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Påskejubel / Fastetid
Tida frem til påske går fort.
Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen
etter, 12 februar, og så starter fastetida askeonsdag 13 februar.
Fastetiden varer 40 dager, frem til påske.
Bruk fastetiden til å innvie deg for Gud! Du kan f.eks. faste en middag
pr. uke eller et måltid per dag, be Gud lede deg hva du skal gjøre!
Påskebudskapet er sterkt og bør feires for alt det er verd! Ta del i
samlinger i din egen menighet i påsken, eller få med deg forkynnelsen
fra påskemøter/ konferanser eller andre samlinger.

Vi har vunnet Jesus vant!
Døden oppslukt er til seier
Jesus mørkets fyrste bandt,
Vi den kjøpte frihet eier
Åpen har vi himlen funnet,
Jesus vant, og vi har vunnet!
Vers 2 av salmen :Jesus lever graven brast av J.N.Brun

Se på Jesus, han bar selv sitt kors...........
”Så tok de Jesus med seg. Han bar selv korset sitt og gikk ut til det
stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. Der korsfestet de
ham, og sammen med ham to andre ,en på hver side og Jesus mellom
dem. Pilatus hadde laget en innskrift og festet til korset. Den lød:
”Jesus fra Nasaret, jødenes konge.”
Joh.19,16-19

Du som låg i natti seine sorgtyngd, vanvørd og aleine, skjelvande på såre kne,
du som skåla trufast tømde medan alle dine rømde, stridsmann frå Getsemane!
Du som spåtta vart og banna, kront med klungerkrans om panna,
medan augo brann i sorg, du som sto i namnlaus pine skild frå dei du kalla dine, einsam i
Pilati borg.
Du som hekk til krossen nagla, medan blodut sveitta hagla frå di panne då du sa: «Fader
kvifor gjekk du frå meg!» Å, lat nådens blodstraum nå meg,
offerlam frå Golgata!
Lær mi sjel kor du laut lida, syn meg såret ditt i sida, styrk og nør mi veike tru. Syn meg dine
merkte hender, så eg frelst mitt augå vender opp til deg på krossen, du.
Jakob Sande 1931
Jesus gikk gjennom store smerter for å frelse oss! Les om det og grunn på det og be om at du gjennom det
forstår mer av hans store kjærlighet til deg og til alle mennesker.

Elsk og takk Jesus ved å tro ham!
Jesus har møtt oss så stor kjærlighet, hjelp oss å møte andre med den samme kjærligheten!
Vi har etter hvert opplevd mange gjenforeninger, og dette er gledelig! Plutselig bestemmer han/ hun seg gresset var ikke grønnere på andre siden av gjerdet. De vil hjem.
Men hvordan skal vi ta imot dem?
Når din mann/ kone kommer hjem!
Ta imot din ektefelle med kjærlighet!
«Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med
ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham»
Luk.,15,20
Vi får email, denne er fra sørlandet:

«Takk for mail! Ja - det du skrev var riktig og viktig!
Da jeg tok kontakt med deg før jul, visste ikke jeg heller annet enn at Stein Reinertsen ikke
viet fraskilte - men jeg har ikke kjent hans begrunnelse for sitt syn (har nok trodd at det var
"mer bibelsk fundert" enn det en får inntrykk av i kronikken...).
Skal be om at det du har skrevet må gjøre inntrykk - be om Guds kraft i budskapet og at
hjerter må åpnes for det!
Bra at det kommer på trykk i Dagen!
Og så må vi be om at vi alle i TO SKO - på hvert vårt sted - blir gitt anledninger og ord til å
holde fram budskapet rett! Jeg fikk nylig vitne om mitt ståsted for ei som selv er skilt - tror
gjenopprettelse var helt utenkelig for henne (hun er kristen) - og jeg tror hun syns det var
ganske utenkelig og uforståelig at jeg ønsket og ba om gjenopprettelse for mitt ekteskap...
Ber om at Gud må gi vekst til nye tanker i henne! Var på et møte sist uke og fikk gode
samtaler med to som strevde i sine ekteskap - men som skjønte at det er verdt å kjempe og
be for ekteskapet!!! Gud gjør under! Det djevelen har tenkt til det onde, har Gud gode planer
med, det skal bli til frelse for MANGE! (1.Mos.50,20)
Guds fred!

Viktig at vi i TO SKO er tydelig på Guds Ord!
Herren har på nytt minna meg om ordet som står i Åp.2,14-16:
«Men jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved
Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn. Å ete
avgudsdyrkelse og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder
fast ved nikolittenes lære. Omvend deg!Ellers kommer jeg snart over deg og vil
kjempe mot dem med min munns sverd.»
Å leve nær Gud er veldig fint, men Gud er hellig og ren! Om vi holder fast på falsk
lære som fører til hor eller annen urenhet, må vi omvende oss!
«Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor.
Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor.»
Luk.16,18.
Det er aldri en gave fra Gud om en fraskilt kvinne, hvis mann er i live, finner en ny
ektefelle! Det er mange falske profeter som forkynner det i dag.
Hun skal kalles ei hore, sier Bibelen om hun gifter seg på nytt mens mannen
ennå lever!(Rom. 7,3) Det er heller ikke en gave fra Gud om den som forlater sin
ektefelle finner en ny, mens ektefellen er i live, selv om mange forkynnere sier det i
dag!
«For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det
trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, mang og bein, og dømmer hjertets
tanker og planer.» Hebr. 4,12.
-

Vi ber om nye gjenforeninger!

-

Vi ber om at de som er gjenforenet skal få hjelp til å bygge åpne,
kjærlighetsfellesskap av respekt og omsorg for hverandre og for barna!

-

Vi ber om at de som står i tro og ber for sine skal få tro og kraft til å holde
ut i bønn!

-

og vi ber om at kjærligheten til Jesus Kristus, Guds Ord, må være varm
levende!

-

Vi ber også for flere folk i styret

-

Vi ber for arbeidet videre!

-

Og vi ber om et skikkelig løft når det gjelder vår økonomi!

Deg være ære, Herre
over dødens makt!
God påske !
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