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

DEN KLOKE BYGGER SIT HUS PÅ FJELL:
“Derfor; hver den som hører disse Mine Ord og gjør
etter dem, ham vil Jeg sammenligne med en klok
mann som bygde huset sitt på fjell. Og regnet øste
ned, vann flommene kom, og vinden blåste og slo
mot dette huset. Men det falt ikke, for det var
grunnlagt på fjell.
Men hver den som hører disse Mine Ord og ikke gjør
etter dem, han er lik en uforstandig mann som
bygde huset sitt på sand. Og regnet øste ned, vann
flommene kom, og vinden blåste og slo mot dette
huset. Og det falt. Og fallet var stort.» Matt 7:24-27
«Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren,
så vandre i Ham, rotfestet og oppbygget i Ham, og
grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til, idet
dere er rike i den med takksigelse.» Kol 2:6-7

Tusen takk til alle dere som ber og støtter oss i
misjonsarbeidet. Vi setter stor pris på din
interesse og støtte til arbeidet. Vi holder alltid
våre misjons venner opp i våre bønner.
I en tid av store utfordringer har vi fått nåde til å
trene, undervise og med ulike prosjekter fått
hjelpe mange, spesielt i Nepal, India og Vietnam.
Vi lever i en meget spesiell tid og hver dag må vi
sette vår lit på Herrens ledelse og beskyttelse. Vi
kan ikke bli ledet av det som vi ser og erfarer i våre
omstendigheter, men vandre i troen og hvile i
nåden som Gud har gitt oss i Jesus og hans
fullbrakte verk.
Fra ett bibelsk perspektiv ser det ut som det
meste, spesielt i den vestlige verden går i feil
retning. En oppløsning av fundamentale ting som
vi har bygget våre familier og liv på er i ferd med å
rase sammen. Når vi har reist litt rundt omkring i
verden og fått erfare og se mange nasjoner og
kulturer har jeg alltid vert takknemlig for den
trygghet og det verdi grunnlaget vi har hatt i vårt
land. Men det vi kaller den vestlige kulturen er
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dessverre i fritt fall. Det har aldri vert
perfekt, men det har gitt oss ett verdi
grunnlag som har gitt oss som folk en
velsignet trygghet og frihet og framgang
som mange mennesker i andre deler av
verden misunner oss. Dette fundamentet
blir nå kallet gammeldags (Troen på Guds
Ord) og ute av dato. Jeg har vært på plasser
hvor familie verdier og menneske synet har
vert i total oppløsning og sett hvordan
frykten,
usikkerheten,
volden
og
fattigdommen har ført til så mye
bundenhet og lidelse. Vi lever ikke i en
perfekt verden fordi ingen av oss er perfekt
i våre tanker, ord og gjerninger. Men
evangeliet om Jesus har gitt oss en trygghet
og en frihet og ett syn på oss selv og andre
som har ført til fred og framgang. Ta ikke
imot løgnen som vi hver dag er påvirket av
gjennom mye av media kanalene som
dessverre ikke lenger formidler nyheter,
men driver en slags propaganda som er i
ferd med å ødelegge fundamentet som vi
har bygget landet på. Vit på hvem du tror.
La sannheten om Jesus og din identitet i
Ham være ditt lys på din sti. Som kristen har
vi noe til å være stolte av. En tro som
overvinner de ødeleggende krefter som er i
verden. Nåden og sannheten som er i Jesus.
Vær frimodig og sterk i Herren! “ Hver den
som tror på Ham, skal ikke bli gjort til
skamme.” Rom 10:11
Må Guds nåde og fred være med deg!
Shalom og god sommer fra Øyvind og Sherry
På tross av store utfordringer i Nepal
med en ny bølge Covid-19 viruset nå i Mai og
med nye restriksjoner, ser vi mange positive
ting hender også. Mange har tatt imot

evangeliet og nye husgrupper og menigheter har
blitt startet. Bare det siste halve året har mange tatt
imot evangeliet og vi har registret 677 som har blitt
døp og 30 nye husgrupper og menigheter har blitt
startet. Nye arbeidere og menighets plantere har
blitt trenet gjennom våre zoom-ledertrening hvor vi
bringer 25 studenter fra ulike landsbyer for 4 dagers
intensiv trening på vårt trening-senter, «TrustHouse» i provinsen Chitwan. Vi rakk akkurat å bli
ferdig med det tredje og siste kurset før landet ble
nedstengt av en ny bølge av Covid-19 viruset. Alle
25 deltakere fikk diploma for å ha fullført tre måners
disippel trening kurs og ble sent ut som høst
arbeidere. Vi håper vi kan start opp treningen igjen
med en ny gruppe nå i juli eller August. Før de
stengte ned landet hadde vi også regulere pastor
seminarer hvor vi samlet lokale pastorer og ledere
fra ulike områder for en hel dag seminar hvor vi
underviser gjennom stor skjerm og sponsret med
mat til deltakerne. Vi hjelper og støtter også
økonomisk lokale predikanter til å gå ut med
evangeliet og mange unådde landsbyer blir nådd
med de gode nyheter og husgrupper og menigheter
blir startet. Når landet ble stengt ned igjen i Mai,
startet vi igjen prosjekt med å hjelpe de som er
hardest rammet av nedstengingen som har skapt
mangel på mat og medisiner. Det har vert mange
som roper på hjelp og gjennom Guds nåde har vi
nådd mange mennesker i nød både med fysisk og
åndelig mat i mange landsbyer. I skrivende stund er
våre team i gang med å dele ut mat til landsbyer
som er i stor nød. Tusen takk for din støtte som gjør
dette mulig. Landet er fortsatt nedstengt og den
andre bølgen av viruset har skapt mye mer død og
lidelse i Nepal, men vi ser at situasjonen ser litt
lysere ut nå, men det er fortsatt ganske ille og mye
håpløshet og lidelse på mange steder.
Vi kom i gang med det første 3 dagers pastor
og leder seminaret i Orissa, India før den andre
bølgen av covid-19 slo til. Det var kjempe god
respons fra pastorer fra lokale menigheter som kom
sammen for 3 dagers undervisning. Gjennom
storskjerm på trenings senteret i Orissa fikk jeg
formidle ett tros styrkende budskap hvor mange av
pastorene ble oppmuntret og bed for. Vi har planlagt
å starte igjen nå i juli hvis lokale myndigheter åpner
opp og det ser lyst ut når jeg skriver dette brevet.
Orissa var ikke den staten som var mest berørt av
den andre bølgen av virus smitten, men det ble total
nedstenging av staten. Situasjonen i India ble
merkbart forandret spesielt i de statene de
behandlet de som var smittet med medisiner og
døds tallene og smitten falt dramatisk. India ble
også rammet av noen sterke sykloner og uvær i Mai.
Vi fikk hjelpe to landsby kirker med nytt tak på
kirkebygget. Som i Nepal var Mai en forferdelig tid

av død og nød i India. Vi mistet noen nære pastorer
som vi har kjent i mange år. Vår kontakt pastor og
venn i byen Chennai som har hjelp oss med
nyhetsbrevet gikk hjem til Herren og også noen
andre pastorer vi kjenner godt. En av våre nærmeste
medarbeider i Assam ble nesten drept i en trafikk
ulykke og ble hardt skadet. Vi har fått hjelpe han
økonomisk og han er nå på bedringens vei. Ellers er
vi nå under planlegging til å starte opp zoom
undervisning på Himalaya Bibel Center som vi også
støtter og som ligger ved foten av Himalaya fjella på
grensen mellom Staten Assam og Arunachal
Pradesh. Vi investerer nå i utstyr som tv, høyttalere,
strøm aggregat og regner med vi er i gang med vår
undervisning og trenings programmet i Juli. Vi
starter først med studentene ved bibel skolen og
etter hvert vil vi også invitere pastorer og ledere fra
vårt nettverk i Nord Øst India. Det åpner seg opp
igjen nå og vi får gode rapporter om at mennesker
blir frelst og døpte spesielt hos de de mest unådde
folkegrupper som vi fokusere mye på. Arbeidere
som blir utrustet og trenet på Himalaya Bibel Center
blir sent ut til å starte nye menigheter under
vanskelige omstendigheter, og de behøver vår
støtte og bønner. Ett nytt kirkebygg ble åpnet igjen
for noen uker side av Rev. Steward som er vår
kontakt i Nord Øst India.
I Vietnam har vi hatt regulere zoom møter
og har fått gode rapporter om at de blir oppmuntret
av undervisningen og vi har fått vitnesbyrd om
berøring av Guds kraft og helbredelser. Vi ble
stoppet av covid-19 utbrudd når vi skulle starte opp
vårt planlagte zoom pastor-seminar i Mai. Men
håper vi kan komme i gang snart. Vi har allerede
investert og kjøp inn utstyr og vi planlegger seminar
på ulike plasser i Vietnam når det åpner seg opp. Be
gjerne for det.
For første gang hadde vi seminar gjennom
zoom i Lahore, Pakistan nå i Juni hvor vi underviste
til ca. 300 gjennom storskjerm på en dags seminar
hvor vi støttet med måltid for deltakerne. Vi hadde
god feedback fra seminaret. Vi har planlagt nytt
seminar i ett nytt område i Juli.
Be for våre kontakter og oss at Herren beskytter,
forsørger og leder. Det er en krevende tid å drive
misjon og vi må hele tiden være fleksible og høre fra
Herren. Men gjennom Guds nåde opplever vi vekst
og framgang trass store utfordringer. Vi ber om at
Herren, den gode Hyrde skal lede deg og dine og at
Guds glede, fred og nåde skal bevare deg på alle
dine veier. Tusen takk for at vi får dele litt av hva
Herren gjør gjennom tjenesten og igjen tusen takk for at
du gjør dette mulig gjennom dine bønner og støtte.
Ha en fortsatt god sommer fra Øyvind og Sherry
Følg oss gjennom sosiale-media
www.revivalmission.org og min private Facebook side.

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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