
Fra solens oppgang og til dens nedgang skal Mitt navn
være stort blant folkeslagene Mal 1:11Mollavegen 24,  6094 Leinøy, Norway

oyvindmoller@yahoo.com
www.revivalmission.org
Org. Nr. 991221026
Bank Konto: 1503.78.35878

Jesus er den samme i går og i dag og til evig tid.
Hans trofasthet varer til evig tid. Han forandrer ikke
karakter eller menig i vårere lives utfodringer og ulike
omstendigheter vi møter på. Hans pakt med oss står
fast som ett fjell i alle lives omstendigheter. Vi kan ta
Gud på ordet. Han er trofast selv om vi snubler. Vi må
i alle omstendigheter stå på pakts ordet og tale ut slik
som Jesus gjore når han ble fristet av djevelen; “ Det
står skrevet ” Vår respons på livets utfodringer må
være på troens ord og ikke på livets omstendigheter.
Alt det som har hent gjennom convid-19 viruset som
slo til i hele verden er en påminnelse at alt i denne
verden er bygget på en usikker og vaklende grunn.
Det finnes ingen trygghet i denne verdens system. Alt
kan forandre seg over natten. Men Guds ord sier at
all ting blir rystet for at det som ikke kan rystes, alltid
skal bestå og at vi har fått ett rike som ikke kan
rokkes. Hans løfter kan ikke rokkes. Vi kan bygge
våre live og vår tro på noe som ikke kan rokkes. Noe
som består for alltid. Gud vil se til at hans folk seirer
selv om det noen ganger kan se mørkt ut. Tenk på
dette. Mens vi ennå var syndere valgte Gud å tilgi oss,
akseptere oss og velsigne oss når vi ikke hadde gjort
oss fortjent til noe. Vi skal ikke måle oss selv og prøve
å fortjene noe fra Gud, men se oss selv gjennom den
kjærlighten som tok Jesus til korset til en død som jeg
fortjente og gav meg ett nytt live gjennom sin
oppstandelse. Nåden er Guds kjærlighet til oss i
handling. Han gjore det og vi fikk alt. Vi fortjente
ingenting, men fikk alt i Kristus. I den tid vi går inn i vil
lovløsheten og ondskapen øke. “

” Matt
24:14. Hvorfor bli kjærligheten kald hos mange? På
grunn av lovløsheten. Ordet ”Lovløshet” betyr
ondskap og urettferdighet som igjen vil fange
mennesker i ett grep av sinne, hat, utilgivelse og
bitterhet. Det som overvinner hatet er bare Guds
kjærlighet og nåde til oss. Når vi innser hvor elsket vi

er av Gud smelter det bort hatet og bitterheten
og det at vi kjenner oss urettferdig behadlet av
andre og samfundet vi lever i. Jesus sa at
anstøt ville komme og det er en snare som vil
prøve å fange oss i hat og bitterhet. Medisinen
er å lite på Herren og hans nåde. Jesus gikk
gjennom den maksimale urettferdigheten
gjennom at Han som ikke hadde syndet ble
gjort til synd slik at jeg som fortjente straffen
ble tilgitt og rettferdig gjennom troen på Han.
La meg slutte med ett ord i fra Efesrbrevet 4:32
”

”

  Det har vert en tid av extreme hendelser. Jeg
har aldri kjent en slik takknemmelighet for at
jeg tilhører Jesus og kan få låv til å se meg selv
og tiden vi lever i gjennom troens øyne. Etter
at jeg kom tilbake fra misjons reisen i Vietnam
i Januar fikk jeg ett angrep på helsen som
gjore at jeg måtte innlegges på sykehuset her
i Singapore. Mine indre organer var anngrepet
av ett virus, men jeg takker Herren for at jeg nå
er bekreftet helbredet. Jeg rakk en misjons
reise til India i slutten av Februar og begyn-
nelsen av Mars før alle grenser ble stenkt p.g.a
covid-19. Plutselig var alt snudd på hode for
oss på alle områder. I tjenesten måtte vi avlyse
all våre planlagte misjons reiser. På mange
måter var det bra for meg og familien med en
pause i all reisingen i tjenesten. Vi har fått tid til
å gjøre mange saker i misjons arbeidet som vi
ikke har fått tid til før. Etter som dagene har
gått og jeg er i lockdown her i Singapore og
kan verken reise ut eller inn kommer mange
rapporter fra våre misjons medarbeidere om
problemer p.g.a av lockdown. Det har ført til
matmangel spesielt hos de fattige som ofte
lever fra hand til munn i India og Nepal. Vi har
fått hjelpe mange i mange av de landene vi
arbeider, og i India og Nepal har vi organisert
hjelpe arbeid hvor vi har fått hjelpe mange av
de som behøver mest hjelp. Vi har fått rapport-
er om at noen dør av sult og har tatt selvmord
p.g.a håpløsheten de har oppleved. Her i Sin-
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gapore er vi fortsatt innestende og kan verken kom-
me ut eller inn. Det er en merkelig situvasjon. Jeg
håper det kan åpne opp så jeg kan reise til Norge i
August. Gjennom sosiale media har vi god kontakt
med våre misjons kontakter og vi kan nå undervise
og oppmuntre våre kontakter dagelig gjennom
desse platformene. Siden vi ikke kan ha våre kam-
panjer og seminarer bruker vi nå mesteparten av vår
resursser til å hjelpe våre kontakter. Vi er veldig
takkenemelig til alle dere som støtter oss og ber for
oss i tjenesten. Selv om det er en utfodrende tid har
vi fått hjelpe mange mennesker i nød og mange
tjenster i en vanskelig situvasjon og det har en stor
betydelse for de at noen bryr seg og hjelper. Vi har
fått rapporter at mange har kommet til tro og har
åpnet seg for evangeliet gjennom våre hjelpesend-
inger i India og Nepal. Så tusen takk for din kjær-
lighet og tro. Må Herren fortsette å velsigne deg i alt
du står i.

Ha en velsignet og fin sommer!

Shalom fra Øyvind og Sherry

I slutten av Februar og i Mars hadde vi møter
i India. Vi hadde  noen dager møter og undervisning
i en menighet i Chennai. Etter det tok jeg flyet til
Orissa. Når vi skulle lande kom flyet inn i en turbu-
lens og det var noe av det verste jeg har opplevd når
det gjelder å reise med fly. Heldigvis prøvde ikke
piloten å lande igjen, men drog til Calcutta og fylde
opp tanken og fløy tilbake og landet trygt denne
gangen i Orissa. Vi hadde noen dager vekkelse og
helbredelse kampanje i ett område 7 timers kjøring
fra hvor vi landet med flyet. Første dagen var det
noen som ikke kom p.g.a at ett regnvær var melt
over hele området. Det såg mørkt ut men vi bad og
det regnet i byer rundt oss, men ikke hvor vi hadde
kampanjen. Vi hadde noen herlige dager. Mange
ungdommer var veldig begeisteret for møtene og
danset og priste Herren. Mange gav respons på
evangeliet og vi hadde flere som vitnet om helbre-
delser. Etter kampanjen hadde vi møter i en me-
nighet i hovdudstaden i Orissa.

”

 Vi måtte avlyse våre møte programmer i
Nepal, men gjennom ett hjelpe program ”Projeckt
Hope” har vi organisert og distribuert pakker med
mat til lockdown berørte familier gjennom vår kon-
takter i Kathmandu og Chitwan. Dette arbeidet er
fortsatt i gang nå.

Fra Pastor Manik, Kathmandu: ”

”

”

Her har vi fått hjelpe mange
mennesker i nød mest i Assam, Nord Øst India men
også andre steder. I skrivende stund er behovene
økende og der er et rop om hjelp. Våre medar-
beidere gjør så godt de kan og når ut til de som
behøver det mest. I ett område langs en av de store
elvene I Assam er der 30 landsbyer. Her har   våre
medarbeider nå delt ut mat pakker til 11 landsbyer.
I dette området er det nå kristisk fordi regn seson-
gen starter og en kombinasjon med flom og lock-
down kan dette skape en katastrofe. Du kan se fra
hjelpearbeidet på facbook Revival Mission eller min
private facebook.  (www.revivalmission.org)

Takk for at du ber og støtter oss i vårt misjons arbeid.
Lockdown i India og Nepal er nå forlenget og vi
fortsetter å hjelpe våre venner med å hjelpe men-
nesker i nød. Beklager at papir utgave på nyhetsbre-
vet er enkel fordi India kontoret er stengt og vi må
lage det enkelt fra vårt hjem i Singapore.



Fra vårt hjelpe arbeid I Assam, Nord Øst India. Det er krise I mange områder på grunn av Lockdown.

Fra våre kampanje møter I Orissa, India I Mars. Mange ble frelst og berørte av Gud nærhet og kraft.

Fra kampanjen I Orissa. Det var en herlig atmosfere av frihet og gled. Mange ungdommer berørte av Gud.

ra våre møter I byen Chennai I Februar. Forkynte og underviste I en menighet I 3 dager.

Gjennom våre kontakter har vi hjulpet mange som har det vanskelig i Khatmandu og Chitwan I Nepal.



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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