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vil ha på deres kirker og deres 
lokalsamfunn i fremtiden vil 
bare bli vist når vi står hjemme i 
himmelen med Jesus. Jeg gleder 
meg til smilene til elevene som 
har vært en del av bibelskolene 
våre når jeg kommer dit. Gud vet 
hvor sterkt India og indianere 
har blitt lagt på hjertet mitt, 
og det har alltid vært slik. Vi så 
vekkelse i mange av kirkene i 
Chennai, som hadde ledet RSOM 
bibelskoler. Når jeg sier vekkelse 
mener jeg ekte Guds ild som jeg 
nesten aldri har sett før. Både 
unge, middelaldrende og gamle 
var i brann for Jesus, og ba som 
jeg bare drømmer om at vi skal 
komme inn for å gjøre i Europa. 
Gud ga meg en åpenbaring 
mens vi forkynte; Evangelist 
Claus Møller, Dr. Thomas George 
og jeg forkynte for det meste 
om tro, og tro er hovedtemaet 
i RSOM-pensumet. Troen løftet 
folket i alle kirkene, og det tente 
virkelig vekkelsesilden i disse 
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I april og mai dro vi til 
India, for første gang etter 
Covid-restriksjonene, for 
å holde forskjellige møter 
og avslutninger for RSOM-
bibelskoler i forskjellige byer i 
Sør-India. Dr. Thomas George 
fra Kerala og Claus Møller og 
Mona Auke reiste med meg 
denne gangen. Mer enn 200 
studenter ble uteksaminert fra 
våre restaureringsskoler denne 
gangen. Påvirkningen disse 
bibelskolene og nyutdannede 

Tirsdag 14. juni lastet 
Restaurasjon Norge en 106 
kubikkmeter tilhenger med 
masse forskjellig, mat, klær, sko, 
leker og mye mer, sammen 
med Fair Share Norway. Sjåføren 
er ukrainer og han gledet seg 
til å kunne kjøre denne hjelpen 
til hjemlandet! Behovet er stort 
og mange vet ikke hvordan de 
skal klare seg i denne utrolig 
krevende tiden, med krig og uro, 
og menneskene mangler det 
mest essensielle for hverdagen.

Traileren går til Lviv i Ukraina, 
til en menighet som mottar 
hjelpen. Der kan de som bor 
i nærliggende byer komme 
og hente det de trenger, og 
så brukes mindre biler for å 
kjøre hjelpemidlet videre til 
krigsområder.

Hjelpende hender til

UKRAINA

RESTAURERINGSBIBELSKOLE
AVGANGSTJENESTER I
INDIA OG BANGLADESH

EVANGELISKE 
MØTER I INDIA

RESTAURERING
PÅ Å GÅ PÅ 
BIBELSKOLER

Vennligst bla innsiden for...
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Uteksaminering 2022
Å heve restene av vekkelse
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Som vår Herre Jesus sa: “Høsten er 
rikelig, men arbeiderne er få”.
Det er tiden for å utruste, oppmuntre 
og opplyse de unge restene til en stor 
vekkelse som hele verden venter i 
spenning på.
Gjenopprettingstjenestene i Asia 
spiller en viktig rolle i å undervise og 
utruste de vanlige troende til å gjøre 
ekstraordinære ting for Guds rike. 
Restoration Bible Schools i India og 
Bangladesh hadde trent mer enn 400 
elever gjennom sine 15 skoler i løpet 
av 2021-2022.
For å anerkjenne studentene for 
deres vellykkede gjennomføring 
av bibelkurset, ble det holdt 
konfirmasjonsseremoni på forskjellige 
steder i India og Bangladesh.
Rev. Egon Davidsen, grunnlegger 
av Restoration Bible School ga bort 
sertifikatene til elevene og Eva Claus 
Møller fra Danmark,
Dr. Thomas George, administrerende 
tillitsmann oppmuntret studentene 
med kraftige Guds ord.
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Uteksaminering 2022
Ved den allmektige Guds nåde 
mottok rundt 140 elever fra 
fire restaureringsbibelskoler i 
Bangladesh sin eksamen.
Gradueringsprogrammene ble 
holdt i to divisjoner i Bangladesh - 
Gopalganj og Khulna.
Programmene ble tilrettelagt av 
lokale pastorer og lærere som 
brukte de lokale kirkelokalene. 
Elevene ble verdsatt ved å få 
utdelt et sertifikat og en spesiell 
salvelsesbønn. De fleste av 
elevene var unge, noe som 
var et godt tegn på å nå den 
unge generasjonen for å spre 
evangeliet over hele landet.
Gradueringsprogrammene var 
glade for å ha besøk av Mr. Thomas 
George, Board of Management, 
RSOM India, tilstedeværelsen av 
den nasjonale generalsekretæren 
for BBCS, Kirkens president og 
lokale pastorer.

BANGLADESH RSOM-SKOLER

Vi trenger fortsatt støtte for UKRAINA! 
Transporten har ankommet Lviv og de er 
allerede i gang med å laste opp i mindre 
varebiler og sende videre til de ulike 
menighetene. Vår kontakt i Lviv sier at de 
trenger alt som er sendt og de er så takknemlige 
for alle som har vært med på å gi! Klærne gis 
blant annet til soldater og sykehus. Og maten 
deles ut til de som trenger det mest. Diesel er 
dyrt og de trenger hjelp til å transportere til 
Kiev og Donbas-regionen..

Vi trenger din økonomiske støtte for å gjøre 
dette mulig!

Nyhetskanalene forteller at det er hauger med 
nødhjelp som ligger og råtner, og at de ikke trenger 
vår hjelp, men kontaktene våre sier noe annet! 
Mange har ikke tilgang til mat og nødvendigheter, 
og vi sørger for at det kommer ut der det trengs 
mest.

Noen sier at dette bare er en dråpe i havet, men de 
som mottar denne “dråpen” vil være takknemlige 
for at deres bønn om “daglig brød” blir besvart! Og 
at vi står sammen med dem og ber for dem!

Du kan hjelpe dine brødre og søstre i Øst-Europa! 
Be om at tilhengeren kommer uten problemer og at 
hjelpen når enda lenger!

In Norway:
VIPPS #13465 (Familiekirken i Follo)
Bank account: 1503 42 34997 (in Norway)
Abroad:
IBAN: NO 11 1503 42 34997
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Gi gaven din til Ukraina!

Avgangstjeneste
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Evangelium &
Healing møter

Restoration Ministries i India hadde organisert 
evangelie- og helbredelsesmøter på forskjellige 
steder i og rundt Chennai, Tamil Nadu og Srikakulam 
i delstatene Andhara.
Pastor Egon Davidsen og Eva. Claus Møller hadde 
blitt brukt mektig av Herren Jesus Kristus til å 
forkynne evangeliet, helbrede og befri folket fra 
sykdom og trelldom.
Mange enestående mirakler fant sted under disse 
møtene. Folk ble helbredet fra HIV, brokk, tåkesyn, 
blindhet, lammelsesanfall, hjertesykdom, hud- og 
psoriasis-lignende sykdommer.

Og Herrens kraft var til stede  
for å helbrede dem. Luke 5:17
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PÅ Å GÅ 
RESTAURERINGSBIBELSKOLER

Det er mer enn 550 studenter i India og rundt 300 studenter i 
Bangladesh studerer ved 22 restaureringsbibelskoler. Lærerne på 
bibelskolene våre streber etter å gjøre dem til en eneste vinner. De 
gjennomfører regelmessige eksamener og oppmuntrer dem til å 
være en praktisk kristen.
I India jobber Restoration Bible-skoler veldig effektivt i statene Tamil 
Nadu, Andhara Pradesh, Orrisa og Madhya Pradesh. Nå vil disse 
studentene være klare for innkalling innen januar 2023.

kirkemennene. Dette er hva Gud gjør i India 
nå. Han tenner ekte vekkelsesild gjennom 
forkynnelsen og læren om tro. Mange betydelige 
mirakler skjedde også gjennom hele turen 
denne gangen, spesielt gjennom evangelisten 
Claus Møllers tjeneste. Be om at Gud velsigner 
ham enormt.
Vi har også vært i stand til å sende en 
enorm lastebillast med humanitær hjelp til 
de ukrainske kristne i begynnelsen av juni, 
96 kubikk, og denne hjelpen deles nå i disse 

dager til mange forskjellige kirker både i vest, 
sentralt og øst i landet . Jeg har lovet kirkene 
at jeg skal komme og besøke dem til høsten. 
Vi må oppmuntre hverandre spesielt i disse 
tider. Du kan se bildene fra trofaste mennesker 
som distribuerer og gir hjelp til forskjellige 
mennesker og kirker.
Vennligst hold det ukrainske folket oppe i bønn 
denne gangen!
Egon Davidsen 
Grunnlegger
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I INDIA OG BANGLADESH
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