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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.01.14 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til det første kontaktbrev for IRR Mission i 2014. Vi gleder oss til å ta 
fatt på et nytt år, og vår bønn til Gud er at 2014 skal bli et år hvor enda flere sjeler kan vinnes for 
himmelen både på misjonsfeltene og her hjemme. På telefon fra Kenya og India har vi fått rapporter 
og hilsninger fra våre nådesøsken.  
 
Kenya: Daniel Masaga forteller om at stadig 
nye sjeler vinnes for himmelen. Den brannen 
som ble tent i hans hjerte da han som liten 
gutt tok imot Jesus brenner fortsatt. Han ivrer 
etter å nå nye mennesker med evangeliet, 
noe han ikke kan få fortalt oss nok.  
 Om ikke så mange dagene setter vi 
kursen for Kenya. Med på reisen denne 
gangen blir Stephen Devakumar fra India, 
Pawel Richter fra Polen og Øivind Flaten fra 
Norge. I samarbeid med Daniel Masaga 
planlegger vi bibelseminar på bibelskolen i 

Giribe. Stephen Devakumar er en anerkjent bibellærer 
i Tamil Nadu, og vi gleder oss virkelig til dette. Vi skal 
også besøke flere andre forsamlinger, spesielt i 
områdene nede ved Viktoriasjøen. Namba Kodero er 
en av disse forsamlingene. Vi vil også ta oss god tid til 
å være sammen med barna på barnehjemmet. Det blir 
tid både til lek, fotballsparking og ikke minst et 
festmåltid sammen med barn og arbeidere. Vi har også 
en del ekstra kilo vi kan ha med oss på flyet, slik at vi 
håper å få med bl.a. en del barneklær. Kopper og kar 
er også slitt, slik at vi må regne med å fornye en del av 

dette. Flere av barna trenger også myggnett, samt nye tepper til sengene sine.  
 Den 22. januar letter flyet fra Gardermoen og vi er hjemme igjen den 3. februar. For Stephen 
Devakumar og Pawel Richter blir dette deres første reise til Kenya. Vi ber dere huske på oss i 
forbønn. Vi kommer med oppdatert informasjon fra vår reise i neste misjonsbrev. 
 
India: Vi overbringer jule- og nyttårshilsninger til dere alle ifra 
Stephen og Rebecca Devakumar. Nelson Varghese hilser 
dere alle. Stephen er stadig på reise og legger planer for nye 
seminarer. Under julehøytiden har vi mottatt flere meldinger 
om møtene i India. Stephen er i full gang med å forberede seg 
til reisen til Kenya, og vi gleder oss stort til å treffe ham på 
kenyansk jord den 23. januar. Vi tror det vil bli til stor glede og 
oppbyggelse for våre kenyanske nådesøsken.  
 For noen år tilbake hadde Erik Wold med seg noen 
nådesøsken fra Danmark på tur til India. En av disse var Ejnar. Nå i høst var Ejnar igjen på reise til 
India sammen med en kamerat som skulle besøke sin datter som studerte i India. Nylig fikk vi en 
hilsen fra Ejnar og hans venn Ole. De skriver om en fantastisk reise hvor de fikk oppleve å se det 



 
  
 

arbeidet som drives gjennom OpenDoor. De fikk være 
med på mange møter hvor de deltok med sang og 
vitnesbyrd. Det ble også tid til et besøk på 
barnehjemmet. De hadde med seg legoklosser som 
barna ble veldig glade for. Vi tar her med et bilde hvor 
barna samles til morgenbønn.  

 Det er ikke så ofte 
vi hører om hvordan det 
har gått med barna etter 
at de flytter ut fra 
barnehjemmet. Nylig fikk 
vi en fantastisk rapport 
fra Stephen og Rebecca. De fikk besøk av en ung mann som i ti år 
bodde på barnehjemmet. Etter at han flyttet ut fra barnehjemmet har 
han gått videre på skole og er nå utdannet dataingeniør. Han arbeider 
nå som team-leder i et datafirma. Han er frelst og er med og vitner om 

hva Herren har gjort i hans liv. Her ser du Sathya Moorthy sammen med Stephen og Rebecca da han 
nylig besøkte dem i deres hjem. Dette forteller oss at det nytter å hjelpe og at den hjelpen som du er 
med å gi virkelig er til nytte.  

Mange er med å støtte arbeidet på barnehjemmet i Trivellore, men det er stadig behov for flere 
som kan være med å ta ansvar for både barn og arbeidere. For to hundreogfemti kroner i måneden 
kan du være med å hjelpe et av disse barna med mat, klær og skolegang, eller om du ønsker å hjelpe 
en av arbeiderene. Du kan kontakte oss på telefon 41200094, sende oss en e-post på irr@irr.no eller 
sende oss et brev. Du kan også innbetale din gave direkte til vårt kontonummer som du finner øverst 
på misjonsbrevet.    
   
Polen: Det er stille på Zelazno nå vinterstid, og det går 
nok noen månder før det igjen blir aktivitet der. Sent ifjor 
høst fikk vi lagt nytt tak på det store bygget, noe som var 
høyst påkrevd. Tiden nå på vinteren benyttes til å 
planlegge det videre arbeidet på leirstedet. Vi takker for 
alle som står sammen med oss i bønn og med sine 
midler for Zelazno. 
 
Evangeliet – en Guds kraft til frelse! 
I Rom. 1,16 kan du lese om at evangeliet er en Guds 
kraft til frelse. Til tross for at mange gjør alt de kan for å slukke den ild som brenner på Herrens alter, 
så virker Guds ord enn i dag. Sjeler frelser, lar seg døpe og vi opplever tegn og mirakler på mange 
måter. Guds kraft er den samme og vi takker Herren for hva han gjør der ute på misjonsmarken. La 
oss ikke glemme at han er den samme her hjemme i det kalde nord også. Herren kan frelse og utfri 
mennesker enn i dag. La oss være med! 
 Ønsker du å være med å ofre av dine timelige midler til noe av dette arbeidet så vit at Herren 
velsigner en glad giver. Ønsker du å gi spesielt til et prosjekt, skriv det i merknadsfeltet på din 
innbetaling. Forøvrig følg også med på våre nettsider www.irr.no.  

Vi her i IRR Mission vil rette en spesiell takk til alle som er med å gi av sine midler til misjonens 
sak. 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 
 


