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Jesus Kristus lever!
Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse!
Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden.
JESUS KRISTUS oppsto fra de døde og han lever!!!!!

«Hvor overveldende stor hans
makt er, …Det var denne han
viste på Kristus da han reiste
ham opp fra de døde….» Ef.1, 20.
Påskebudskapet er sterkt! Vi må lese tekstene, synge salmene og
sangene og leve livet i Guds kraft!
«Syng det ut med gleda
alle munnar kveda høgt mot påskedag
Livet det har vunnet dauden bane funne
i langfredags slag!
Steig or grav som sol av hav
Fagert under morgonraude
Jesus opp av daude!»
Anders Hovden

«Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Kjærligheten tar aldri slutt.» 1. Kor. 13, 7-8.
Det er ikke lett å leve sammen. «Når da dere, som er onde..» sier Jesus i Matteus 7,11.
Vi mennesker er onde- alle sammen! Men det kristne menneskesynet er veldig realistisk!
Vi er onde og dessuten svake, men Gud stiller sin kraft og sin kjærlighet og sine løsninger til
disposisjon! Det er ikke min kjærlighet som aldri tar slutt! Det er ikke jeg som utholder alt
alene, men i Guds kraft kan jeg utholde, i Guds kraft kan jeg tåle og på Guds løfter håper jeg!

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge
byrder ….»Mt.11,28.
Bønn: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og
åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå
hvilke håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor
overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.
Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin
høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over
hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han
under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme,
fylt av ham som fyller alt i alle.» Ef.1,17-23.
«Hvordan kan Satans angrep bli til vinning for oss?
Når vi er truet av Satans angrep og forbannelser, vokter vi oss mer enn noensinne for å
synde, fordi enhver synd betyr en innfallsport for Satan. Vi kan ikke lenger tillate oss å leve
med synd som ikke er bekjent og gjort opp; tvert imot drives vi til å passe nøye på at vi lever
som «lysets barn». (Se Ef.5,8 og 15).
Det at vi er truet av Satans angrep og forbannelser, driver oss til stadig på ny å
påkalle Jesus: Dekk meg med ditt blod! Det ærer Jesus at vi priser Hans dyrebare
blod, og samtidig forvandler det oss.
Satans angrep eller forbannelser driver oss til å bønnfalle om å hengi oss til å bli små
og ringe. For hans piler kan ikke ramme dem som ligger utstrakt på jorden. Troens
kamp mot Satans angrep og forbannelser trener oss opp for kommende, enda
hardere tider, da vi stadig vil bli utsatt for slike angrep.
Hver gang vi synger troens seierssang i kampen mot fiendens makt, blir vi sterkere.
Hver gang vi synger troens seierssang, tilføyes helvetet et slag og blir mer og mer ute
av stand til å nå sitt mål.
Hver gang vi synger troens seierssang, får Jesus ære, fordi noen priser Hans navn og
stoler på Hans makt og Hans seier.» MB

Vi får SMS:

Fra sør:
«Hei! 2 Krønikerbok 33. kap.v.9-16 selv om han var bundet av kobberlenker satte Gud han fri
og han fikk sitt rike igjen når han ydmyket seg! Ha en velsignet dag! Hilsen meg»
«Kjempesterkt! Herren har talt det velger jeg å tro, 4 Mos. 23 v19 der står det: «Gud er ikke
et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han
si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk?» Hilsen meg»
Fra vest:
«Takk for meldingen om at Kristus er oppstanden! Det er sterkt! Takk for at du så trofast
sender meldinger om Guds Ord SOM ER DET EINASTE SOM HOLDER! Takk for forbønn for
sønnen vår! Går bedre med han no!»
«Løft dine øyne og se fra det stedet hvor du står, ….vil jeg gi deg og din ætt til evig tid,» 1
Mos.13 v.14 og 15. Ingenting blir inngitt deg av Gud ved Den Hellige Ånd som Gud ikke har til
hensikt å oppfylle. Alt som du lengter etter og få gjøre for Herren ligger innenfor troens
rekkevidde. Den hunger som Gud har vekket til live i deg, vil Han mette. Gud som har blåst et
himmelsk håp inn i hjertene våre, Han skal ikke skuffe eller svikte oss når vi jager framover
for å se oppfyllelsen av det. «Og de fant det slik som Han hadde sagt dem.» Luk. Kap.22 v 13.
«Jesus sa….Jeg søker ikke min vilje, men Hans vilje som har sendt meg. «Joh. Kap.5 v.30.
…Som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet.» Efesarane 6 v.6. Det som trengs i vår
tid er kristne som til hver tid bare har en bønn på sine lepper, ett ønske i sine hjerter, det å
tjene Guds vilje. «Jesus, det er mer enn meget. At jeg deg til gave fikk. Ta mitt hjerte som ditt
eget, sett det i den rette skikk. Så jeg alltid frisk og mild. Roper: Herre, som du vil.»
Fra Oslo:
«Amen! JESUS IS THE RESURRECTION AND LIFE Our Victorious LORD! Our Redeemer lives
forever more! Happy Easter!»
Fra Nord:
«Ja, d e vitnesbyrdet te andre som holder me oppe! D + d å vite at det e Guds vilje at
ekteskap skal vare livet ut. Jeg står fast i tro & vet at bønnesvar e på vei, om det ser aldri så
håpløst ut! Takk for TO SKO ….Måtte bare tsunamibølgen av gjenforeninger slå inn over
Norge!»

Betel Langevåg ved Ålesund har invitert det gjenforente ekteparet Grete og Jan Inge Skeie til
å tale hos dem 29. mai til 1. juni. Samling for TO SKO-ere lørdag 31. mai fra kl 14 og utover.
Sommersamling på Flekkerøya 06. – 11. juli 2014.
I år blir det sommersamling på idylliske sørlandet i uke 28. Vi får leie bedehuset på
Flekkerøya, som ligger like ved Kristiansand. Her er det gode bussforbindelser om noen vil bo
i Kr.sand sentrum. Det kan være mulighet for privat overnatting, men ta i tilfelle kontakt i god
tid.
Vi starter uken med åpent møte på bedehuset søndag 6.juli kl. 16.00. Da vil vi bl.a. få høre
vitnesbyrd fra flere gjenforente ektepar og Jan Inge Skeie vil forkynne Guds Ord. Mand. 7. og
tirsd. 8. juli blir det åpne samlinger på kveldstid (vi kommer tilbake til nøyaktig klokkeslett).
Ellers denne uken blir det morgensamlinger og kveldssamlinger hver dag for TO SKO-ere. På
dagtid har vi fritid til bading og lignende. Vi avslutter med morgensamling fredag 11. juli.
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål ang. denne uken.

Takk til dere som ber for oss og til dere som støtter oss økonomisk!
Vi er fortsatt svært takknemlig for forbønn, og for pengestøtte! Nå
har vi økonomiske utfordringer i forhold til revisor og har ikke
kunnet betale den lille lønnen til Arnhild (netto ca.2000kr pr. mnd.
fra april). Be om at Gud griper inn!

Gjenreis familien!
Far, mor
og barn
Hilsen TO SKO v/ Arnhild Gjendem
www.tosko.no
mob: 95 03 53 61
Email: post@tosko.no
TO SKO kontonr.: 1503.07.42572
Arnhild Gjendem konto: 0534. 071. 9257

