Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO
Februar, mars og april 2014

Vi slår sammen nyhetsbrevene for februar,
mars og april og kommer nå med tema:
PÅSKE! Påskehøytiden er svært viktig, men vi
opplever at menigheter tar påskefri og denne
viktige høytiden nedprioriteres også blant oss
kristne. Vi velger derfor allerede nå å fokusere
på påskebudskapet, som er det viktigste i hele
den kristne tro.
Påskehøytiden - Jesu død og oppstandelse,
frelse og tilgivelse! Jesus seiret over alle
onde makter! Korset - seierstegnet!
Budskapet om Jesu Kristi død og oppstandelse er
redningen for menneskene, og redningen for splittende
familier! La oss være frimodige om påsken og påskens
innhold!

Jeg taler ut med Jesus.
Han gir meg herlig svar:
«For kamp og strid jeg overvunnet har.
Jeg vant en herlig seier over død og grav.
Jeg er din sikre støttestav!» Tor Zetlitz
«Døden er oppslukt til seier!» 1.Kor.15,54.

«Og se, det ble et stort jordskjelv. For Herrens
engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet
steinen til side og satte seg på den. Han var som
lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De
som holdt vakt, skalv av redsel for ham, og de ble
som døde. Men engelen tok til ordet og sa til
kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus
den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått
slik som han sa. Kom å se stedet hvor han låSkynd dere nå av sted og si til hans disipler: Han er
oppstått fra de døde. Og se han går i forveien for
dere til Galilea, der skal dere se ham.» Matt. 28,2-7
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 får meldinger:
Fra N-Vest:
«Hvor ofte ser vi ikke på Gud som vår siste og svakeste ressurs. Vi går til ham
fordi vi ikke har noe annet sted å gå, men så oppdager vi at livets stormer ikke
har drevet oss opp på et skjær, men nettopp inn i den havnen vi trengte(George
Mac Donald)»
Fra Østlandet:
«Ja, det er tøft for mange rundt omkring, men forrige søndag ble jeg ledet til en
annen kirke enn jeg hadde tenkt, og Gud møtte meg veldig! Temaet var å tro på
det usynlige, og det å ha fått en visjon fra Gud om noe han vil gjøre- og så holde
fast på det uansett hvor lang tid det tar eller hvor merkelig det kan se ut for
andre(jfr. Noah).hilsen meg»
Fra Østlandet:
«Takk for meldingen! Det har vært en god dag med faste og bønn og en god
visshet om at en ikke er alene i bønnekampen. Takk for at TO SKO finnes! Med
beste hilsen meg.»
Fra Nordland:
«Om det er umulig for meg?, svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror.»
Mark.9,23»
«Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile
på deg og gi deg råd.» Salme 32,8
Fra S-Vest:
«Takk for god oppmuntring! Kjenner meg så igjen. Alt er ved det same men er
ved godt mot. D ordet står i 2Mos.14,14 Herren strider for oss! D seier han og i
5 Mos. 20, 3og4 . Fleire gonger seier han: «SJÅ EG VENDER LAGNADEBN
FOR MITT FOLK(Jer .30).Les og Jer. 30,24. Takk til Jesus at hans planar og
vilje står ved lag! Amen.
******************
Stiftelsen TO SKO på Stortinget.
Et gjenforenet par, Jan Inge og Grete Skeie, og jeg var på Stortinget 16. januar.
Vi fikk treffe Svein Harberg som leder familie og kulturkomiteen. Vi orienterte
ham om TO SKO arbeidet. Jeg hadde håpet på at han kunne love oss midler til
arbeidet der og da, men det er visst ikke slik det fungerer.

Vi trenger penger til lønninger så vi kan ansatte folk, penger til innkjøp av et hus
som vi kan ha til senter med kontor og mulighet for folk å være i bønn, samtale
og undervisning osv.osv. Et hus som kan være aktuelt til TO SKO koster kr.
2.300.000,- (pluss noe oppussing). Huset ligger i Østerdalen, ganske midt
mellom Trondheim og Oslo. Be om at Guds vilje skjer; at vi får dekket
egenkapitalen og får et gunstig lån, dersom det er Guds vilje at vi skal kjøpe
huset!
Betel i Langevåg har invitert Jan Inge og Grete Skeie Kristi himmelfartsdag,
torsdag 29.mai, og de blir til søndag 1.juni. Det blir også TO SKO – samling
der lørdag 31.mai. Velkommen den som har mulighet! (Vi kommer nærmere
tilbake til tidspunkt).
Sommeren på Flekkerøya?
Vi planlegger samling på Flekkerøya andre uka i juli. Vi kommer tilbake med
nærmere opplysninger. Om dette passer for deg så ta kontakt!
Takk til dere som ber for oss, fint om dere er med i bønn for arbeidet videre, at
det blir slik Jesus Kristus vil ha det! Takk også til dere som gir oss midler! Vi er
dessverre ikke så flink å takke hver enkelt. Håper dere kan tilgi oss det og vit at
det betyr veldig mye for oss med den støtten vi får!
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