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Fra solens oppgang og til dens nedgang skal Mitt navn
være stort blant folkeslagene Mal 1:11

Kristus er vårt seiers banner:
Da sa Herren til Moses: «Lag deg en giftslange
og sett den på en stang! Da skal det skje: Hver
den som er bitt og ser på den, skal leve.»
Så lagde Moses en kobberslange og satte den på
en stang. Da skjedde det: Hver gang en slange
hadde bitt noen, og han festet blikket på
kobberslangen, fikk han leve. 4.Mos.21:8-9
“På samme måten som Moses løftet slangen opp
i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen bli
løftet opp” Joh3:14
Ett banner er ett slagord eller en plakat som blir
løftet opp for å annonsere noe du mener og står for.
Gud sa til Moses at han skulle sette en kobber
slange på en stang. Det hebraiske ordet her betyr
«et banner» Alle som festet blikket på kopper
slangen fikk leve. Vi lever i en tid hvor våre tanker
og sinn er dratt åt alle hold av alle media kanaler. I
en jungel av meninger og plakater som blir løftet
opp er det viktig at vi søker Herrens vei og hensikt
og ikke fokuserer og kjemper en kamp som Herren
ikke vil vi skal kjempe. Det er viktig å ta den kampen
Herren har for deg og meg. Noen kamper vil
distrahere oss for misjonen og hensikten Herren har
med oss. Paulus bønner i sine brev er bygget på
sannheten om Jesu død og oppstandelse og
realiteten av den nye skapelsen i Kristus. Dette er
bønner som vi må be over våre live daglig slik at vi
kan vandre i Hans vilje og stride troens gode strid.
“ Vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om
Hans vilje i all visdom og åndelig forstand,at dere
kan vandre verdig for Herren og fullt ut være til
behag for Ham, ved at dere bærer frukt i all god
gjerning og vokser i erkjennelse av Gud, så dere blir
styrket med all kraft etter Hans herlighets makt, til
all utholdenhet og tålmodighet med glede“
Kol.1:9-11
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Troens gode kamp er en kamp vi kjemper i
Guds kraft, hvor vi er avhengig av hans nåde
virker i oss og igjennom oss. Når Josva stod
ved Jeriko og skulle innta byen såg han
Høvdingen for Herrens hær stod med trukket
sverd. Josvas spørsmål var, er du med oss
eller med fiendene våre? Han fikk aldri svar
på det, men fikk vite nå er JEG kommet.
Kommet for å utføre sin himmelske plan og
hensikt. Josva fikk bøye seg og ta imot nåde
for oppdraget Gud hadde gitt ham.
(Jos.5:13-15)
Vårt seiers banner er Kristus og hans
fullbrakte verk. Vi må løft det opp over våre
liv, familie og nasjon. Stå opp for sannheten
som er i Jesus. Han som strider for oss og
alltid leder oss i triumftog i Kristus og ved oss
gjør en veldufting av Hans kunnskap.
Takk for din interesse for misjons arbeidet. Vi
har startet igjen å trykke vårt nyhetsbrev fra
India. Etter at vår gode venn Pastor Arthur fra
Chennai døde i fjord vil hans sønn Berin ta over
arbeidet og hjelpe oss med dette og det er vi
glade for. Du kan også finne informasjon og de
nyeste
nyhetsbrev
på
vår
hjemmeside www.revivalmission.org.
Det er store forandringer med oss som familie
også. Vår plan var å dra tilbake til Singapore i
slutten av Desember, men vi opplevde at
Herren talte til oss at vi skulle være igjen i
Norge. Dette førte til mange utfordringer for
oss i tjenesten og i det private, men gjennom
Guds nåde har alt hent i rekord fart med alt
som måtte komme på plass. Takk for dine
forbønner. Vi drar tilbake til Singapore og fikser
det som må fikses der i Juli. Singapore har vert
en effektiv plass å ha som base for vårt
misjonsarbeid med familien der og

menigheten som vi har fått være med i. Det har vert
en velsignelse og styrke for oss og arbeidet vi står i.
Vi vil fortsatt ha base der for tjenesten selv om vi for
tiden er fysisk bosatt i Norge. Vi vil fortsette arbeidet
i Asia og tror at Herren åpner dører for oss mer i
Europa også. Takk for at du står med oss i dine
bønner og støtte til misjonsarbeidet. Det er en
utfordrende tid vi lever i og mye av det vi har tatt for
gitt raser sammen rundt omkring oss, men vi kan
være trygge i Herren som er med oss. Jeg tror vi
hører Hyrdens røst så vi kan peile oss inn på det som
står på den himmelske planen og visjonen så vi kan
få være i hvilen og i nåde floden av Den Hellige Ånd.
Vi vil dele her litt av det som vi har vert involvert med
i det nye året. Vi tror det er ett år av akselerasjon
hvor Herren vil virke med sin mektige kraft for å
uføre sine planer. Jesus lever! Han er Herre og Han
har all makt. Derfor går vi ut med de gode nyheter. I
en tid av mørke over nasjonene vil Han seire og Hans
herlighet vi bli synlig over deg.
Shalom fra Øyvind og Sherry
Vi er glade at korona restriksjonene har begynt å ta
slutt spesielt her i Norge og Europa og gjør det mulig
for oss å ha møter og reise igjen. Mange av våre
planer har blitt utsatt eller flyttet. Men vi har vert i
stand til å ha noen møter i Norge og en misjons reise
til Romania nå i februar. Det var en uke pakket med
møter og mange ble berørte av Guds nærvær og
kraft og noen vitnet om helbredelser blant annet en
dame som fikk tilbake hørselen på sitt en øre.
Overalt vi var tok mennesker imot Jesus og ble frelst.
Vi har også vert i stand til å støtte lokale tjenester og
fått hjelpe med å skaffe varme anlegg til ett nystartet
arbeid i Jilava som er ett belastet område i Bukarest
med mye prostitusjon, kriminalitet og fattigdom.
Visjonen er å ha en voksene menighet og ett senter
for å hjelp folket i område og også ha skole hjelp og
aktivitet for barna og vokse også kan lære seg å lese.
Det er ett spennende prosjekt som vi er involvert i.
Det er også perfekt for å arrangere seminarer. Ellers
er det generelt en stor åpenhet for vår forkynnelse
og undervisning. Mange unge har fått ett nytt møte
med Herren og er i brand for Jesus når de får erfare
Guds nåde og kjærlighet og se sin identitet i Kristus.
I Asia har vi fortsatt med våre seminarer og
undervisning gjennom zoom med stor skjerm hvor vi
underviser jesus fullbrakte verket. I Nepal hadde vi
seminar i Januar og i Mars. Vi vil prøve å hjelpe med
å fikse golv og toaletter i kirkebygget nær Trust
House som er vårt misjons senter i Chitwan slik at vi

kan invitere flere til seminarer og ledertrening. Det
er stor framgang nå i arbeidet i Nepal og mange blir
døpt og nye menigheter og husgrupper blir startet.
Vi har også fått støtte evangelister og i Januar og
februar har våre kontakter nådd nye områder hvor
de har gått til fots flere dager for å nå nye landsbyer
med de gode nyheter. Vi har planer å reise til Nepal
til høsten. Be gjerne for det. I India fortsetter vi med
pastor seminar i Orissa og støtter arbeidet i Nord Øst
India. Behovene er store for støtte evangelister med
å nå ut med evangeliet til de mange ulike
folkegrupper i Nord Øst India. Bibel skolen har hatt
en pause på grunn av covid-19 situasjonen, men vil
bli startet igjen snart. Ett nytt kirkebygg ble åpnet nå
i Januar og evangeliet når ut til byer og landsbyer i
Nord Øst. Det har også i den siste tiden kommet flere
rapporter om forfølgelse og motstand for våre
kontakter. Be om beskyttelse og frimodighet og at
Herren skal møte alle behov for våre venner i India.
I Vietnam underviste vi gjennom zoom og støttet ett
misjon programmet til vår kontakt i Sapa, Nord
Vietnam i slutten av Januar.
Takk for at du gjør det mulig for oss å nå nasjonene
med de gode nyheter. Må Herren lede og beskytte deg
for hva Gud i sin nåde har forberedt for deg. Herrens
velsignelse og favør være med deg.
“Se, Jeg sender Engelen foran deg for å bevare deg
på veien og føre deg til det stedet Jeg har gjort i
stand» 2Mos.23:20
Følg oss på Facebook og YouTube og all informasjon om
vår tjeneste kan du finne på vår
hjemmeside. www.revivalmission.org

Bli en partner med Revival Mission Europe I dag.Vi har
fantastiske muligheter og åpne dører for å utbre Evangeliet. Vi behøver partnere som kan
stå med oss i bønn og økonomisk støtte. Vi vil satse som aldri før i Asia sammen med våre
kontakter der og samtidig er både Norge og Europa ett stort misjons felt.
Bli en medarbeider med Revival Mission Europe I dag og bli med på å nå mennesker med
de gode nyheter, trene og utruste pastorer og ledere, og å støtte lokale tjenester og
menigheter med ulike prosjekter for å hjelpe dem til å bli effektive i sitt arbeid. Ta gjerne
kontakt med oss og vi kan sende deg mer informasjon om tjenesten og besvare spørsmål.
Om du har noe du ønsker oss å be sammen med deg om, så send ditt bønnebegjær til oss
eller ring oss.
. Takk for at du står med oss i dine bønner og din økonomiske støtte.
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