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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.10.18 
 
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 med våre misjonsfelt i India og Kenya.  
 
Kenya: Robert Masaga og hans kone Faith har nå reist tilbake til 
Kenya. De var til stor velsignelse for mange gjennom sang, 
vitnesbyrd og forkynnelse. Vi fikk også god tid til samtale om det 
videre arbeidet i Kenya med hovedvekt på den evangeliske delen av 
virksomheten. Daniel var brennende opptatt av å vinne sjeler for 
himmelen og våre nådesøsken, med de ledene evangelister i 
spissen, satser nå stort på å nå enda flere med evangeliet. De 
reiser fra sted til sted og forkynner evangeliet slik Daniel gjorde. 
Herren virker med og stadfester ordet med frelse, utfrielse og hjelp 
til mennesker i nød.  
 I våre samtaler var det helt tydelig at Robert og brødrene 
virkelig ønsker å satse enda mer på å nå ut med evangeliet. 
Virksomheten teller nå 110 forsamlinger og har de senere årene vokst enormt. Flere av 
menighetene har startet arbeidet med å bygge forsamlingsbygg, mens andre igjen holder møter 
under trærne. På grensa til Tanzania har menigheten Arka i Polen gått inn med midler og nytt 

menighetsbygg er under 
oppføring. En gjennomgang med 
Robert viser at det er behov for 
mellom 150 og 200 tusen kroner 
for å gjøre ferdig alle 
menighetsbygg. I tillegg har de 
også startet arbeide med 
grunnvollen til et nytt bygg i 
Ogada – hovedmenigheten. 
Planen her er å bygge et stort 
bygg som rommer flere tusen 
mennesker. Dette har i mange år 
vært Daniels visjon og drøm og 
han rakk å få se grunnvollen før 
han reiste hjem til Herren. Dette 
er virkelig et prosjekt i tro og vi 
ber deg og dine om å være med 
å be om at Herren sender midler 
slik at vi kan hjelpe våre 

nådesøsken. Alt gullet og sølvet hører Herren til og han er mektig til å gi oss det vi trenger slik at 
Herrens verk kan gå frem. På bildet her ser du litt av grunnmuren til det nye bygget i Ogada. 

 Når det gjelder førskolen forteller Bonface at alt står bra til. De er takknemlige for 
den hjelpen de får og både barn og lærere hilser så mye til dere alle. Vegg i vegg med førskolen 
ligger barnehjemmet og Jane forteller nå at flere av barna er syke og trenger medisinsk hjelp. I den 
forbindelse har vi vært i kontakt med Robert slik at han kan ta seg av dette. Det er mange munner 
som skal mettes, de skal ha seng, klær og skolegang. Kjenner du noen som kunne tenke seg å bli 
fadder for et av disse barna er takknemlige for alle som vil være med å ta ansvar for et barn. Også 
barna på førskolen trenger hjelp. Et fadderbarn på barnehjemmet koster kr. 250 pr. måned, mens 
du kan hjelpe et barn med førskole for 100 kroner i måneden. Da får de mat, uniform og 
skolegang.  



 
  
 

India: Stephen og Rebecca står på i sitt arbeide for misjonen. Stephen er på reise i Asia og 
Rebecca venter ham hjem om kort tid. Rebecca på sin side er travelt opptatt med å følge opp 
arbeidet på barnehjemmet. I tillegg bor yngstedatteren hjemme sammen med Rebecca en liten 
periode etter fødselen. 

Rebecca forteller at de har hatt besøk 
av ansvarlig for sosialetaten i Trivellore. De 
under viser i nødvendigheten av god personlig 
hygiene og det å etablere gode rutiner. 
Renslighet er viktig og gode vaner er fint å 
lære i tidlig alder. Det ble også gjennomført 1:1 
samtale med det enkelte barn. Rapportene fra 
dette arbeidet leveres til de lokale 
myndigheter.  
 Det ble også arrangert foreldremøte for 
de av barna som har foreldre og som har 
anledning til å komme til Trivellore. På det ene 
bildet ser du en av arbeiderene forteller om de 

ulike rutinene som man har på barnehjemmet. Slike 
samlinger er utrolig nyttig og samtidig veldig god reklame 
for barnehjemmet.  
 Hos Nelson i Tambaram var det stor glede da han 
og Thara kom tilbake fra Norge. De hadde med seg en del 
midler og ikke minst til arbeidet i Cuddalore. De senere 
måneder har bankoverføringene tatt uforholdsmessig lang 
tid og Nelson fikk derfor med seg noen kontanter slik at de 
kunne gjøre de nødvendigste innkjøp til barna i Cuddalore.  

Damene i Cuddalore gjør en uvurderlig jobb med barna. Ved siden av å hjelpe barna med lekser er 
det bibelundervisning og sang. Flere av barna har sterke vitnesbyrd om hva Herren har gjort i 
deres liv og barna er selv evangelister som når inn i sine familier med evangeliet. Siden arbeidet 
startet har det vokst frem en fin forsamling, som i tillegg til møter hver søndag samler barn daglig i 
menigheten. Nelson er veldig takknemlig for de som er med og gjør dette arbeidet mulig. Herren er 
god og han verner om sine.  

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. Kontakte oss gjerne på telefon 
41200094, sende oss en e-post på irr@irr.no eller et brev. Du kan også innbetale din gave direkte 
til vårt kontonummer som du finner øverst på misjonsbrevet. Vi trenger flere som ønsker å være 
med å hjelpe. Brevet legges også ut på våre nettsider, www.irr.no, samt vår Facebook side. 
www.facebook.com/irrmission. 
 
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 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 han har kalt oss til. Han vil vi skal være til velsignelse og hjelp for 
mennesker. Alle kan vi være med å tjene, enten det er forkynnelse, vitnesbyrd, 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 


