
“For alt det som er født av Gud, seirer over
verden. Og dette er den seier som har seiret over

verden, vår tro» 1 Joh 5:4

«Vi er hardt trengt på alle kanter, men ikke knust.
Vi er tvilrådige, men ikke i fortvilelse.

Vi er forfulgt, men ikke forlatt, nedslått, men ikke
ødelagt... Og siden vi har den samme troens Ånd,
etter det som er skrevet: Jeg trodde, derfor talte
jeg, så tror også vi, derfor taler vi.» 2 Kor4:8-9,13

Det ser ut som om verden er på vei inn i en
stormfull tid med mye utrygghet og problemer.
Bibelen åpenbarer for oss at verden ved denne
tidsalders slutt vil gå inn i en tid av problemer som
verden aldri før har erfart og ikke vil erfare igjen.
Vi som tror på Jesus vil ikke gå gjennom det
bibelen kaller den stor trengsel, men vi vil være i
denne verden i begynnelsen av veene og de
rystelsene som starter når mørkets makter prøver
å innføre den globale nye verdensordning med
den store løgnen om fred og framgang, som
forøvrig vil føre til en enorm katastrofe. Paulus
advarer oss om harde tider i de siste dager. «Men
vit dette, at i de siste dager skal det komme harde
tider» 2Tim 3:1
Ordet som Paulus bruker her til å beskrive tiden er
tider som er vanskelige og skremmende. Ett ord
som beskriver at du er på en skremmende plass
omsluttet av snarer og feller. Det virker som en
tilstand av håpløshet og at du er fanget i en
deprimerende og vanskelig situasjon. Men som
troende kan vi løfte blikket og se med troens øyne
i tillit og tro på vår klippe, som er Kristus. Vi er
fødd i en tid som denne. Fødd til å seire over
verdens system, og gjøre stor ting i Kristus. Glem
ikke at du har en pakt med Gud, at du har den
sterkeste personen i denne verden i deg, Den
Hellige Ånd. Glem ikke at du har Guds kraftfull,

levende og skapende ord i din munn. Nåden
er alltid større en fjellet du møter. Gud har
en god plan for deg og meg. Vi har det salige
håpet at Jesus kommer snart for sin brud og
vi vil være med Han for alltid og vi skal
regjere med Han i en ny verdens ordning i
tusenårs riket som kan være en realitet om
kort tid. Som troende har vi håp og en
fantastisk framtid. Ikke bli blind av livets
omstendigheter men se bakom det med
troens øyne og perseptiv. Vi har troens ånd
og ingenting kan stoppe oss og hindre oss i
å løpe løpet i seier og bevare vår tro.
  Vi vil ønske alle våre misjons venner en
riktig god jul og ett velsignet nyttår. Vi har
ikke vert i stand til å sende ut nyhetsbrev og
jule hilsen på papir i år, men vi tror vi kan
fortsette med det neste år og vi håper vi
kan nå deg med dette. Gud har vært god
mot oss i 2021. Det har mange ganger sett
mørkt og vanskelig ut for oss og vår tjeneste
og våre medarbeidere i de landene vi
arbeider. Men vi takker Herren for hans
trofasthet og våre misjonsvenner som har
bedt for oss og støttet oss i tjenesten. I
vanskelige omstendigheter har Herren gitt
oss vekst og framgang i misjons arbeidet.
Mange dører er åpne for oss og selv om fjell
og murer reiser seg framfor oss har vi
forventning på at Guds kraft og herlighet
skal ta oss til de plassene han har forbered
for oss og at vi har framgang i alt det Herren
har for oss.  Våre møter, trenings program
og pastor og leder seminar har vert
vellykket og vi har mye gode tilbake
meldinger. Vi har vert i nær kontakt med
våre medarbeidere og respondert i tro i alle
de omstendigheter vi har møtt på. I den
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skrivende stund er jeg i Norge med familien og vi
har møter i menigheter. Vår plan er å dra tilbake
til Singapore rett før Jul. Vi ber om at vi og du skal
ha ører til å høre og øyne til å se hva Herren har
for oss i 2022. Vi ber om Guds favør og hans
beskyttelse og at Guds nåde skal fylle alle dine
behov.
God Jul og Godt Nyttår fra Øyvind og Sherry
Rapport fra misjons feltet:

Nepal har gått igjennom mange problemer og
nedstenging av landet som mange andre land.
Men vi har vert i stand til å drive vårt nettbaserte
trenings program hvor to grupper med til
sammen 40 studenter, mest ungdommer, har
fått grunnleggende undervisning. Vi bringer
studentene for 4 dager med intensiv
undervisning til vårt senter «Trust House» i
Chitwan og sørger for overnatting, mat og reise
penger. Programmet er en samling på 4 dager i
månen tre ganger. Utenom det har vi også gitt
støtt til kirkeplanting trening i mange landsbyer
hvor 360 har blitt trenet til å starte nye
menigheter. Vi har også hatt regulere pastor og
lederseminar gjennom stor skjem. Vi har også
fått hjelpe med mat utdeling i landsbyer som har
hatt mat mangel på grunn av Covid -19
nedstenging. Gjennom Guds nåde har vi fått
hjelpe mange familier i nød. Midt i alle
problemer med covid-19 og hva det har ført med
seg opplever vi en kraftig vekst i arbeidet. Mer en
tusen har blitt døpte og tretti nye menigheter og
husgrupper har blitt startet de siste åtte måner i
Nepal. Flere tusen har fått høre evangeliet og
mange for første gang. Geite-farmen som vi
startet for å hjelpe lokal samfunnet og misjons
arbeidet vokser og går bra. Vi støtter også
arbeidet med data maskiner, prosjektor og tv
skjermer og lignende for at våre medarbeidere
skal bli mer effektive i sitt arbeid.
 India: Vi har fokusert hovedsakelig i to områder
det siste halve året. Trenings-senterne i staten
Orissa og statene Arunachal Pradesh/Assam i
Nord Øst India. Assam har erfart ødeleggende
flom igjen og vi fikk hjelpe noen landsbyer som
vår kontakt driver misjons arbeid med mat og
varme pledd. Vi ser også en vekst i dette arbeider

hvor mennesker blir frelst og døpte og nye
menighet blir startet. Vi har også startet opp
med nettbasert bibel undervisning på bibel
skolen Himalaya Bibel Institutt på grensen
mellom statene Assam og Arunachal. I slutten av
November starter vi også opp med seminar for
pastorer og ledere gjennom storskjerm. I Orissa
har vi hatt en Pastor og leder seminar hver måne
det siste halve året. Det er en stor hunger for
Guds ord i Orissa og Pastorer og menighets
ledere kommer til sentrert i Orissa for 2 eller 3
dager undervisning og vi forsørger med mat og
hus og reise utgifter for de som behøver det
mest. Vi har mye bra tilbake meldinger fra Pastor
og ledere hvor de uttrykker takknemlighet og at
deres liv og tjenester har blitt forandret gjennom
undervisningen.
 I Vietnam har vi regulere zoom møter. Vi er klar
til å starte pastor seminar når det åpner seg opp
for det. Vi har allerede investert i utstyr og er
klar. Vi har mang vitnesbyrd om oppmuntring og
en berøring av Herren og helbredelser gjennom
disse zoom møtene som har nådd mange byer i
Vietnam.
  I Europa denne gangen har vi i den skrivende
stund fått besøke menigheter her i Norge. Jeg
hadde også 7 dagers møter i Romania nå i
November. Vi hadde sterke og herlige møter. Vi
hadde også program for ungdommer. Mange,
spesielt ungdommer sa at den nåde baserte
undervisningen og undervisningen om vår nye
identitet i Kristus har totalt forandret deres liv.
Overalt vi hadde møter ble mennesker frelst og
berørte av Guds kjærlighet og kraft. Der er
mange åpne dører og muligheter i Romania og
jeg vil dele mer om dette senere.
Tusen takk for at du hjelper oss å nå ut med de
gode nyheter. Det beste ligger i framtiden for
oss som tror på Jesus. Jeg tror en stor høst av
mennesker skal få møte Herren i den
utfordrende tiden som ligger foran oss. Må
Guds herlighet og nåde være med deg og dine.
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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