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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 05.12.14

Fred i Jesu navn.
Vi har kommet frem til årets siste misjonsbrev og det er med stor glede vi skriver til deg denne
gangen. Mye har skjedd i året som har gått og vi gleder oss til det nye året som ligger foran.
Kenya: På telefon fra Kenya forteller
Daniel Masaga at evangelistene vil samles
for undervisning så snart skolen tar
juleferie. Disse samlingene er utrolig viktig
for evangelistene og en stor oppmuntring i
tjenesten for Herren. Fra bibelskolen ble
åpnet og frem til i dag har den vært til stor
velsignelse. Dette fikk vi også være med
om under vårt besøk til Kenya i Januar
måned i år. Med på denne reisen var
Stephen Devakumar fra India, Pawel
Richter fra Polen og Øivind Flaten fra
Norge. Vi hadde en fantastisk tid og
seminaret med Stephen var noe som
evangelistene satte uendelig stor pris på.
Stephen er en anerkjent bibellærer langt utenfor sin hjemby Chennai og budskapet han forkynte var til
stor hjelp og velsignelse for våre kenyanske brødre.

På barnehjemmet gleder de seg alle til jul. Det blir samlinger, sang og bibellesing om julens
sentrale budskap – en Frelser er oss født. Julen feires slik de gjorde det på bibelens tid. De er ikke
opptatt av gaver, men av å være sammen, leke og et godt festmåltid. Mens våre barn ikke vet hva de
ønsker seg, så er disse barna opptatt av å ha ei god seng å ligge i og at noen bryr seg om dem. Dette

fikk vi virkelig oppleve under vårt besøk på barnehjemmet. Barna var trygge og arbeiderene var der
for barna. Glade og fornøyde barn som storkoste seg på alle måter. Skolegang er en av de største
gavene de kan tenke seg. Kontrastene er store og vi her i IRR Mission kjenner at det er en stor glede
å få være med å hjelpe disse barna. Vi er utrolig takknemlige for at nettopp du også står med og gjør
det mulig for disse barna å få en fantastisk julehøytid.
Bonface Odhiambo forteller at barna på førskolen ser frem til juleferie. Det er nå 84 barn på
førskolen fordelt på tre klasser. I flere år var det en stor utfordring at barna var ukonsentrert på skolen.
Dette hadde jo sin forklaring da de ikke hadde spist noe før de kom til skolen. Nå starter alltid
skoledagen med en kopp velling eller te, mens de senere på dagen får en god lunch. Bonface og de
andre lærerene sørger for undervisning og også at det blir laget mat til alle barna. Noen enker trår
også hjelpende til med matlagingen. Bonface gjør en fantastisk jobb med barna og sammen med tre
andre lærere sørger de for at barna får et godt grunnlag slik at de kommer inn på den offentlige
grunnskolen. Ved siden av lærerjobben har han nå også tatt ansvar for en menighet nær
Viktoriasjøen. Han har overtatt stafettpinnen fra sin far Joseph Mikami, og står på både med sang og
forkynnelse. Som leder av førskolen er Bonface utrolig takknemlig for den hjelp som IRR Mission gir. I
tillegg til Ogada drives det også førskoler i Dede, Namba Kodero, Manjera og Lwanda.
India: 2014 har også vært et år med høy aktivitet på barnehjemmet i Trivellore. Mesteparten av
oppussingsarbeidet ble gjort i 2013, men en del flislegging, maling og mindre reperasjoner har også
blitt utført i år. Høydepunktet var nok en dag sent i september. Da kom den nye minibussen rullende
inn på gårdstunet til stor begeistring både blandt barn og arbeidere. På en mirakuløs måte fikk vi en
mulighet til å kjøpe denne minibussen til en veldig bra pris. Vi takker Herren for at han alltid vet hva vi
trenger og aldri er sen med å svare. De lokale helsemyndighetene har også vært på flere kontroller og
Rebecca forteller at de er meget fornøyd med barnehjemmet, både med driften, bygningene og ikke
minst hvordan arbeiderene behandler barna.
Som i Kenya ser også
barna i Trivellore frem til
juleferien. Mange reiser da
hjem til sine familier og
slektninger. Flere av disse
barna kommer fra familier
med hindubakgrunn og under
tiden på barnehjemmet har
de fått lære om Jesus
gjennom
sang
og
bibelundervisning.
Mange
ganger har vi fått rapporter
om at familien har tatt imot
Jesus etter at de har hørt
sine barn synge og fortelle
hvor fantastisk Jesus er. La
oss huske på disse barna i
våre bønner nå når julen
nærmer seg.
Vi har også i året som
har gått vært så heldige å ha besøk av Stephen Devakumar. Det ble tid til både møter og samtaler om
det videre arbeidet i India. Nylig har svigersønnen til Stephen, Israel Daniel vært på besøk i Norge.
Han er som vi har skrevet i tidligere brev gift med Bertha og sammen har de hjulpet til med mye av
oppussingsarbeidet på barnehjemmet. Det var også Israel som hjalp oss slik at vi fikk kjøpt
minibussen. Bertha har ansvar for regnskapet til barnehjemmet. Vi er takknemlige for det arbeidet

som Israel og Bertha gjør og ber om at Herren skal velsigne de rikelig tilbake. Også i år har Stephen
bygd flere nye forsamlingsbygg og stadig nye menigheter legges til OpenDoor. Evangeliet går frem og
nye sjeler vinnes for himmelen.

Annie og Bertha med sine respektive ektemenn står også på i tjenesten for evangeliet. Både
Michael og Israel hjelper som nevnt til med oppgaver på barnehjemmet i Trivellore, samt at de også
tar ansvar i de ulike OpenDoor forsamlingene. Når Stephen er på reise tar Annie og Michael over
ansvaret i forsamlingen i Chennai. De har også sin egen forsamling i Dindugal hvor de sammen får
tjene Herren.
Nelson og hans kone Thara var også i
Norge i August måned. Vi hadde noen fine dager
sammen og han fortalte om det fantastiske
arbeidet som drives i Cuddalore. Det har vært et
fantastisk år med stor oppslutning både om
møtene og barnearbeidet. Nelson forteller at de
har sett Herrens velsignelse i dette arbeidet på en
spesiell måte og ønsker å rette en spesiell takk til
de som er med å støtte dette arbeidet. Det er viktig
og de ser at evangeliet når ut til stadig flere hjem,
og at barna får med seg sine foreldre til møtene.
Nelson, hans arbeidere og familie takker så
mye for den støtte som gis gjennom IRR Mission. I mange år har de nå trofast mottatt hjelp og deres
bønn er at Herren skal rikelig velsigne alle som er med å gi av sine midler. Vi husker på dere alle i
våre daglige bønner.
Vi kan heller ikke glemme vekkelsessmøtene som Erik og Thor Ivar var med om i påsken. Langt ute
på landsbygda syd i India samlet det seg store folkeskarer og mange fikk oppleve å få sine liv totalt
forvandlet. Folk kom gående, syklende, med lastebiler og busser for å være med på møtene. Mange

ble frelst, helbredet fra sykdommer og satt fri fra åndsmakter. Det var en forventning hos folket og
Herren stadfestet evangeliets kraft på underfullt vis.

Også barnemøtene samler mange barn og de sitter som tente lys når evangliet forkynnes.
Mange av barna kommer fra hinduhjem og etter disse møtene er det mange som får med seg sine
foreldre til møtene. Barna forteller om Jesus og mamma og pappa åpner sitt hjerte og tar imot
budskapet. Fantastisk og det strømmer en takknemlighet fra dypet av våre hjerter.

Polen:
Det har vært et rolig år i Zelazno. Vi var
veldig spente på det nylagte taket etter
vinteren, men det ser ut til å være gjort et
godt arbeide med taket. Denne sommeren
var det ikke så mange leire som tidligere.
Høsten 2013 sendte vi inn en søknad om å
få kjøpe tomta. Det er ca. 20 mål tomt, og nå i november fikk vi svar fra de polske myndighetene om
at dette nå kunne la seg gjøre. Også her er det mye papirarbeid, og vi håper at dette skal være i orden
i løpet av våren. Nå i vintermånedene er vi glade for at vaktmesteren har tilsyn og sørger for at det
alltid står på litt varme i huset. Foreløpig har det vært en mild vinter også i Polen, men man vet aldri
når kulda setter inn og snøen laver ned.
Husk på Zelazno i dine forbønner og vi ser frem til et nytt år hvor mange skal få komme og
oppleve Herrens velsignelse på dette stedet.
Prosjektene er mange.
Gjennom alle de år som vi har drevet med misjonsarbeide har vi sett hvordan Herren har velsignet
med midler. I året som kommer har vi planer om flere nye prosjekter. For at dette skal være mulig er vi
avhengig av din hjelp. Alt fra engangsgave til fast månedlig støtte. For 250 kroner i måneden kan du
være med å hjelpe et barn på barnehjem i India eller Kenya med mat, klær og skolegang, eller om du
ønsker å hjelpe en av arbeiderene. For 100 kr i måneden kan du gi et barn skolegang på førskolen
med frokost, lunch, undervisning og uniform. Av andre prosjekter kan vi nevne hjelp til enker,
forsamlingsbygg, evangelister, matutdeling, brønngraving, sykler, bibler, selvhjelpsprosjekter og mye
mer. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 41200094, send oss en e-post på irr@irr.no eller send oss
et brev. Du kan også innbetale din gave til vårt kontonummer som du finner øverst på misjonsbrevet.
For deg som har tilgang til pc har vi nå opprettet en egen side på facebook hvor vi legger ut
informasjon om flere av de prosjektene vi driver og hvordan man kan være med å hjelpe. Det er både
tekst, bilder og video. Det er en åpen side som man også kan se selv om man ikke er registret på
facebook. Adressen til nettsiden er: https://www.facebook.com/irrmission.
Også i år vil vi oppmuntre deg til å spre misjonsbrevet til familie og venner. Dersom du kjenner
noen som ønsker å få brevet tilsendt, send oss en epost eller ring oss så skal vi mer enn gjerne sende
brevet. Gjennom det kan du også være med å tenne nye givere i brann for misjonens sak.
Muligheter for skattefradrag
For deg som ønsker det vil dine gaver bli innrapportert til skattemyndighetene. Dersom du benyttet
denne muligheten i 2013 vil dette automatisk videreføres for i år. Dersom du ikke benyttet deg av
dette tilbudet ifjor, men ønsker å gjøre det i år, vennligst ta kontakt med oss på epost eller telefon
41200094.
En hjelpende hånd.
Gjennom det arbeidet som vi er med på ser vi at mange mennesker opplever å få en ny start i sine liv.
Fra et liv uten Gud og uten håp ser vi hvordan Jesus totalt forvandler menneskenes liv. Det er en
underbar velsignelse som vi takker Jesus for hver eneste dag. Vår bønn er at året vi har gått inn i
også må bli et år hvor vi kan rekke ut en hjelpende hånd til mennesker i nød. På mange måter har
Herren velsignet oss, så la oss da også være med å gi noe tilbake til de som sårt trenger vår hjelp.
Vi her i I.R.R. Mission vil få ønske deg og dine en velsignet julehøytid og et rikt nytt år i fra
Herren. Takk for at nettopp du står med oss i dette arbeidet med dine bønner og midler. Må Herren
rikelig velsigne deg tilbake.
Broderhilsen i Herren,

Øivind Flaten

Julens budskap - En Frelser er oss født!
Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall.
Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg
innskrive, hver til sin by. Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter
Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var
med barn. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den
førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. Det var noen
hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, en Herrens engel stod hos
dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se,
jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias,
Herren – i Davids stad. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.
Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det
høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Og det skjedde, da englene var faret opp fra dem til
himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som
Herren har kunngjort oss. De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.
Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn. Og alle som hørte det, undret seg
over det som ble sagt dem av hyrdene. Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.
Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.
Dette gledens budskap er hentet fra Lukas, det andre kapittel. Et budskap om frelse og forløsning for
Guds folk. En frelser er født og hans navn skal kalles Jesus. Midt i nattemørke opplevde hyrdene dette underbare
budskapet som ble dem forkynt av englene. Englenes budskap ledet dem inn til stallen der Jesu-barnet lå svøpt i
en krybbe. Gjeterene fikk være vitner til det største under i menneskehistorien på det tidspunktet. I århundreder
hadde jødene ventet på at Messias skulle komme for å frelse Israel. Når budskapet om at Jødenes konge var født
nådde fariseerne og de skriftlærde var de som blindet for dette budskapet. For hyrdene derimot var dette i
sannhet et gledens øyeblikk. Deres overbevisning stod fast og kunne ikke rokkes.
Budskapet om at "En Frelser er født" nådde inn i deres hjerter. Hele Israel hadde levd i forventning til at
Messias skulle komme - tenk så var det hyrdene som var de første som fikk oppleve dette. Vi kan kanskje spørre
oss selv: Hvorfor akkurat hyrdene? Hvorfor ikke de skriftlærde i templet? Vi finner ikke noe bestemt svar på
dette, men det som vi med sikkerhet kan slå fast er at hyrdene hadde et åpent sinn og tok imot budskapet som ble
dem forkynt med åpne hjerter. Dette resulterte også i at de fikk oppleve å se "Frelseren Jesus" da de fikk se det
lille guttebarnet som var født. Mange gode ord ble formidlet til Maria denne natten og hun tok vare på dem i sitt
hjerte.
På samme måte som englene åpenbarte seg for hyrdene der på marken vil Jesus åpenbare seg for deg og
meg i dag. Han vil vise seg som den han er og rekke ut en hånd til hjelp og redning til mennesker i nød.
Gjennom evangeliene kan vi lese hvordan Jesus alltid gjorde godt. De mennesker som andre ville trykke ned og
kanskje tilintetgjøre, fikk oppleve å bli løftet opp av Jesus. Hvilken underbar Frelser vi har fått oppleve!
Når vi nå går julen i møte, la oss ikke glemme julens egentlige budskap. Jesus kom som Frelser for hele
menneskeslekten. En dag skal han også komme tilbake for å hente de som har sagt et ja til ham. Julen er en
travel tid for mange og menneskene haster fra det ene stedet til det andre. Må Herren få gripe våre hjerter slik at
denne julen kan bli en annerledes og fredfull julehøytid. Budskapet som englene fikk på markene utenfor
Betlehem om at en Frelser var født gjelder enn i dag. Ennå er det nådens tid og alle som vil kan bli frelst. Jesus
ble født og han ofret sitt eget liv for at du og jeg skulle reddes for evigheten. La vår bønn og vår lengsel være at
mange må få oppleve hvem Jesus egentlig er, slik at de er rede når anskriket lyder.
”En Frelser er oss født!”

