Praksisguide
Fastetiden i Trondheim frikirke 2021
Fastetiden er en tid for å skrelle av alt som stjeler fokuset vårt og gi plass
til Jesus. Vi ønsker å sette fokuset på praksiser som du kan gjøre for å gi
Jesus rom i din hverdag fram mot påske.
Sabbat – Bønn – Enkelhet – Tjeneste – Bibel

Intro til heftet
Fra akseonsdag 17. feb til påske er det fastetid; og det ønsker vi å markere i Trondheim
Frikirke. Vårt ønske er å bli mer lik Han, bli forvandlet til det menneske vi var skapt til å
være i Guds plan og tanke: Bli preget av andre verdier, bli frigjort fra selvopptatthet, fra
frykt, fra ødeleggende vaner og handlingsmønster.
Dersom du har en lengsel etter dette, da er du på rett vei, for det er her det begynner,
slik salmisten sier:

Som hjorten lengter etter bekker med vann,
lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud.
Salme 42

Det hadde vært flott om denne forvandlingen skjedde i et øyeblikk. Men kristne har
gjennom alle tider oppdaget at dersom det skal skje, da handler det om å praktisere
enkle, men avgjørende ting slik at Gud kan få slippe til med sin forvandling.

Når vi har gitt opp håpet om å oppnå indre forvandling ved bruk av viljen, er vi klare for
en vidunderlig ny erkjennelse: Hjertets rettferdighet er en gave fra Gud som vi får ta
imot i takknemlighet. Den nødvendige forvandlingen som må skje inni oss, er Guds verk,
ikke vårt.
Richard Foster

Det skjer altså ikke gjennom et øyeblikks forvandling. Gode følelser gjør oss ikke fri.
Ekstatiske opplevelser gjør oss ikke fri. Å være tent for Jesus gjør oss ikke fri. Det er bare
Gud som kan gjøre dette. Derfor trenger vi å gjøre det Paulus skriver i 1. Tim 4, 7:
Øv deg heller i gudsfrykt.
Del 1 – Øvelse i praksiser
Dette lille heftet vil utfordre deg til å øve. Til å prøve og praktisere noen åndelige
øvelser for vanlige mennesker. Her er noen forslag. Velg ut noen av dem og praktiser
dem i de 40 dagene fastetiden varer. Begynn i det små, og velg kanskje 3 av øvelsene?
Vi har delt dem inn i 3 kategorier: Enkle – Middels – Vanskelige (mer krevende).
Del 2 – Bønnevandring
Selv om vi ikke møtes i kirka kan du ha bønnevandring med familien eller alene. Her er
eksempel på noen poster du kan bruke
Del 3 – Tips til podcast og spillelister
Fastetiden er ukjent for mange. Her er en spilleliste å bruke i stille tid med Gud eller
undervisning om faste.

Del 1 – Øvelse i praksiser
Tjeneste
✌ Gjør en god gjerning mot noen hver uke
👊 Ring til en eldre slektning hver uke

– la dem få god tid til å snakke, og si noe godt til dem og hva de betyr for
deg.

💪 Øv deg på høflighet/si noe godt til noen
– hver dag

Sabbat
✌ Sett av én fast dag i uken hvor du tar helt fri
-

Sjekk ikke jobbmail og unngå husarbeid
Jobber du turnus – kanskje må du kanskje tilpasse litt

👊 Gjør noe som virkelig gir deg påfyll
-

Husk at vi er ånd, sjel og kropp. Tenk: hvil, nyt og tilbe
Unngå aktiviteter som krever for mye organisering eller som ikke gjør
deg godt i det lange løp

💪 Skru av mobiltelefonen eller bruk dumb phone

Enkelhet
✌ La hele fasten være shoppingfri
-

Unngå alle kjøp som ikke er nødvendige.

👊 Gå gjennom det du har og selg eller gi bort
💪 Sørg for å gi tiende til menigheten
-

Se over inntekt og sett fast trekk

Bønn
✌ Begynn og avslutt dagen med å be Fadervår
+
+

om morgenen: Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke
slutt. Den er ny hver morgen, stor er din trofasthet. (Klag 3, 22-23)
om kvelden: I dine hender overgir jeg min ånd, du forløser meg, Herre, du
trofaste Gud. (Salme 31,6)

👊 Be Jesus-bønnen i 5-10 min. hver dag.
-

Idet du puster inn, be: Jesus Kristus, Guds sønn.
Idet du puster ut, be: Miskunn deg over meg.

💪 Be gjennom en av salmene i Bibelen hver dag
-

I tillegg til de to andre punktene

Bibel
✌ Start hver dag med å lese dagens bibelvers
-

Bruk gjerne bibelen.no

👊 Jesusmeditasjon over søndagens tekst
- Se innstikk i folderen, eller bruk denne linken
💪 Les hele det nye testamentet
-

Det er omtrent 6 kapitler hver dag

Tips
Velg deg ut 3 områder som du vil fokusere på. Det er svært individuelt hva som er vanskelig og hva som er enkelt.
Ta gjerne heftet med i bønn til Gud og samtale med familie og smågruppe for å se hva som kan være din
utfordring.
Sett ring rundt punktene du vil satse på
Del dette med noen, og be de holde deg ansvarlig

Bønnevandring
En bønnevandring kan foregå i kirka, hjemme eller ute i naturen. Eller hvor som helst.
Bønn handler om å være i kontakt med Gud, og krever heldigvis ikke at vi skal eller må
oppholde oss spesielle steder.
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For
den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det
lukkes opp for. (Matt 7,7-8)
De neste sidene inneholder forslag til bønner og bønnestasjoner du kan gjøre på
egenhånd. Du kan gjøre det når det passer deg, men kanskje kan det være fint å sette
seg et fast tidspunkt i fastetiden, om det er daglig, ukentlig eller bare i løpet av tiden
fram mot påske, hvor man setter av tid til bønnevandringen.
Til bønnevandringen trenger du: papir/skrivebok, et lys, fyrstikker, en bønnekrukke/skål
til å ha bønnelapper i, en stein. Har du et kors kan dette være fint å ha fremme.

Vær ikke bekymret for noe!
Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud.
Be og kall på ham med takk.
Fil 4,6

Lapper finner du på de neste sidene

Tilgivelse
Gud, du kjenner og elsker oss alle.
Vi har gjort deg imot.
Vi har glemt deg og det du vil vi skal gjøre.
Vi har tenkt mer på oss selv enn på andre.
Tilgi oss for Jesu skyld.

Er det noe du har dårlig samvittighet for?
Bekjenn det til Gud ved å skrive det ned på en lapp
og be Gud om tilgivelse.
Legg lappen i krukka di.
Denne lappen er mellom deg og Gud. Etterpå kan lappen brennes
eller makuleres.

På samme måte som lappen din er borte for alltid,
er synden borte for alltid i Gud sine øyne
på grunn av det Jesus gjorde på korset for deg.

I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.
Kol 1,14

Takk
Takk Gud
-

for alt Gud har gitt deg
Venner og familie
Helse og talenter
Klær, mat og hjem
Gode opplevelser
Alt godt i livet
ditt

…og bønner som Gud har besvart
Ta en lapp og skriv det du vil takke Gud for.
Heng lappen på veggen om du vil, eller ha den liggende i
Bibelen eller et annet sted ❤

Takk Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.
Sal 118,1

Legg av byrdene
Er det en synd, bekymring, byrde eller hendelse som du ønsker
å komme til Jesus med?

Ta en stein.
La steinen symbolisere byrden du bærer på.
Legg steinen fra deg,
enten ved korset, eller legg/kast den fra deg ute i naturen.

Jesus sier:
«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder,
og jeg vil gi dere hvile.»
Matt 11,28

Tenn et lys
Tenn et lys,
la lyset symbolisere
et håp, et ønske,
en bønn for fremtiden

Vær stille
Sammen med Jesus

Hør på musikken, snakk med Jesus om hva du vil.
Gjerne prøv å lytt om det er noe Jesus vil si til deg.
Ta et ark, finn et sted og skriv ned eller tegn det du får fra
Gud
Herre Jesus Kristus
du står her foran meg
du er også bak meg
du er ved min høyre side
du er ved min venstre side
du er over meg
du er under meg
du omgir meg på alle sider
du bor i mitt hjerte
du gjennomtrenger meg helt
du elsker meg
Herre Jesus. Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.

Joh 1,5

Bønnekrukke
Er det noe i livet ditt du vil be for?
Er det noen du kjenner som du vil legge fram for Gud i bønn?

Skriv hva det gjelder på bønnelappen, og legg i bønnekrukka.
Eventuelt så kan du finne fram noen bilder av de du vil be
for, og ha bildene foran deg mens du bruker tid i bønn.

Kanskje kan du skrive navnene på de du ber for på en lapp og
henge på kjøkkenskapet eller speilet på badet, som en
påminnelse?

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne.
Bank på, så skal det lukkes opp for dere.
For den som ber, han får,
og den som leter, han finner,
og den som banker på, skal det lukkes opp for.
Matt 7.7

Kom med lappene til frikirka dersom du ønsker
at de skal bli bedt for

Del 3 – Spillelister og podcaster
Spilleliste med lovsang og salmer å lytte til å fastetiden:
https://open.spotify.com/playlist/5Yg3G8d38MfQmyStj1Jkfq?si=cFDUjlURMalAojE7lnzFw

Forslag til podkaster å lytte til i fastetiden, disse fra

Bridgetown Church:
Part 1: To Starve the Flesh and Feed the Spirit
https://open.spotify.com/episode/7Gvyw0uiGospiZ0KPkDaCn?si=ZjcWE_waS
ZifE9cRnNJHDg

Part 2: To Pray
https://open.spotify.com/episode/0SKdsq2jXuIZc4zmAhvS55?si=ipm7LcCeR
72mhDTkJBDsxg

Part 3: To Stay in Solidarity With the Poor
https://open.spotify.com/episode/4AVGHXx6Rqwt3eUUPlTE6V?si=Twc8XEtTS
f6vkezLODJ1Zw

Fasting: Our Relationship to Food, Body, and Image
https://open.spotify.com/episode/0AigK436sUQSrebVZTjh8g?si=tpmbfMEwQ
o6dRLKlS1OiDg

