Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO
Mars og april 2015

Påskehøytiden begynner i år i slutten av mars,
Palmesøndag 29 mars.
Fastetiden er begynt. Askeonsdag, 18.februar, startet fastetiden og varer 40
dager frem til påsken.
Tida frem til påske går fort.
I Norge har vi bare rammene igjen etter denne langfasten.
Det er flott å tenke på at store deler av folket vårt fastet 40 dager frem til påske,
gjennom hundrevis av år! Tenkt på alle de bønnene som er bedt for landet og
folket! La oss takke Gud for det!
Vi faster onsdager, de av oss som har mulighet til det, kan faste
to dager i uken i denne tiden, eller faste et måltid hver dag, spise mindre hele
denne tiden, kutte ut sjokolade og søtsaker ?
Det er MANGE måter å faste på. Gjør du det som du blir ledet til!
Det som er viktig er at vi ber om at Guds rike skal komme
og at Guds vilje skal skje!
Påskebudskapet er sterkt og bør feires for alt det er verd! Ta del i
samlinger i din menighet i påsken eller få med deg forkynnelsen
fra påskemøter/ konferanser eller andre samlinger.

«Døden er oppslukt til seier!»
1Kor. 15,54

“Å, la aldri noensinne
Korsets tre meg gå av minne
Som deg frelsens fyrste bar!
Men la kors og død og smerte
Tale, rope i mitt hjerte
Hva min frelse kostet har!”
6.vers av «Naglet til et kors på jorden.»

”Oss seier Lammets blod har gitt,
Vi jubler: Satan er slagen blitt,
Han viker, knust er all hans makt,
Guds lam har seier brakt.
Det er kraft, kraft, seier og kraft,
I Hans blod, i Hans blod!
Ja, Jesu sår de har den kraft
Som knuser all Satans makt.”
MB

Satans viktigste mål er:
Å skjule, fordreie, misbruke eller helt tilsidesette Guds
åpenbarelse om korset på Golgata,

hvor Menneskesønnen
gjorde ham HELT
maktesløs
og utfridde ALLE hans
fanger !

Vi hadde flotte møter i bedehuset i Nygaten i
Stavanger 20 og 21 februar.
Øyvind Kleiveland underviste om ekteskapets hellighet og ubrytelighet. Denne viktige
undervisningen ble tatt opp og blir lagt ut på hjemmesiden vår så du kan lytte til den og
eventuelt dele den med andre. Han viste ut fra Romerbrevet 7, 1- 6 hvordan ekteskapets
ubrytelighet brukes for å vise oss at Jesus Kristus er eneste veien til Gud. Fordi den gifte
kvinne er bundet til sin mann til døden, og løst fra ham kun ved død. SLIK er også vi løst fra
loven KUN ved Jesu død.
Kleiveland underviste også om helligjørelse og det å leve et hellig liv i renhet bl.a. ut fra
Paulus brev til Titus 2, 11-15: « For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den
opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig
og gudfryktig i den verden som nå er….og rense for seg et eiendomsfolk, som med iver gjør
gode gjerninger.»
Vi får meldinger:
En tilbakemelding på sms :

“Tusen takk for meldingen!
Jeg er så glad at jeg har TO SKO i ryggen !
Det gir meg mot til å stå fast i troen.
For hos meg er det menneskelig sett håpløst!
Men FOR GUD ER ALT MULIG !
Og det er blitt så viktig for meg å holde ut i kampen.
Takk for oppmuntring! Mvh. Meg.”
Tap ikke motet
Tap ikke motet, du kjære, da er noe dyrebart tapt!
Gud har en lekse å lære hvert menneskebarn han har skapt.
Bakom de tyngende gåter, den motgang som nå møter deg.
Er det en vilje som råder, en visdom som alltid vet vei.
Her skal vi bie og bede, bede og bie på ny.
Når solen er aller lengst nede, da bær det mot morgengry.
Korset som tynget din nakke kan bli til din rikeste sang.
Og da kan det skje du vil takke for det som du gråt for engang.
Svend Rehling 1948

TO SKO – samling for menn privat i Trøndelag 1-3 mai.
Øyvind Kleiveland underviser der. Ta kontakt for nærmere
informasjon!

Takk til alle som har støttet oss med bønn,
økonomi og annen hjelp!

God påske!
Gjenreis familien:
Far, mor og barn
Hilsen TO SKO v/ Arnhild Gjendem

Mob: 95 03 53 61
Du finner oss på Facebook (søk på To Sko)!

Email : post@tosko.no
TO SKO kontonr.: 1503.07.42572
Arnhild Gjendem kontonr.: 0534 071 9257

