
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

«Så sa Jesus til høvedsmannen: «Gå av sted! Og
det skal skje deg som du har trodd!» Og

tjeneren hans ble helbredet i samme
stund.» Matt 8:13

 «For se, mørket dekker jorden, og dypt mørke
er over folkene. Men Herren stiger opp over deg,

Hans herlighet åpenbares over deg.» Jes.60:2

Gå av sted! Og det skal skje deg som du har
trodd.

Lever vi i tiden som profeten Jesaja talte om? Jeg
tror han taler om den tiden vi nå opplever. En tid
rett før Jesus kommer tilbake. Når han taler om en
tid av dypt mørke kan ikke det være tiden etter
Jesus har kommet tilbake, men profeten går videre
og taler om tusenårs riket hvor Jesus regjerer fra
Jerusalem og videre. (Jes.60) Men i en tid av stort
mørke over verden taler han om et paradoks, over
deg, over Guds folk skal Guds herlighet åpenbares.
Guds ord viser oss at vi er lysets barn og at vi ikke er
i mørket og vi tilhører ikke natten og mørket.
(1.Tess5:4-9) Som Kristi kropp er vi annerledes. Vi
tenker, tror og vandrer annerledes en verden. Vi må
la åpenbarelsen og kunnskapen fra Guds ord vekke
oss til å se hva Gud har for oss som Guds folk. Ikke
la ting som hender i våre omstendigheter og frykten
få kontrollere våre liv, men vandre i troen og se og
forstå Guds plan og hensikt i tiden vi lever i. Når
dommen og mørket kom over Egypt var der en
annen historie for Israels barn. De hadde lys der de
bodde. (2.Mos10:21-23) Når vi leser om det som
hende i Egypt kan vi se at der var en stor forskjell
mellom Israels folk og Egypt. La oss sette vår lit til
Guds ord og ikke bli oppslukt av hva vi ser i ulike
media og hva folk sier og hva som hender rundt om
kring deg. Men la oss bevar Guds ord i vårt hjerte og
la ordet gi oss det rette perspektivet på livet og på
vår framtid. Det er hjertens tro som leder og
kontrollerer hva vi tenker og tror. Som vi tror i vårt

hjerte det er det vi vil gå på i vår vandring.
Som en troende er vi ikke lik denne verden. Vi
er ett annerledes folk. Vi har vårt utgangs
punkt for livet i Kristus. Vi tenker annerledes,
vi vandrer annerledes. Det er viktig å kjenn til
pakten vi har med Den Allmektige i Kristus.
Vit på hvem du tror, vit hvem du er som en ny
skapelse i Jesus Kristus. «Men la oss som
hører dagen til, være edrue og ta på oss
troens og kjærlighetens brynje, og sette på
oss håpet om frelse som hjelm. For Gud
bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne
frelse ved vår Herre Jesus Kristus.» 1 Thess
5:8-9. Ingen kan berøve oss fra troen og Guds
kjærlighet til oss og håpet vi har i Jesus. Han
er vårt herlighets håp. La oss påminne oss i
vår daglige vandring pakten vi har med
Herren gjennom Jesu blod og hans
sønderknuste kropp. Vi kan frimodig tro og
bekjenne; «Over meg skal Guds herlighet
åpenbare seg». Vær velsignet og la Guds
favør være med deg.

Misjons rapport: Tusen takk for dine bønner
og støtte til misjonsarbeidet. Det er viktigere
en noen gang å bringe ut de gode nyheter.
Der er håp og framtid for Guds folk. Vi
opplever en tid med mye turbulens og bare
et lite virus har forandret livet til mennesker
i hele verden. Det er en vanskelig tid for
mange mennesker. Men vi takker Herren for
gjennom Hans store nåde har det vert bra
med oss som famille og tjenesten vi står i. Om
ting har sett vanskelig ut har Herren ledet oss
dag for dag og når vi ser oss tilbake kan vi
virkelig se Guds godhet og trofasthet.
Gjennom Guds nåde og dine bønner og støtte
har vi vert i stand til å bringe ut de gode
nyheter og fått hjelpe og støtte mange
mennesker i en vanskelig situasjon. Nå i
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september og oktober har jeg vert i Norge og hatt
møter i menigheter mens Sherry og Stephanie er i
Singapore. Vi har også nådd ut til nasjonene
gjennom ulike media kanaler og har undervist og
forkynt de gode nyheter spesielt i Nepal, India og
Vietnam. I Nepal og Nord Øst India har det vert
mye nød på grunn av Covid-19, men de har også
blitt rammet av en av de verste flom katastrofer på
mange år og mange har mistet sine liv og sine
hjem, avlinger og kirker bygg har også blitt
ødelagte og skadet på grunn av flommen og de er
mat mangel på mange plasser. Men gjennom Guds
nåde har vi vert i stand til å hjelpe og støtte våre
kontakter med mat utdeling og ulike hjelpe
prosjekt. Vi har fått mange gode rapporter fra
hjelpe arbeidet og også at mange har tatt imot
Jesus og blitt døpte. Ingen ting kan stoppe
Gudsrike. Vi har også fått fikse noen landsby kirke
bygg som ble skadet og ødelagte på grunn av
flommen i Nord Øst India. I Nepal fortsetter vi med
å hjelpe til å betale ned lånet på huset «Trust
House» som har vert en stor velsignelse for
misjons arbeidet der. I den skrivende stund har vi
omlag 5000 US$ igjen av lånet.  Vi takker Herren
for at misjons arbeidet går i fullfart framover trass
lukkede lande grenser. Jeg håper jeg kan reise
tilbake til Singapore nå i November. I den
skrivende stund fortsetter vi med å hjelpe og
støtte våre misjons kontakter og underviser og
preker gjennom Zoom møter på internett.
Evangeliet går ut trass mange utfordringer. Hele
tiden får vi gode rapporter midt i en mørk og
vanskelig tid og vi ber at ting må åpne seg opp så vi
kan reise fritt igjen. Vi er så takknemlige for dine
bønner og støtte til arbeidet og gjennom Guds
nåde vi vil se Guds herlighet berøre verdens
nasjoner. Det beste ligger foran oss.
Vi ønsker alle våre misjons venner en riktig God
Jul og ett Velsignet Nyttår.
Shalom og Klem fra
Øyvind, Sherry og Stephanie Grace.

Misjons rapport fra Rev. Steward, North East
India: Etter mange måner med nedstenging og
begrenset bevegelse frihet p.g.a Covid-19 har det
nå åpnet litt opp og gjør det lettere for vårt team å
bevege oss mer fritt og besøke og oppmuntre og

hjelpe troende. I mange landsbyer har flommen
ødelagt og vasket bort avlinger, rismarker og dyr.
Også kirke bygg har blitt skadet og ødelagt og det
behøves å gjenoppbygges. Covid-19 og flom
katastrofen har skap så mye menneskelige
tragedier og lidende her i Nord Øst India. Jeg vil
takk Revival Mission for hjelpen og støtten i alle
situasjoner og under dette årets krise. Hjelpen har
gjort oss i stand til å bringe evangeliet til folket og
mange har blitt frelst og døpte under denne tiden.
Gjennom støtten har vi også fått hjelpe mang
landsbyer med mat utdeling og ulike hjelp for
mennesker i en vanskelig situasjon. Tusen takk for
støtten og hjelpen.

Fra Pastor Luke, Nepal: Mange mennesker her i
Nepal sliter for sitt daglig liv på grunn av covid -19
viruset. Forretninger og bedrifter stenges ned og
folket er i en tilstand av forvirring og håpløshet.
Men som menighet har vi vårt håp i Jesus Kristus
og vi hele tiden strekker oss ut med å bringe de
gode nyheter til flere mennesker her i Nepal.
Sammen med Revival Mission har vi fått hjelpe
med mat utdeling og støtte og fått bringe håp og
gode nyheter til mange mennesker i nød. Vi vil
takke Pastor Øyvind og alle partnere for at dere
hjelper oss her i Nepal. Under denne vanskelige
tiden har vi fått nådd mange med evangeliet og
startet nye menigheter. Jeg vil hilse alle med Salme
27 «Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skal jeg
frykte? Herren er mitt livs styrke. Hvem skal jeg
være redd for? For Han gjemmer meg under sitt
dekke på den onde dag. Han holder meg i skjul i sitt
tabernakel. Han skal løfte meg opp på en klippe.»

Fra Pastor John, Vietnam: Vi vil takk Revival
Mission for tjenesten her i Vietnam. Vi setter
virkelig pris på all undervisning for oss på Zoom
under denne perioden av covid-19 nedstengingen.
Dine budskap på zoom har oppmuntret og løftet
vår tro. Takk også for støtten til å få installert air
condition for Yohanna bønne og menighets hus og
også for økonomiske hjelpen når en av våre
ledende pastorer var seriøst syk og måtte
innlegges på sykehus. Han er nå fullstendig
helbredet og ved god helse. Tusen takk for hjelpen
og vi ser fram til å fortsette arbeidet sammen med
Revival Mission her i Vietnam.



Fra misjons arbeidet i Nord Øst India, underviser og døper nyfrelste

 Fra misjons arbeidet i Khatmandu og Chitwan, Nepal, når ut med de gode nyheter og døper nyfrelste.

  Fra  hjelpe arbeidet i Nepal og Nord Øst India.



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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