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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.04.15 
 
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 Kenya forteller Daniel at det står bra til 
både med barn og arbeidere på barnehjemmet. De har hatt noen 
etterlengtende fridager nå i påsken og er glade over å bare 
kunne være hjemme og leke sammen med de andre barna. 
Mange av barna er små og noen av disse sliter med 
sengeveting. Lukten av dette setter seg godt fast i madrassene, 
slik at vi nå trenger å kjøpe inn noen nye. Penger til dette er 
allerede sendt slik at barna skal slippe å ligge på en madrass 
med tisselukt. Vi planlegger også å sende mere midler til dette 
innen kort tid slik at flere madrasser kan byttes ut. 
 Under vårt besøk i Kenya ifjor besøkte vi flere av enkene sammen med Pawel (sønnen til 

Alfred) fra Polen. Spesiellt en av disse hadde ei hytte 
som var i ferd med å synke. Dette besøket var noe vi 
ikke glemte og spesielt alle barnebarna som hun 
hadde ansvar for. Med så mange munner å mette, 
kun en liten jordlapp og ei dårlig hytte kan man lure 
på hvordan de i det hele tatt kan klare seg. Våre 
venner i Arka i Polen har nå samlet inn penger slik at 
vi kan gå igang å bygge ei ny hytte til nettopp denne 
enka. Hun vet det ikke selv ennå, men det er nok ikke 
lenge før det blir glede og stor jubel på det lille 
gårdstunet der. På bildene her ser du Pawel stå å 
betrakte jordhytta sammen med Daniel Masaga. 
Videre ser du Øivind Flaten sammen med enka og 
flere av barnebarna.  

For de som kjenner Daniel Masaga har han alltid vært brennende 
opptatt av å nå ut med evangeliet til nye områder. Nesten hver 
måned er han og flere av evangelistene ute på møtekampanjer 
både i Kenya og Tanzania. På telefon forteller han ivrig om 
hvordan mennesker søker frem i møtene til frelse, helbredelse og 
utfrielse. En dame som ikke hadde gått på tolv år reiste seg opp 
ved Guds kraft og var helbredet. Mange tegn og under skjedde og 
vi er glade over å få slike rapporter fra det arbeidet som Daniel 
driver. En takknemlighet i våre hjerter til hva Herren gjør ute på 
misjonsmarkene.  
 

India: Nå under påsken har et team vært på reise i India. Det ble også tid 
til et besøk på barnehjemmet i Trivellore og de forteller om et 
velfungerende barnehjem på alle måter. Arbeidere som har omsorg for 
barna og Rebecca som sørger for at alle har det bra. En av disse som var 
med var Ann Kristin Iversen. Som mange vet har hun vært på mange 
reiser til India, og spesiellt barna på barnehjemmet ligger henne på hjerte. 
Det er jo noen fantastiske barn og man blir virkelig glad i barna. Helt siden 
hun første gang satte føttene på indisk jord har det alltid vært noe spesiellt 
med India. Med seg denne gangen hadde de også noen gaver og litt 
penger så de kunne ha fest for barna. Dette er noe som barna ser frem til 
og de gleder seg over dette. Obligatorisk er det også med lek og da må 
både voksen og barn være med.  



 
  
 

Som du ser av 
bildene så er det 
både lek og orden 
på barnehjemmet. 
Rebecca forteller 
at det er behov for 
å kjøpe inn 
møbler slik at de 
kan ha en salong 
for guttene og en 
for jentene. 
Tidligere har de 
stort sett benyttet 
gulvet, men i og 

med at rommene er veldig store kan det være fint å få på plass noen salonggrupper. Ønsker du å 
være med å hjelpe til med dette så er vi meget takknemlige for din gave. 
 
Med på denne reisen var også Erik Wold. 
Han forteller om fantastiske vekkelsess-
møter hvor mange opplevde å få sine liv 
forvandlet. Langt fra de store byene 
samler de seg ute på åpne plasser og 
lytter med åpne hjerter til evangeliet. 
Mange søker frem til frelse, helbredelse 
og utfrielse fra sine plager. Vi er 
takknemlige for at evangeliet forkynnes og 
at sjeler vinnes for himmelen. 
 
La oss huske på våre nådesøsken både i 
India og Kenya og det arbeidet som de 
står i. De står på og satser alt for å nå ut 
med evangeliet. Må det oppmuntre oss til å gjøre det samme – ikke grave ned vårt pund, men 
forvalte det som Herren har gitt oss. 
 

Mange er med å støtter arbeidet på barnehjemmene i Trivellore og i Giribe, men det er 
stadig behov for flere som kan være med å ta ansvar for både barn og arbeidere. For 250 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.    
 
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 


