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Ta vare på din sjel..
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fordi jeg fortjener det



Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. 
Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. Når du gir en gave til de 
fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på 
gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin 
lønn. Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre 
gjør, for at det kan være en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, 
skal lønne deg.
Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og 
på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt 
fått sin lønn.
Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far 
som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De 
forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: 
De har alt fått sin lønn.
Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen skal se at 
du faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det 
skjulte, skal lønne deg.
Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor 
tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken 
møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din 
er, vil også hjertet ditt være.

M
att 6:1-6

6:16-21



Den kortvarige tilfredsstillelsen av å vise andre hva vi 
lykkes med er ingenting sammenlignet med den 

langvarige frukten av å investere i å ta vare på vår sjel



1. Hva er det som drar oss i en retning vi egentlig ikke ønsker? 
2. Hva er det som hindrer Guds nærvær i livene våre? 
3. Hvilke ødeleggende mønster har fått utvikle seg i livene våre? 
4. Hvor trenger vi å gjøre om på våre prioriteringer? 



Det hjelper fint lite 
om Gud er her

hvis ikke du er det
Stian Kilde Aarebrot



Kom i hu menneske, at du er støv, 
og at du skal vende tilbake til støv 
- vend om og tro på evangeliet!



Fasten er en tid vi kan stoppe opp og være stille



Fasten er en tid vi kan granske oss selv



Fasten er en tid for å si det som det er



Fasten er en tid da vi setter fokus på det meste sentrale



Fasten er en tid for fordypning og modning



Fasten er en tid med forberedelse til festen



Kom i hu menneske, at du er støv, 
og at du skal vende tilbake til støv 
- vend om og tro på evangeliet!


