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Bruk troens skjold I alle omstendigheter:
Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og
fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved
Den Hellige Ånds kraft. Rom 15:13
Ta framfor alt troens skjold; med det er dere i
stand til å slokke alle de brennende pilene fra den
onde. Eph 6:16
Nåde og fred til alle våre misjons-venner! Høsten
står for døren og vi håper at alle har hatt en fin og
velsignet sommer. Våre planer for Juli og deler av
August ble ikke som vi hadde planlagt og forventet.
Vi skulle reise til Singapore og hadde planlagt møte
programmer i India og Nepal. Men den dagen vi
skulle reise testet vår datter positivt for Covid og vi
kunne ikke reise. Vi prøvde å forandre våre billetter
noen dager senere men ingen fly billetter var
tilgjengelig. Så vi måtte legge om våre planer og
utsette vår Asia reise til Oktober og November. Vi
tror alt virker til det gode når vi fortsetter å lite på
Herren og at Han har omsorg for oss når vi som
troende er utfordret av livets omstendigheter. Selv
om vi følte oss både mismodige og skuffet når det
ble slik, har vi har sett i ettertid at det var nødvendig
for oss å være i Norge under denne tiden for mange
ulike grunner. Gud er god og han fyller oss med håp
og glede gjennom troen selv om ting ikke ble som vi
planla og forventet. Fortsett å be for oss så vi kan
fortsette å være effektive til å nå ut med de gode
nyheter og for åpne dører for ordet til å bli forkynt
som det skal. Vi lever i en utfordrende tid, men i
slike tider må vi påminne oss om at vi har Guds favør
og velsignelse til å ha framgang og lykkes med Guds
planer og hensikt med våre liv. Mørke tider i verden
kan være herlige tider for Guds menighet. Hvis du
opplever vanskelige tider akkurat nå, vit at Gud
elsker deg og sett din tro på Guds godhet og omsorg
for deg. Vi kan få kaste våre bekymringer på Ham og
legg alt i Hans kraftfulle og nådefulle hand. Vi kan
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koble vår tunge til vårt indre menneske og
tale ut troens ord. Drag fra frelsens kilde som
vi har i Jesus. Ikke la våre følelser og
temporære omstendigheter få styre våre liv.
Gjennom kraften i Ordet i vår munn og Ånds
kraft kan vi holde en stø kurs gjennom livets
stormer. Som Jakob sier i sitt brev; “ Se, også
skipene, selv om de er store og blir drevet av
sterke vinder, blir de styrt av et meget lite
ror, dit styrmannen ønsker. Slik er også tungen et lite lem, men kan likevel tale store
ord. Se hvor stor skog en liten ild tenner i
brann!” Jak3:4-5
Gjennom troens Skjold kan vi slukke all den
ondes brennende piler som kommer imot
oss. Problemene kan vokse og bli større i våre
liv om vi ikke responderer med troen, men
tillater våre følelser og omstendigheter å
kontrollere våre liv. Stå opp som Jesus gjorde
når han ble fristet av satan og si “DET STÅR
SKREVET!» Ikke la problemene du møter i
livet vokse gjennom å tale om fjellet av
problemer, men bruk din tro og tal troens
ord. Guds nåde er alltid tilstrekkelig i vår
utilstrekkelighet. Hvis vi har blitt såret eller
skuffet på vår vandring, ta ett standpunkt i
troen og hold ditt blikk på Jesus og la Hans
nåde og kraft føre deg inn i Guds fred og
glede. Hold fast på Guds godhet og kjærlighet
til deg. Fortsett din vandring i troen og løp
det løpet Herren har for deg. Gud er trofast i
en verden av usikkerhet. Han har fortsatt
gode dager for deg og meg og har omsorg for
sine sønner og døtre. Må Herren nå fylle deg
med sin glede og fred i Den Hellige Ånd.
Nåde og Fred fra Øyvind og Sherry

Oppdatering fra misjons arbeidet:
Vi er takknemlige for at misjons arbeidet går
framover og vokser. Tusen hjertelig takk for dine
bønner og støtte til arbeidet. Vi tar nye steg i troen
og må våge å gå på vannet med Jesus så vi kan være
forberedt for det som ligger foran oss. Vi vil dele i
dette brevet hva som har hent siden slutten av Mars
til Juli.
Europa: Mange dører er åpne for oss i Europa. Be
gjerne for oss om Guds ledelse så vi kan være på rett
plass til rett tid. Vi har hatt privilegium til å forkynne
i menigheter og har hatt vekkelse møter og fått
undervist Guds Ord i Norge, Ungarn og Romania.
Mennesker har blitt frelst, helbredet og berørte av
Herren. I April besøkte vi Grace Home Church i
Budapest, Ungarn hvor mange fikk en sterk berøring
av Guds kraft og nærvær. Vi hadde også privilegium
å møte broder Fekte Imre som driver ett stort hjelpe
arbeid i Øst Europa på hans senter i utkanten av
Budapest. Vi også hadde med en gave fra en partner
til hans hjelpe arbeidet i Ukraina. I Mai besøkte jeg
igjen Romania. Denne gangen besøkte vi Menigheter
i Nord Romania nær grensen til Ungarn. Vi er
takknemlige til Pastor Boros og hans generøse
medlemmer fra Baraka Church som hjalp oss med 5
dagers møter. Vi hadde 3 møter i byen Salonta og
søndags møte også i menigheten Batak i byen Arad.
Vi fikk erfare Guds påtakelige nærvær og frihet i
møtene. Vi hadde også ett møte i en sigøyner
menighet i Szilagy Mocsoya med pastor Miklos. Vi
hadde ett herlig møte hvor mange ble berørte av
Gud og blant annet en ung jente vitnet at en kreft
svulst forsvant fra hennes hals. Etter det tok jeg flyet
fra Timisoara, hvor jeg hadde felleskap med noen
pastorer, til Biserica Crestina Pentecostela church i
Bukarest hvor vi hadde 3 dagers møter.
Orissa, India: Vi fortsetter å ha Pastor seminar i
Orissa sammen med Pastor Sam. Vi har hatt 3 pastor
seminar med 70-120 Pastorer og ledere hver gang
fra slutten av Mars til Juni. Vi hjelper med mat og
opphold og til noen reise kostnader. Det har vert
veldig effektivt hvor jeg underviser gjennom stor
skjerm hvor pastorer og menighets ledere i Orissa
har blitt bygget opp og oppmuntret i sin tro. Vi har
også vert i stand til å hjelpe Pastor Sam med å
installere nye tak vifter på hans trening-senter og
kirke.
Nepal: Misjons arbeidet i Nepal vokser og mange blir
frest og døpte og nye menigheter og husgrupper blir

startet. Vi har regulere leder trening og pastor
seminarer hvor vi preker gjennom stor skjerm og
bringer studenter fra ulike landsbyer for å bli trenet
og utrustet til tjeneste. Vi også støtter våre
kontakter med å nå ut til nye områder. Vi er også
takknemlige og glade for at “Trust House» ett 3
etasjers bygg som er Pastor Lukes sitt hjem og er ett
senter for hans tjeneste for å utruste og trene
arbeidere i Nepal er ned betalt og vi har ikke mer lån
på huset. Vi kjøpte huset virkelig i rett tid. Året etter
vi kjøpte bygget var prisen det dobbelte så vi takker
Herren for dette underet og alle våre partnere for
sin støtte. Spesielt Filadelfia Stad som har vert mye
involvert i dette prosjektet. Vi har planlagt møter i
Nepal fra 1-9 November i vår plan i Asia i Oktober og
November.
Vi vil takk alle partnere hjertelig for dine bønner og
støtte til misjons arbeidet. Uten våre partnere kunne
vi ikke gjøre dette. Fortsett gjerne å be for oss så vi
kan bringe de gode nyheter til nasjonene. Du kan
følge oss på min Facebook og Revival Mission og vår
YouTube kanal hvor vi legger ut bilder og video fra
arbeidet. All info på: www.revivalmission.org

broder Fekte.

Famile fra Ukraina

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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