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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 05.06.14

Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission. Det er alltid en glede å formidle
nyheter fra våre misjonsfelt. Både i India og Kenya forteller våre kontakter at Herren virker med og
velsigner arbeidet.
Kenya: For få dager siden snakket vi med Daniel Masaga på telefon. Han forteller ivrig om en
møtekampanje som nylig ble avholdt i en liten landsby som heter Metofo. Den ligger i nærheten av
Viktoriasjøen og mange mennesker samlet seg til møtene der. Helgen etter var det oppstart av ny
menighet og nitten mennesker kom for å være med. Bonface Odhiambo og en bror til vil ta ansvar for
den nye menigheten som nå har startet opp.
Under vårt besøk til misjonsfeltet tidligere i år hadde vi med en del midler til å bygge nye
forsamlingsbygg. Et av disse stedene ligger i Tanzania hvor forsamlingen selv hadde satt opp
veggene.
Menigheten Arka i
Polen hadde samlet
inn midler og de
kunne
begynne
arbeidet med å sette
på taket. Før det nye
taket kom på plass
var de rundt 40 som
kom til møtene, men
nå etter at taket er
på plass forteller
Daniel at de nå er
mere enn 100 som
samles til møtene.
Menigheten
er
utrolig takknemlige
og ønsker spesielt å
takke de som har
vært med å gi disse
midlene slik at de
kunne
fullføre
forsamlingsbygget.
Lørdag for et par uker siden ble Daniel kontaktet av noen som virkelig var fortvilet. De kom til
Daniel med ei jente på 14 år som var besatt. Hun var virkelig bundet av djevelen, men fikk oppleve å
bli løst og satt i frihet. Overalt hvor hun nå går forteller hun om hva Jesus har gjort for henne og at han
har satt henne fullstendig fri. Der hvor Jesus kommer til gjør han bare godt – Han hjelper alle
mennesker som er i nød og behov av en utstrakt hånd.
På barnehjemmet er alt bra med barn og arbeidere. Vi skrev i
forrige brev om behovet for å bygge nye toaletter, samt et vaskerom.
Behovet for nye toaletter er nå så stort at vi ikke kan vente særlig
lenger, men håper å gå i gang med dette om kort tid. Det har vært
regntid og det gamle toalettet er nå overfylt og kan ikke lenger
benyttes. De må derfor benytte toalettene som tilhører bibelskolen inntil
nye toaletter står klare. Det nye toalettbygget vil bygges som et
permanent bygg med murstein og er beregnet å koste ca. 7000 kroner.

India: Vekkelsens vinder blåser over India og
mange søker Jesus i møtene. Dette var

hovedoverskriften fra India i forrige misjonsbrev.
Herren gjør fantastiske ting blandt våre
nådesøsken i India og mange søker til møtene.
De får oppleve å møte en levende Jesus og en
Jesus som tilfredsstiller hjertes lengsel.
Fantastiske rapporter og vi gleder oss over den
fremgangen vi ser.
Stephen er på reise og vi venter ham hit til Norge nå
i slutten av juni måned. På sin reise skal han også bl.a. til
Polen for å undervise på en bibelskole, samt besøke
menigheten Arka. Under tiden han blir her i Norge vil vi ha
samtaler og legge planer for det videre arbeidet i India.
På barnehjemmet er barna nå på vei tilbake etter
sommerferien. Tidlig i juni måned starter skolen opp igjen
og Rebecca er derfor travelt opptatt med å gjøre alt klart på
barnehjemmet. Før ferien var det 42 barn på barnehjemmet
og i samtaler med de lokale myndigheter har vi nå fått en
ramme på maksimalt 50 barn. Vi venter derfor at det nå vil
komme en del nye barn til barnehjemmet. Fortsatt husker barna godt festen og møte med de to
«onklene» fra Norge. Det er ikke hver dag de får slikt besøk, og det er virkelig en stor glede for alle
disse barna.
Også hos Nelson i Tambaram har det vært full fart i hele mai måned. Mange barn har deltatt
på barnebibelskolen og evangeliet har nådd inn i mange nye hjem. Et fantastisk arbeide som våre
nådesøsken gjør.
Testamentariske gaver er noe som vi fra tid til annen får spørsmål om. Dette er en fin måte å hjelpe
andre mennesker på også etter at man har lagt ned vandringsstaven. Dersom du skulle ha spørsmål i
forbindelse med dette, er det bare å ta kontakt med oss på telefon 41200094 eller epost irr@irr.no.
Vekkelsesilden brenner på misjonsmarken!
Vi ønsker å avslutte dette brevet slik som vi avsluttet det forrige. Vekkelsens ild brenner på våre
misjonsfelt og dette er noe som vi takker Herren for i dypet av våre hjerter. Med få midler nås
mennesker langt utenfor de store byene med evangeliet. Det var gripende å høre hvordan de kom til
møtene på den indiske landsbygda. Til fots, på sykkel, motorsykkel, lastebilder og busser. Det var en
dyp lengsel etter å få møte en som kunne forvandle deres liv. Den velsignelse som vi mottar ved å
være med kan ikke beskrives med ord, men vi kjenner det i dypet av våre hjerter. La oss, som skriften
sier i Joh. 9,4, arbeide mens det er dag. Han som kalte oss er trofast, og vil være med oss alle dager
inntil verdens ende. Vi er takknemlige for dine gaver og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg.
Broderhilsen i Herren,

Øivind Flaten

