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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.05.16 
 
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: Fra Kenya rapporteres det om 
møtekampanje i Lwanda-området. Mange 
kommer frem til forbønn og opplever å få sine 
liv forvandlet. Lwanda er et spesielt område da 
det er her «Legion Maria» har sitt hovedsete. 
Det er en religion med mange tilhengere i hele 
Øst-Afrika. Grunnleggeren av denne bodde her 
og kalte seg selv for Jesus. De trodde han 
skulle leve evig, men for en del år tilbake så 
døde han. Fortsatt har religionen fotfeste, men 
Daniel forteller at mange også fra denne 
religionen vender om og gir sine liv til Jesus. 
Den som har Sønnen har livet og det er 
nettopp det som disse får oppleve. Jesus 
flytter inn og forvandler deres liv fullstendig.  
Skoleferie for barna betyr ikke automatisk at Bonface ikke har noe å gjøre. Som småbruker må 
han ut på jordene for å plante slik at det er mat å sette på bordet til familien. Han har også ansvar 
for en forsamling nede ved Viktoriasjøen, så det er mere enn nok å ta seg til. Hver søndag morgen 
er det på med finstasen for å reise de drøye to milene ned til sin forsamling. Litt tid blir det også til 

å se over skolebygningene slik at alt er i 
orden når skolen nå starter opp igjen i mai 
måned. Barna ser med forventning frem til 
at de igjen kan sette seg på skolebenken. 
De er takknemlige og glade for den 
muligheten som de får til å lære seg å lese 
og skrive. Uten førskolen har de ingen 
mulighet for å komme inn på grunnskolen. 
Bonface og hans kollegaer gjør en 
fantastisk innsats og la oss huske på de i 
våre bønner. Har du anledning til å hjelpe til 
med førskolen skal du vite at din gave er 
kjærkommen og kan være med å hjelpe slik 
at noen barn kan få slippe å være 

analfabeter resten av livet. På skolen får de også frokost og lunch. 
 På barnehjemmet står det bra til med alle. De store barna som nå går på internatskole har 
benyttet muligheten til å komme tilbake til barnehjemmet nå når det er ferie. Det er stor stas både 
for de og ikke minst for alle de små barna. En av disse er Caroline som kom til barnehjemmet kun 
6 måneder gammel da barnehjemmet åpnet for 16 år siden. Caroline er ei fantastisk jente og har 
alltid smilet på lur. Hun forteller at det er barnehjemmet som er hennes hjem og at det da er helt 
naturlig å komme «hjem» når det er skoleferie.  
 
India: Vi har nylig hatt besøk av Stephen Devakumar. De siste ukene har han vært på reise i 
Europa og han var hos oss her en uke. Mye av tiden ble benyttet til samtaler om arbeidet i India og 
planer videre fremover. Stephen benytter mye tid til å undervise forstandere og evangelister. De 
senere årene har arbeidet med TV stadig vokst i omfang. Også her er det fokus på undervisning 
fra Guds ord og han forteller oss ivrig at han sender program daglig på fem ulike TV-stasjoner i 
India. I tillegg legges også dette ut på youtube slik at det er tilgjengelig for alle. All undervisning 
foregår på tamilsk. På denne måten når han ut til mange langt utenfor Indias grenser. Da vi spurte 



 
  
 

ham om hvem som følger med på disse programmene, nevnte han: De som bor i Tamil Nadu, Sri 
Lanka, ulike land i Europa, Canada, Vietnam, Singapore og flere. Som dere forstår så er 
nedslagsfeltet stort og dette arbeidet er noe som han virkelig brenner for. Han ber oss om å huske 
på dette i våre bønner. 

Videre trekker han frem bibelskolen. Helt siden syttitallet har han holdt på med dette og tre 
dager i uka er det bibelskole i menigheten i Chennai. Gjennom årenes løp har dette vært til stor 
glede for mange og flere av elevene er nå forstandere og har sin egen menighet. Nå under 
skoleferien samler de barna til sommerbibelskole, både hos Stephen og hos Nelson i Tambaram. 
Gjennom dette arbeidet når de ut til mange barn og på den måten også deres foreldre.  

Når det gjelder barnehjemmet så pålegger myndighetene stadig nye regler. Stephen hadde 
med seg en stor tykk rapport som de må levere hvert år til myndighetene. De ønsker ikke at det i 
så stor grad skal være fokus på den kristne tro, men vil at andre religioner også skal bli 
fremholdes. Det er også krav om at møtelokalet må skilles ut fra barnehjemmet. For Stephen og 
Rebecca (og også IRR), så er det helt klart at det ikke er aktuelt å ha noe annet fokus enn å 
undervise barna om Jesus. Den kristne tro og dens grunnverdier ligger i bunnen for driften av hele 
barnehjemmet og er noe vi ikke kan endre. Videre forteller han at myndighetene hver måned 
kommer på uanmeldt besøk for å kontrollere at alle regler følges. Vi kan ikke komme inn på alt i 
dette brevet, men har en nødrop i våre hjerter om at du må huske på barnehjemmet i dine bønner. 
Be om at Jesus må gjøre et mirakel slik at barnehjemmet kan fortsett slik som det alltid har vært.  

Noe de krever er også at bygningene må males innvendig og utvendig hvert eneste år. Vi 
vet jo at dette ikke er nødvendig, men uten dette vil de ikke få godkjenning for fortsatt drift. I 
samtale med Stephen ble vi enige om at vi maler utvendig, samt utfører nødvendige reparasjoner. 
Alt dette koster, så vi er takknemlige for alle som kan være med å hjelpe. 

Med utgangspunkt i Peter og hans tomme 
fiskefangst i Lukas 5, forkynte Stephen på en gripende 
måte om hva et møte med Jesus betyr for et menneske. 
Våre nederlag (Peters hadde ikke fått noe hele natten) 
betyr ikke at det er slutt, men at Jesus kan bruke oss. 
Peter hadde strevd hele natten og ikke fått noe, men på 
Herrens ord kastet han ut garnet og fikk en stor fangst. 
Videre trakk han frem det som da skjedde. Hva ville du 
og jeg gjort? Jesus kalte Peter og hva gjorde han? Han 
forlot umiddelbart alt og fulgte Jesus. Det betyr at han 
forlot båten, fangsten, ja alt. Vi ville nok solgt fangsten før 
vi fulgte Jesus. Peter han forlot gavene og fulgte giveren. Det var det som Stephen ønsket å trekke 
frem her – viktigheten og nødvendigheten av å følge han som «Giveren» og ikke gavene. Vår bror 
var tydelig inspirert og mange ble grepet av dette fantastiske budskapet. På samme måte som 
Peter opplevde nederlaget ved ikke å få noe fangst, så kan vi også oppleve nederlag. Jesus vet 
om dette og det er nettopp da han kan gripe inn. Han bruker mennesker som ikke får det til. Når vi 
stiller frem våre tomme kar, så kan han gripe inn og komme med hele sin velsignelse. Det var 
fantastisk å få se på denne beretningen på en helt ny måte. 
 
”Gjør som Peter og still din båt til Mesterens rådi ghet!” 
På samme måte som Stephen forkynte om Peter, kan du og jeg stille vår «båt» til rådighet for ham. 
Vår «båt» er vårt liv som Jesus har gitt oss. Til tross for våre nederlag og feil, så kan Jesus bruke 
oss slik bare en Mester kan. Du og jeg kan få oppleve å være til velsignelse for mange, både 
gjennom forbønner og våre midler. La oss stille våre liv til disposisjon for Jesus og la ham få bruke 
oss slik som han vil. Da vil vi få oppleve at Jesus velsigner oss på en fantastisk måte og vi kan 
også være til velsignelse for mange.  
 Vi her i IRR Mission ønsker å takke deg for dine forbønner og for din gave til misjonen. 
Takk for at du står med oss i dette viktige arbeidet. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


