
Vi er nå gått inn i faste- og forberedelsestid før påske. I butikkene har det allerede vært
påskestemning i flere uker – og mye av det som tilbys er fine symboler på nytt liv –
påskekyllinger, påskeliljer og påskeegg! Men likevel, å praktisere fastetid i denne tiden kan
hjelpe med å flytte fokus fra det materielle, som vi forbinder med påske, og forberede oss
på å ta imot påskens fantastiske budskap! Påskens budskap kan også gjerne tas opp og
dveles med i forkant av påsken, på samme måte som vi gjør med juleevangeliet i
adventstiden. 

 Fastetiden innledes onsdag (askeonsdag) i den syvende uken før 1. påskedag og varer i 40
dager (søndager telles ikke med). Tiden er til minne om Jesu 40 dagers faste i ørkenen, og
40 er også et tall som tradisjonelt er knyttet til disiplin, hengivelse og forberedelse i Bibelen.
(Store Norske Leksikon)

«1Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 2Han fastet i
førti dager og førti netter og ble til sist sulten. 3Da kom fristeren til ham og sa: «Er du
Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» 4Jesus svarte: «Det står skrevet:
Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»»
Matteus 4, 1-4
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Hei, 
Det er fremdeles vinter på kalenderen, men vi har
fått nyte solen de siste dagene, og fått en smak av
vår! Det spirer og gror i hagen og naturen rundt oss -
Nytt liv etter vinterdvalen er fint!



I tillegg til å rette oppmerksomheten mot Gud, handler også fasten om å se menneskene
rundt oss. 

«5Er dette den fasten jeg har valgt, en dag da mennesket plager seg selv, bøyer hodet
som et siv og legger seg i sekk og aske? Kaller du dette for faste og en dag etter
Herrens vilje? 6Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge
båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, 7å dele ditt brød med
sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham,
du skal ikke snu ryggen til dine egne.» Jesaja 58, 5-7

Peter Halldorf beskriver fasten som "en øvelse i 
kjærlighet og oppmerksomhet. Når vi setter av tid 
til dette, vil kjærligheten fornyes og spire fram fra 
dypet av vårt hjerte."

Minner om tipsene som Mikael delte med oss ift. 
til faste i adventstiden:
- Bruke mindre tid på sosiale medier, underholdning, internett, facebook eller serier i hele
fasten eller noen timer pr. dag. 
- Prioritere tid på bønn, bibel og lovsang
- Barnefamilier kan sammen bli enige om noe de ønsker å faste fra, f.eks. et TV-program, og
bruke litt ekstra tid på å be, lovsynge og lese i bibelen sammen. 
- Gi penger til gode formål 
- Be for mennesker (enkeltpersoner/grupper/land) – lytt til ånden.

Vi kan hjelpe og inspirere hverandre i huskirken - dele erfaringer og tips til praksis!
Jeg legger ved to linker i mailen, via den ene kan en lese mer om "hvorfor faste". Den andre
linken er til en 5 dagers plan "faste med Peter Halldorf".

                                                                     Med ønsker om en god før-påsketid for dere alle!

                                                                     Stab v/Helene
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