forsamlinger, før han kommer til IRR 
Mission her i Fredrikstad. Det vil da bli samtaler om det videre arbeidet i India. Nå 
som arbeidet med barnehjemmet er ferdig gir det oss mange nye muligheter. 
Tidligere har vi snakket om å starte en egen skole for de minste barna, og dette er 
noe av det vi nå skal samtale om. 
 Det blir også samtaler om arbeidet som støttes gjennom OpenDoor. Mange 

evangelister mottar hver eneste måned støtte fra IRR Mission, samt at det blir avholdt matutdelinger 
for barna i slumområdene. Dette er et veldig viktig arbeide og mange barn har kommet hjem til sine 
foreldre og fortalt om Jesus. På denne måten vinnes nye sjeler for himmelen og nye menigheter 
vokser frem. Det er derfor også et stort behov for midler til å bygge nye forsamlinger. Stephen reiser 
mye i hele den sydlige delen av India, og vi har de senere årene sett at det stadig vokser frem nye 
forsamlinger i disse områdene. I tillegg til å bygge selve forsamlingshuset, setter de også gjerne opp 
en bolig for forstanderen og hans familie. 
 Barnearbeidet er veldig viktig og noe som Stephen også prioriterer. Hver eneste uke samler de 
mange barn også fra hindufamilier. Gjennom dette arbeidet vinnes stadig nye sjeler og forsamlingene 
vokser. Vi ser frem til at Stephen nå kommer og det blir både interressant og spennende å samtale om 
det videre arbeidet i India. 
 Om få dager starter den nye skoleåret og barna er 
nå på vei tilbake til barnehjemmet etter sommerferien. Vi er 
veldig takknemlige for de arbeiderene som nå jobber ved 
hjemmet. I samtaler med Rebecca har vi blitt enige om å ta 
inn flere barn. Det er alltid spennende når nye barn kommer 
til, men med de arbeiderene som i dag jobber ved hjemmet 
vil det sørge for en sikker integrering. Nå ved oppstarten av 
nytt skoleår er Rebecca nesten daglig å finne på 
barnehjemmet. Vi har også telefonkontakt med Rebecca 
flere ganger hver uke nå som det nye skoleåret starter opp. Her trenger vi også nye faddere, så om du 
kjenner noen som ønsker å hjelpe en av disse barna så er vi meget takknemlige.  
 
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 
 


