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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. (Matt.6,16-18) 

  

Helt fra verdens begynnelse har satan forsøkt 
å skille det som Gud har forenet, nemlig 
religionens indre vesen og dens ytre 
utforming. Djevelen vil bringe disse to i strid 
med hverandre. Til alle tider har mange som 
har vært nidkjære for Gud holdt strengt på 
oppfyllelsen av ytre plikter samtidig som de 
har forsømt den indre rettferdigheten. Andre 
derimot har gått til den motsatte ytterlighet 
og vist forakt for alle ytre plikter. Det er på 
grunn av satans angrep som troen og 
gjerningene så ofte har kommet i strid med 
hverandre. Noen har til den grad forherliget 
troen så de har fornektet de gode 
gjerningene, ikke bare som årsak til vår 
rettferdiggjørelse, men også som den 
nødvendige frukt av denne. Andre har vært så 
ivrige etter å unnvike dette misgrep så de har 
gått like langt til den andre ytterlighet. På 
samme måte er religionens mål og middel 
blitt satt i et fiendtlig motsetningsforhold til 
hverandre. Noen velmenende mennesker 
synes å ha vært av den oppfatning at 
religionens vesen består i å delta i 
kirkebønnene, motta Herrens nattverd, høre 
prekener og å lese oppbyggelsesbøker, men 
har derved forsømt endemålet med alt dette, 
nemlig kjærligheten til Gud og nesten. Dette 
har i sin tur fremkalt likegyldighet eller forakt 
hos andre for disse gudstjenestlige 
handlinger. 

Men det er intet nådemiddel som det er så 
mange forskjellige meninger om som den 
religiøse fasten. Noen har lagt for stor vekt på 
den, større enn både Bibelens og fornuftens 
vitnesbyrd. Andre igjen har sterkt 
undervurdert den. Sannheten ligger et sted 
mellom begge disse oppfatninger. Fasten er 
ikke alt, men den er heller ikke intet. Den er 
ikke endemålet, men den er et verdifullt 
middel til å nå dette, et middel som Gud selv 
har foreskrevet. 

  

I. Jeg skal først forsøke å vise hva som 
er fastens vesen og likeså de forskjellige 
former og grader av faste. 

Hva dens vesen angår så anvender alle de 
hellige forfatterne både i Det Gamle og i Det 
Nye Testamente ordet faste i en eneste 
betydning, nemlig avholdenhet fra mat. 

Hva angår fastens grad eller lengde har vi 
eksempler på menn som har fastet flere dager 
i trekk. Moses, Elias og vår Herre, som ble 
utrustet med overnaturlig kraft for denne 
oppgave, fastet uten avbrudd i førti dager og 
førti netter. Men den fastetid som vanligvis 
omtales i Den Hellige Skrift er én dag, fra 
morgen til aften. Dette var også den faste 
som i alminnelighet ble iakttatt av de første 
kristne. Men i tillegg til dette hadde disse 
også sine «halvfaster», som Tertullian kaller 
dem, hver onsdag og fredag hele året 
igjennom. På disse dager inntok de ingen 
føde før klokken tre på ettermiddagen. 

I nær tilknytning til dette står det som vi 
kaller for avholdenhet, et uttrykk som 
henspeiler på en mildere grad av faste da vi 
på grunn av sykdom eller kroppslig svakhet 
ikke kan faste fullkomment. Dette innebærer 
å spise mindre. Jeg minnes ikke noe eksempel 
i Skriften på dette. Men jeg kan ikke mislike 
det, for Skriften gjør det ikke. Det kan ha sin 
betydning og medføre velsignelse fra Gud. 

Den mildeste faste, om det i det hele tatt kan 
kalles for faste, er å avstå fra delikatesser. 
Det finnes mange eksempler i Bibelen på 
dette. Et av disse er Daniel og hans venner. 
Kfr. Dan.1,8f. Den gamle regelen å avstå fra 
kjøtt og vin under spesielle fastetider har 
muligens sin opprinnelse i dette skriftavsnitt. 

I den jødiske forsamlingen fantes det visse 
bestemte fastetider. Kfr. Den store 
forsoningsdagen. 

I den eldste kristne kirke var det likeså både 
årlige og ukentlige fastedager. Fastetiden før 
påske ble av noen iakttatt i førtiåtte timer, av 
andre i en hel uke, men av mange også i to 
uker. Under denne tiden inntok man bare et 
kveldsmåltid hver dag. Forøvrig fastet - som 
tidligere nevnt - de første kristne hver onsdag 
og fredag. 



 

Ved siden av disse bestemte dager er faste 
ofte blitt påbudt i spesielt vanskelige 
situasjoner. Kfr.2.Krøn.20,1.3. 

De mennesker som i ydmykhet vil leve Gud 
nær vil stadig kjenne seg tilskyndet til å 
praktisere faste. Og det er særlig for slike 
som disse råd og anvisninger er skrevet. 

  

II. Jeg går nå over til å påvise grunnene 
for og hensikten med faste. 

Mennesker som er utsatte for sterke 
sinnsbevegelser, som er fylt av en voldsom 
sjeleangst er ofte så overveldet av dette så de 
endog glemmer å spise. I slike tilfeller nærer 
de ingen bekymring for mat fordi de er 
opptatt av helt andre tanker. 

Det er dette som er den naturlige årsaken til 
faste. Den som er i dyp sjelenød, som er 
nedtynget av sorg over synden og som har en 
sterk kjensle av Guds vrede vil sannsynligvis 
uten videre oppfordring kjenne trang til å 
faste. 

Det finnes også en annen årsak til faste, 
nemlig denne: Mange av de som nå frykter 
Gud er seg dypt bevisst hvor ofte de har 
syndet ved misbruk av ting som i seg selv er 
lovlige. De vet hvor mye de har syndet 
gjennom overflod av mat. De har overtrådt 
Guds hellige lov med hensyn til måtehold. 
Overflod av mat fremmer ikke bare sorgløshet 
og lettsindighet, men også vanhellige begjær 
og lidenskaper. Det er derfor nødvendig å 
avstå fra alt det som vekker sanselighet. 

En langt sterkere grunn til faste er at vi får en 
rikere makt med Gud i bønn, særlig når vi 
avsetter lengere tid for privat bønn. Fasten er 
hovedsakelig en hjelp i bønnen, men ikke 
bare dette. Den virker også et alvorlig sinn, 
en oppriktig følsom og våken samvittighet, 
likegyldighet for verdens dragende makt og 
følgelig kjærlighet til Gud og alle hellige og 
himmelske egenskaper. 

Det er ingen direkte naturlig sammenheng 
mellom selve fasten og de velsignelser som 
blir formidlet gjennom denne. Gud skjenker 
sin nåde til slike som han selv finner best, 
men han har til alle tider anbefalt faste som 
et nyttig middel til å få del i en rikere kraft. 

Apostlene fastet og ba når de ønsket Guds 
velsignelse over et viktig foretagende. 

Kfr. Ap.gj.13,1f. Det finnes velsignelse og 
kraft som bare kan gis oss gjennom faste og 
bønn. Matt.17,19f. Faste og bønn er det 
nødvendige middel for å oppnå den tro som 
gir oss makt over de onde ånder. Gud har 
selv anvist denne vei. 

Den største grunn til faste er Jesu befaling. 
Nå foreskriver han ikke uttrykkelig i dette 
avsnitt -Matt.6. - verken faste, almisse eller 
bønn. Men hans anvisninger om hvordan vi 
bør faste, gi almisser og be medfører samme 
forpliktelse som en slik forskrift. For 
befalingen om å gjøre noe på denne 
måte innebærer også et påbud om virkelig å 
utføre det. Vi kan jo ikke gjøre noe på en 
bestemt måte dersom det overhodet ikke blir 
praktisert. 

  

III. Mange innvendinger er blitt reist 
mot faste. 

De viktigste av disse innvendinger skal jeg nå 
behandle. Man har først og fremst sagt: «En 
kristen må avholde seg fra synd, men ikke fra 
mat. Det er hva Gud fordrer av ham». Visselig 
gjør Gud det, men han krever begge deler. 
Derfor bør man gjøre det ene og ikke unnlate 
det andre. 

Om du fullstendig undersøker bevisføringen 
for denne innvendingen, vil du lett kunne 
oppdage hvor svak den er. Den lyder slik: 
«Om en kristen bør avholde seg fra synd, da 
bør han ikke avholde seg fra mat. Nå bør en 
kristen virkelig avholde seg fra synd. Altså bør 
han ikke avholde seg fra mat». 

At en kristen bør avholde seg fra synd er helt 
riktig. Men hvordan kan man av dette dra den 
slutning at man ikke bør avholde seg fra mat? 
Vi formanes til å gjøre begge deler. 

«Men er det ikke bedre», har man videre 
sagt, «å avholde seg fra stolthet og 
forfengelighet, fra skadelige begjær, fra dårlig 
humør, misnøye og vrede enn fra mat»? Uten 
tvil er det så. Men her bør vi på ny minnes vår 
Herres ord: «Dette burde gjøres, og det andre 
ikke lates ugjort». Og i virkeligheten så skjer 
det siste for det førstes skyld, det er et middel 
til å oppnå dette store mål. Vi frasier oss det 
ene for at vi - utrustet med kraft fra det høye 
- også må kunne frasi oss det andre. Denne 
innvending beviser altså det stikk motsatte av 



 

hva den hadde til hensikt å bevise. Den 
beviser at vi bør faste. For om vi bør avholde 
oss fra onde tilbøyeligheter og begjær, da bør 
vi også avholde oss fra mat ettersom denne 
lille prøve på selvfornektelse er et middel som 
Gud har utsett til å skjenke oss den fullkomne 
frelse. 

«Men vi finner at i virkeligheten så forholder 
det seg ikke slik». Dette er en tredje 
innvending. «Vi har fastet mye og ofte, men 
hva har det gagnet oss? Vi ble ikke bedre 
gjennom dette. Vi fant ingen velsignelse i det. 
Ja vi har snarere funnet at det er mere til 
hinder enn til hjelp. I stedet for å forebygge 
f.eks. vrede eller dårlig humør har fasten tvert 
imot vært et middel til å fremkalle disse onde 
egenskaper slik at vi til slutt ikke kunne fordra 
verken oss selv eller andre». 

Det er mye mulig at dette har vært tilfelle. 

Det går an både å faste og be på en slik måte 

at man blir verre enn før, ulykkeligere og 

mindre hellig. Men feilen ligger da ikke i selve 

middelet, men i måten det blir anvendt på. 

Fortsett og bruk det, men bruk det på en 

annen måte. Gjør hva Gud byder, men gjør 

det slik som han byder. Visselig skal han da 

ikke svikte sitt løfte. 

«Men er det ikke rene dårskapen», - så har 
man videre innvendt - «å tenke seg at Gud 
legger så stor vekt på slike uvesentlige ting»? 
Om du taler så, dømmer du dermed alle 
tidligere slektledd av Guds barn. «Men», sier 
du kanskje, «de var jo alle svake og feilende 
mennesker». Er du virkelig så djerv så du 
våger å si dette om Moses og Josva, om 
Samuel og David, om Josafat, Esra, Nehemias 
og alle profetene, ja om ham som er større 
enn dem alle - om Guds egen Sønn? Det er 
helt klart at både Mesteren selv og alle disse 
hans tjenere anså fasten som en ikke 
uvesentlig sak. 

«Men om nå fasten virkelig er av så stor 
betydning og bringer så mye velsignelse, er 
det da ikke best», sier man til slutt, «å stadig 
faste»? Bør man da ikke iaktta faste uavbrutt 
isteden for bare av og til? Skal man ikke 
bestandig underkaste seg all den avholdenhet 
som den kroppslige helse tillater? Ingen må 
vær redd for å handle slik. Bruk alltid så enkel 
føde, øv deg i så stor selvfornektelse i denne 

henseende som din legemlige helse tillater. 
Dette vil nok med Guds velsignelse lede fram 
til flere av de store mål som tidligere er nevnt. 
Men dette er ikke faste i bibelsk betydning. 
Ingen steder i hele Skriften omtales den slik. 
Til en viss grad svarer avholdenhet til fastens 
oppgave, men er dog en helt annen sak. 
Praktiser gjerne avholdenhet, men ikke slik at 
du dermed tilsidesetter fasten som det middel 
Gud har forordnet til å avverge hans dom og 
oppnå de velsignelser som er lovt hans barn. 

Bruk altså uavlatelig så mye avholdenhet som 
det synes å være godt for deg, for dette er 
helt enkelt kristelig måtehold. Men dette 
behøver ingenlunde å hindre deg fra å iaktta 
de spesielle forskriftene om faste og bønn. 
Slik skulle f.eks. ikke din vanlige avholdenhet 
og ditt måtehold holde deg fra å faste i 
hemmelighet om du plutselig blir overveldet 
av dyp sorg og samvittighetsnød eller angst 
og forskrekkelse. En slik sjelstilstand skulle 
nesten tvinge deg til å faste. Og dette skulle 
også være forholdet om du heftig kjempet 
med Gud om hans velsignelse og kraft. Ingen 
skulle da behøve å formane deg til ikke å 
spise brød før du hadde oppnådd det som du 
søkte. 

  

IV. Jeg vil til slutt vise hvordan vi bør 
faste. 

Det må først og fremst skje innfor Herren 
alene med vårt øye festet utelukkende på 
ham. La oss ikke gjøre faste og bønn til en 
vederstyggelighet for Herren ved noen 
verdslig hensikt, især ikke ved å strebe etter 
ros av mennesker. La oss også ta oss i vare 
for den forestilling at vi gjennom vår faste har 
opparbeidet oss noe fortjeneste hos Gud. 
Denne tendens er dypt rotfestet i våres alles 
hjerter. 

Av og til kan kroppen spekes for hardt slik at 
den blir udugelig for vår jordiske 
kallsoppgave. Dette må vi forsøke å unnvike, 
for vi bør bevare vår helse som en Guds gave. 
Vi må avpasse vår faste etter vår evne. Vi må 
ikke tilby Gud selvmord isteden for offer eller 
ødelegge kroppen for å gagne sjelen. 

La alltid din faste være forenet med 
brennende bønn.  


