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Påskejubel / Fastetid
Tida frem til påske går fort.
Tirsdag 8 mars er ”feitetirsdag”, onsdag 9 mars er ”askeonsdag,”
første dag i fastetiden og da har vi 40 dagers faste frem til 1.påskedag.
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!
Fastelaven kommer av ”fastel abend” som er tysk og betyr kvelden før faste.
Vi faster onsdager, de av oss som har mulighet til det, kanskje skal vi 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.

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!
”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

“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!”

”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 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.”
“Hei! Eg trudde eg hadde forstått ka det ville seie å stå i tru,
men eg hadde ikkje gjort det. Eg har nå fått meir innsikt i dette og
takke Jesus for det!
HAN lærer meg livets vei, og det er en fryd for hans øyne!
( Fritt gjengitt etter salme 16,11.)
Gud er verkeleg stor! Han gjer meg det eg verkeleg treng og vise meg
korleis eg skal gjera nytte av Ordet!Takk og lov for det!”
-------------------------------------------------------------------------“Takk for gode, gamle sannheter  !
“Derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn,
mister vi ikke motet.”2 Kor.4,1.
“Det er veldig trostyrkende å høre om par som blir gjenforenet.
Det gir mot til å stå urokkelig fast!
INGENTING ER UMULIG FOR GUD”
----------------------------------------------------------“Gled deg i Herren. Så skal HAN gi deg det ditt hjerte ønsker.”
Salme 37,4.Må 2011 bli et år du får glede deg mye i Herren!”
--------------------------------------------------------------------“Kjære Arnhild! Mitt hjerte hoppe over den gode meldingen!
Ønsker å dele salme 100.kjærlig hilsen meg,”
-------------------------------------------------------------------------“Ved korsets fot hos Jesus, jeg vil så gjerne stå.
Der finner jeg den klippegrunn, som jeg kan bygge på.
Der er et hjem i villsom egn, en stille, sikker havn.
På min vandring i et fremmed land, gjennom farer nød og savn.”
Hilsen meg.

TO SKO til Danmark ?
Dansker ønsker seg TO SKO til Danmark.
Dette er noe vi må be over og spørre Gud om.
Er det noen av dere som får noen tanker eller ideer på dette så si fra.
Hjemmesida vår: www.tosko.no kan gjøres bedre.
Vi bør vel etter hvert også komme oss på Facebook.
Kom med tips og hjelp om du har tips og kan hjelpe oss!
Vi minner ellers om egen “bolk” for gjenforente ektepar.
Vi oppfordrer alle gjenforente par som har ulike erfaringer om å dele
erfaringer, gjerne helt anonymt for å hjelpe andre.
Skriv ned og send email til :post@tosko.no, så legger vi det ut på hjemmesida.

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

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

Mob: 95 03 53 61
Email : post@tosko.no
TO SKO kontonr.: 1503.07.42572
Arnhild Gjendem kontonr.: 0534 071 9257

En hilsen
Irene Krokeide Alnes fra duoen ”Marit og Irene” var med på TO SKO samling ved
Ålesund lørdag 19.februar. Hun sender en hilsen til alle i TO SKO:
Kjære venner
Det var stort å få være med på TO SKO samling
Virkelig inspirerende.
Jeg vil anbefale denne gruppen til alle som er i lignende situasjon som dere.
Takk for din bønn og din trofasthet!
Dette diktet kom mens jeg satt i bønn for ei som har opplevd mye vondt. Hun er en
sterkt utrustet. Har et strålende smil og bryr seg om sine medmennesker.
Likevel, bak smilet og alt hun gir er der i hjertet en dyp og smertefull fortvilelse.
Vonde minner og sår som blør.
Ordene i sangen skildret hennes smerte. Jeg kjente ikke detaljene, følelsene, smerten.
Men Gud så og kom henne i møte i disse linjer.
Senere kom tonen.
Gud ga en sang for å oppmuntre sitt barn.
Han ser også deg du som føler deg alene. Han kommer også til deg gjennom disse ord.
Du er dyrebar, umistelig og veldig viktig. Gi aldri opp!
Når du ber, skjer mer enn du aner.
Ef 3:20:
”Men han kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den
kraft som er virksom i oss”.
Varm hilsen fra Irene Krokeide Alnes
FRYKT EI, JEG ER NÆR(t/m: Irene Krokeide Alnes. April 2010
Ropet fra deg du som kjemper, høres (kun) hjemme hos Gud
Ingen ser dine tårer, ingen hører et sukk.
Smerten er tung å bære, alene med minner og sår.
Alene å bære, alene å gråte, alene med knuste håp.
Men midt i stormen så høres et rop.
Midt i mørket så skinner et lys.
Midt i motløshet, sorg og panikk, lyder en hilsen fra Gud:
FRYKT EI, JEG ER NÆR, NÆRMERE ENN DU SER
JEG SKJULER DEG I MINE NAGLEDE HENDER
DU ER ALDRI GLEMT, ER DEN HILSEN JEG SENDER TIL DEG...
MITT ELSKEDE BARN.

