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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.07.18 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission. Dette brevet vil i sin helhet 
bli viet til Daniel Masaga’s begravelse. Vi har også mye nytt fra India, men det vil først komme i 
neste brev. 
 
Alfred Richter fra Polen og Øivind Flaten har akkurat kommet tilbake fra 
Kenya hvor de har vært med på begravelsen til Daniel Masaga. Det var en 
stor opplevelse å få være med på dette og vi ønsker å dele den med deg 
som trofast har stått med i dette arbeidet gjennom mange år. 
 Vi fikk virkelig se hvor høyt elsket og respektert Daniel var, både 
blant familie, brødre og søstre i virksomheten, ledere og politikere i Migori 
Distrikt og langt utenfor det. Mange kom langveisfra for å være med å føre 
Daniel til hans siste hvilested. Gjennom et langt liv hadde han kontakt med 
mennesker i alle samfunnslag. Barn, enker, evangelister, politikere, ledere, 
regjeringsmedlemmer – og alle ble behandlet likt. Gjennom de mange 
hilsninger, takketaler og minneord fikk vi et rikt innblikk i Daniels liv og 
virke. Han har på mange måter satt Giribe på kartet og hjulpet mange til et 
bedre liv. Hans betydning for Giribe og hele Migori Distrikt har blitt lagt 
merke til i store deler av Kenya. En ydmyk leder, en som har omsorg for 
sin neste og som alltid rakte ut en hjelpende hånd. 
 Begravelse i Kenya er noe helt spesielt og kan ikke sammenlignes 
med en begravelse her hjemme. Torsdag den 28. Juni ble kisten kjørt fra 
Migori til Giribe. Flere tusen var møtt frem for å være med på dette og 
totalt var det over 200 kjøretøy (biler, busser, lastebiler) foruten et stort tall 
motorsykler. Langs hele veien stod det folk for å få et glimt av den enorme konvoien. Det er nok 
ikke å overdrive å si at rundt 3000 var med i selve konvoien. Da vi nærmet oss Giribe strømmet 
enda flere mennesker til og det nærmet seg for det dobbelte (du kan også se de enorme 
folkemengdene på bildene). Kisten ble satt opp på den åpne plassen og alle samlet seg i bønn. 
Utover kvelden og natten var det sang og forkynnelse. Mange søkte frem til forbønn i møtene.  
 Tidlig neste morgen var enda flere samlet og mange fikk anledning til å si noen ord om 
Daniel og hva han har betydd for dem. Vi kan heller ikke la være å nevne det fantastiske banneret 
som de hadde laget. Et fint bilde av Daniel med teksten «Celebration of Bishop Daniel Masaga’s 
life» (feiring av biskop Daniel Masaga’s liv). Daniel hadde fullført sin tjeneste og var nå hjemme 
hos Herren. Det var hans liv de nå skulle feire. Det er klart at han er savnet, men det verket som 
han har grunnlagt det skal vokse videre. Daniel har virkelig satt spor etter seg i alle aldersgrupper. 
Alle fra den eldste til den yngste uttrykte en stor takknemlighet for det som Daniel har gjort og 
betydd for dem. For å gi deg et lite innblikk i dette kan vi nevne en av de som Daniel tok til seg og 
hjalp da han var en liten gutt. Uten å nevne navn så vokste denne gutten opp hos Daniel. Han var 
en trofast tjener og hjalp Daniel med alt av praktisk arbeid gjennom mange år. Nå var han blitt 
voksen og hadde fått sin egen familie. På spørsmål om hvor han nå bodde fortalte han stolt og 
med stor takknemlighet i hjerte at Daniel Masaga hadde kjøpt et stykke land til ham som han 
hadde fått helt gratis. Der bygde han sitt hus og har nå kone og barn. Han var så utrolig takknemlig 
for den muligheten som han hadde fått. Dette var bare en av guttene – mange, både gutter og 
jenter, har fått vokse opp hos Daniel og fått både skole og utdannelse. For ikke å glemme de 
mange enkene som han har hjulpet helt til sin død. Robert fortalte oss at flere av disse hadde 
kommet på besøk til Robert og fortalt at nå var det han som var deres «far». De trenger hjelp og nå 
var det han som måtte trå til og hjelpe. 
 Lørdagen var selve begravelsesdagen og da var turen også kommet til at vi skulle dele 
noen ord. Hilsninger ble overrakt fra alle nådesøsken som har vært og er tilknyttet IRR Mission. 
Alle barna, svigersønner, svigerdøtre og ikke minst hans kone Emma var også med og det var 



 
  
 

virkelig gripende å høre de sterke minneordene. En bauta og klippe for så mange – en Herrens 
kjempe som hadde fullført sin tjeneste. Daniel Masaga har fullført sin tjeneste og vi lyser fred over 
hans minne.  
 
Herrens verk går videre i Kenya! 
Vi fikk se brødre og søstre tent i brann for å føre verket videre. Ilden brenner og vi kjenner at vi i 
enda større grad ønsker å være med å hjelpe. Alfred hadde med midler fra vennene i Arka  til et 
nytt menighetsbygg. Ei enke skulle også få nytt hus og seng og mange fattige fikk hjelp under vårt 
besøk. Behovene er mange og vi ber deg om å stå med oss i forbønn for dette arbeidet.  

En kjempe har reist hjem og oppdraget er overgitt til neste generasjon. La oss stå med i 
forbønn, hjelp og støtte når våre nådesøsken nå skal føre arven videre. 

Takk fordi du er med og fortsatt vil være der med dine forbønner og dine offer.  
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten     


