FREDAG 02. MARS 2018

15

FREDAGEN
TOMT: Noen kristne velger å
spise vegetariansk i fasten.
Andre har tallerkenen helt tom
i perioder. Mens andre velger å
avstå fra for eksempel medier.
Foto: Lightfield Studios, Fotolia

se blikket og til å temme det selviske i oss. En får bort slagget, om
man kan si det slik.
– Kan også kristne bli motivert
av de fysiske fordelene ved fasten?
– Bimotivene kan fort bli hovedmotivene. Det er vanskelig, men
det ligger til øvelsen. En lærer seg
selv å kjenne i slike perioder. En
lærer hva det betyr at den høyre
armen ikke skal vite hva den venstre gjør. Det er Gud som skal lønne oss.
– Det skjer jo både i det fysiske
og i det åndelige?
– Det er en dyp visdom i dette
med faste, det slår meg igjen og
igjen når jeg møter den. Derfor er
det mange som gleder seg til fasten. Men det kan også være et ork.
Derfor er det viktig å fremholde at
fasten alltid er frivillig.

SØNDAGENS TEKST

En i mengden svarte: «Mester, jeg er
kommet til deg med sønnen min fordi
han har en ånd som gjør ham stum. Når
den griper fatt i ham, kaster den ham over
ende, og han fråder og skjærer tenner og
blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive
ånden ut, men de maktet det ikke.» Da sa
han til dem: «Du vantro slekt! Hvor lenge
skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg
holde ut med dere? Kom hit med gutten!»
(…) Da Jesus så folk stimle sammen, truet
han den urene ånden og sa: «Du stumme
og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av
ham, og far aldri mer inn i ham!» Da skrek
den høyt, slet voldsomt i gutten og fór ut.
Gutten lå livløs, og alle sa at han var død.
Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham
opp, og han reiste seg.
Da Jesus var kommet i hus og disiplene var
alene med ham, spurte de: «Hvorfor var
det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han
svarte: «Dette slaget er det bare mulig å
drive ut ved bønn og faste.»
Mark 9,17-29

PASSIVISERENDE

Hvorfor er det så vanskelig for oss
å snakke om faste?
– Hovmodet ligger på lur. Plutselig står du i fare for å fremstå
som en som mener seg bedre enn
andre. Slik er det vel med alle åndelige øvelser, det er bedre å ikke
snakke om det og heller la det slå
ut slik det naturlig gjør.
– Men da blir det kanskje nettopp litt lite snakket om? Var det
noe av grunnen til at du ikke fastet
før Haram utfordret deg?
– Jeg tror det ja. I min protestantiske tid så var det veldig viktig
å dyrke frem dette med at alt er av
nåde. Det er det jo, men samtidig
kan dette bli passiviserende. En
skal nærmest bare sitte på rumpa
og ta imot fra Gud. Det er også en
frykt for å fremstå bedre enn det
man egentlig er.
– Hvordan fikk du hjelp til dette?
– Kirken hjelper oss ved at nå
går vi alle inn i fastetiden. Jeg er
bare med på det som kirken gjør.
Det er som om jeg er med i et
idrettslag, når det er kamp så går
jeg på kamp.
– Noen vil si at det da kan bli lite
personlig?
– Det kollektive gjør også noe
med det personlige livet. Det å
delta på messen er en kollektiv
handling, samtidig som det er et
personlig forhold mellom deg og
Gud. Slik leser jeg det i Bibelen også. Det er jo kirken som er bruden,
ikke først og fremst jeg. Og vi bekjenner vår tro, ikke min tro. Det
er begge deler selvsagt, det skal
heller ikke bare være kollektiv og
pro forma-aktiviteter.
NÅDE

Han ser en dyp nåde i fasten, som
viser tilbake til det Jesus sier om
Maria - nemlig at «ett er nødvendig».
– I fastetiden kan vi få lov å
gå inn i dette, og rydde litt plass
i livet. Gud er jo alltid nær oss.
Det er vi som har problemer med
nærvær.

MIN SØNDAG

Simen Søvik
Kommunikasjonsleder
Hva heter menigheten din?
Den heter Salt Bergen.
Hvordan er møtestilen?
Hands up eller hands down?
Generelt i kirken er det vel hands up.
Hva er det beste ved menigheten?
Det store, sosiale fellesskapet. Jeg liker
relasjonene og at folk er veldig imøtekommende
og prøver å gjenspeile Jesus på en god måte.
Hvor aktiv er du som kirkegjenger?
På en skala fra 1-9, vil jeg si 7,5 kanskje?
Sangen du aller helst synger
på gudstjenesten for tiden:
«Shadow step» av Hillsong.
Hva skulle du ønske menigheten
din gjorde mer av?
Jeg føler vi er ganske god på de fleste områder
og gjør mye bra.

