
Faste — en fortidslevning eller...? 
Ordet faste kommer av å holde fast ved, d.v.s. holde fast ved religiøse forskrifter. 

Faste er delvis eller fullstendig avholdenhet fra mat i bestemte tidsrom. Det gamle 

testamentet omtaler faste som forberedelse for bønn i kritiske situasjoner og som 

uttrykk for sorg og botferdighet (3. Mosebok, kapittel 16). I Norge var det før vanlig 

med faste som forberedelse til nattverd. 

Vår faste fra Askeonsdag og 40 dager fram til påskeaften, er til minne om Jesu 40 

dager lange faste ved begynnelsen av hans virksomhet. Den blei innført i det 

3.århundre som så mye i kirken. Opp igjennom tidene har fasten vært en plikt, men 

fra reformasjonen har det vært en frivillig sak å faste i vår kirke. 

I ulike kirkesamfunn har fasten vært gjennomført på ulike måter. I tillegg til å la være 

å spise har andre former for askese vært brukt. Vi kan vel i dag med rette ta noe 

avstand fra enkelte former for å plage eller kue legemet for ved det å skulle utvikle 

ånden. Det verdifulle med fasten har derimot vært å legge bort noe av det daglige for 

å kunne konsentrere seg mer om forholdet til Gud. 

Men betyr dette noe for oss — i dag? 

Fasten i klassisk form er ute av bruk hos de fleste av oss i dag. Men selv om verken 

du eller jeg kommer til å la være å spise i fastetiden i år kan det jo være at de gamle 

skikkene har verdier vi ikke ser. Jeg tror det vil være godt og riktig for oss —deg og 

meg — å ha en faste allikevel. Vi må finne fram til en faste som har mening for oss: 

Gi til noen som lider nød! Gi av vår overflod — gi med omtanke og ettertanke. 

Vi får alle utdelt fastebøsse — Kirkens nødhjelps aksjon i fastetida. Hver søndag kan 

vi samle familien rundt frokostbordet, tømme lommebøkene for små — eller store 

penger og samtale om det å gi: Hvorfor vi gir: Hva vi gir til: Hvem har lært oss at vi 

skal gi/dele. (Kanskje vi i fastetida til og med skulle gi «tiende», 10 % av 

nettoinntekta.) 

Så går vi sammen i kirka. 

Gudrun Bjørka  


