Litt praktisk om faste
Faste er en måte å øke den åndelige konsentrasjon og kraft, og en hjelp til å gi Gud mer rom i
hverdagens mange gjøre mål. Bønn og faste ble gjerne brukt i kriser i eget eller landets liv.

Litt fra Bibelen om faste:
Den gamle pakt:
-

Moses fastet uten mat og drikke i 40 dager og netter da han fikk de ti bud på fjellet (2 Mos
34,28; 5 Mos 9,9) og 40 dager i tillegg til dette for at ikke Gud skulle utslette folket på grunn
av deres synd (5 Mos 9,18).

-

Det er bare lovfestet en felles fastedag i den gamle pakt: Den store forsoningsdagen (3.Mos
16,29f, se også Apg 27,9) da ytterstepresten bekjente synder på folkets og egne vegne.

-

De lyste ut faste når folket omvendte seg fra sine synder (1 Sam 7,6; Neh 9,1f; Jer 36,9ff), når
de trengte hjelp og beskyttelse (Esra 8,21-23), og ved ulykker og nasjonale katastrofer (2
Krøn 20,3; Ester 4,3; Joel 1,13-14).

-

Under eksilet i Babylon faste jødene 4 ganger i året (Sak 8,19): 1) I den fjerde måneden;
Minnehøytid pga kalderens og Nebukanesars erobring av Jerusalem (Jer 39,2; 52,6-7). 2) Den
femte måneden; Jerusalems og tempelets ødeleggelse (Jer 52,12ff). 3) Den syvende måned:
Mordet på Gedalja (Jer 41,1ff). 4) Den tiende måneden; Innledningen til Jerusalems beleiring
begynte i denne måneden. 5) Senere fastet de også en femte gang ved Purimfesten i
måneden Adar til minne om Guds hjelp på dronning Esters tid (Ester 9,16-19).

Den nye pakt:
-

Jesus fastet i 40 dager og netter (Matt 4,2). Han spiste ingenting i denne tiden i følge Lukas
4,2.

-

Fariseerne fastet to dager i uken (Luk 18,12). Mandag (den dagen Moses kom ned fra berget)
og torsdag (den dagen Moses gikk opp på berget). Johannes og fariseernes disipler holdt
regelmessig faste (Matt 9,14; Mark 2,18; Luk 5,33).

-

Profeten Anna, Fanuels datter, tjente Gud i bønn og faste dag og natt i tempelet (Luk 2,3637).

-

Faste var en del av gudstjenestelivet i den første menighet: De tok ut Barnabas og Paulus til
misjonstjeneste og innsatte eldste under bønn og faste (Apgj 13,2f; 14,23).

-

Faste fra seksual omgang for å be er en mulighet for ektepar (1 Kor 7,5).

-

Faste gir åndskraft overfor vanskelige utfordringer (her: åndsutdrivelse. Matt 17,21; Mark
9,29).

-

Jesus forutsier at disiplene hans skal faste når han blir tatt fra dem (Matt 9,15; Mark 2,20;
Luk 5,35).
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Faste i Norge:
Det har vært svært varierte tradisjoner alt etter hvor i landet en bodde. Generelt i katolsk tid spiste
en ikke kjøtt, men fisk i fastetiden, særlig lengre ned i Europa. Derfor fikk fiskeindustrien en skikkelig
knekk etter reformasjonen når store deler av markedet i Europa forsvant. I Norge var grøt lovfestet
godkjent fastemat. Straffen for å spise kjøtt på en fastedag var strengere enn straffen for alvorlig
kriminalitet. Før reformasjonen var det så mange fastedager (ca 180?) at biskop Eystein skrev til
Roma og ba om lempelser fordi det var problemer med å få inn avling og fisk pga alle fastedagene.
Fastetiden ligger praktisk til i årets syklus i Norge. Når våren nærmet seg og det begynte å bli slutt på
vinterens matlager og når kua (kyrne) måtte og må ha en pause i melkeproduksjonen før de fikk den
neste kalven, da kom fasten. Denne tiden komme beleilig. Da var det ikke så farlig om det ikke var
mye mat igjen. De kunne nytte tiden til å søke Gud for et bedre år. Etter som våren kom med sevje
fra bjørka og ulike blader fikk de en naturlig oppspisings tid til normalt kosthold etter hvert som
naturen gav grøde. Fastelavenssøndag, blåmandag og feitetirsdag har og hadde også viktig kroppslige
funksjoner beskrevet nærmere under.

Planlegg fasten:
Planlegg hva du skal bruke tiden til: Hva skal du gjøre i den tiden du vanligvis bruker til den
aktiviteten du faster fra? Hvordan skal du fylle denne tiden med noe som fører deg nærmere Gud?
Hvilke skrift skal du lese i Bibelen? Hvilke bøker skal du lese? Hvilke salmer skal du meditere over
eller hvilke taler skal du høre på. Hvilke spesielle ting vil du be for under fasten? Hva vil du gjøre for
andre?
-

tilbedelse

-

bot/omvendelse

-

Guds ferdiglagte gjerninger (Ef 2,10).

Det kan være fint å sette seg et mål for fasten. Hvorfor faster du eller din menighet. Hva ønsker dere
å oppnå?

Typer faste og praktiske råd:
Del faste: Daniel faste: med grønnsaker (Daniel 1,12).
Moderne faste: Faste fra data, aviser, tv, mat.
Vanlig kristen faste: Er faste fra mat, hele døgnet. Vi drikker bare vann. (Faste fra mat og drikke ved
kortere faste er også mulig.) Dersom du blir for slapp, svimmel og / eller tynn med bare vann
anbefaler vi å bruke vitaminer (for eksempel tran – særlig ved faste om vinteren for da bidrar ikke
sola med D-vitaminer.) Tran gir A, D og E-vitaminer og noen essensielle fettforbindelse. I tilegg kan du
eventuelt ta flytende vitaminer for å komplettere fasten (fortrinnsvis B- og C- vitaminer og ev Jern og
Kalsium). Ved å spise vitaminer og fettsyrer tappes ikke kroppen for nødvendige næringsstoffer så
fort, og det gir færre bivirkninger under fasten. Vanlige bivirkninger som kan bli mindre er
svimmelhet, håravfall, bortfall av menstruasjonen etc. En måte å faste på er også å tillate seg selv
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flere typer drikke enn vann, for eksempel melk og juice som også gir nødvendige næringsstoffer, da 1
glass juice og 1 glass melk pr. dag, ev. i te eller buljong eller lignende (ikke kaffe eller alkohol eller
andre vanedannende drikkevarer).
Det er viktig å opprettholde væske- og salt- balansen i kroppen. Kroppen trenger 3-4 liter vann pr
dag, men mot slutten av en lang faste kan det være vanskelig å få i seg et minimum på 1,5 liter vann
pr dag.

Faste lengde og hvordan starte:
I vår kirke har vi to fastetider: Den lille fasten, advent (ca 21 dager) og den store fasten før påske (40
dager fra askeonsdag til påskedagen. Dette er mer enn 40 dager, men i gamle dager ble søndagene
regnet som festdager og ble holdt utenfor fasten, og da er det førti dager fra askeonsdag til og med
påskeaften. Faster du en til tre dager trenger du ikke tenke på noen spesielt før du starter fasten.
Faster du lenger er det klokt å feire skikkelig fastelavenssøndag den siste dagen før du faster. Dvs at
du bare spiser mat som i sin helhet suges opp i tarmen. Det vil si fine karbohydrater som sukker og
hvitt hvetemel, smør, melk og egg. Trapp ned kaffen før eller i begynnelsen av fasten så unngår du
hodepine. (Etter en uke orker du ikke mer..)
Den tredje dagen er regnet for den vanskeligste dagen å faste fordi du da er sulten. Da er innholdet i
tarmen brukt opp, men cellene i kroppen har ikke stilt seg om til å tære på fettreservene i kroppen
enda. Da må på en måte kroppen oppdage at det ikke kommer mer mat og at den må stille seg om til
å tære på reservene, og da starter rensingen av kroppen. Cellene som vanligvis forbrenner mat blir
nå renset.
Vi anbefaler å drikke rikelig med vann (Tapp gjerne opp en mugge eller vannflasker om morgenen, så
du ser at du drikker nok). Å drikke 1 glass juice og 1 glass melk hver dag som nevnt over kan fungere
hos noen, men hos andre fører det til at en er konstant sulten. Hvis du har normal helse er mann
eller kvinne utenom menstruerende alder, og ikke bruker medisiner skal det fungere helt fint å faste
på vann. Hvis du ikke har så høyt tempo, er det fullt mulig å arbeide og også kjøre kortere turer med
bil. NB! Du vil nok få lengre reaksjonstid, så dette må vurderes individuelt. Du trenger mer hvile enn
vanlig, men er du i godt hold kan du tåle høyt arbeidstempo, selv om du faster. Når vi faster over 3
dager starter kroppen en selv-renselsesprosess, som er meget sunn helsemessig. Cellene blir renset
for giftstoffer som blir samlet i tarmen. Dersom du ikke har spist boller og brus før fasten anbefales
det å tømme tarmen med kylster etter ca 2 uker. Noen ganger kommer behovet av seg selv. Bruk da
klyster med væske til tarmtømming. (2 ganger er gjerne påkrevd)
Det er vanlig at du får problemer med balansen, hvis du faster lenge. Da er det problemer med
væskebalansen. Det hjelper med tran og nok drikke.
Dersom du er usikker på om du kan faste på grunn av helseproblemer er det viktig å rådføre seg med
din fastlege. Det er bedre å kontakte lege/rådgiver en gang for mye enn en gang for lite. Avtale
gjerne en sjekk hos legen i midten eller i siste halvdel av fasten før du begynner. (Det er jo mulig å
avbestille, hvis du bryter fasten).
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Hvordan begynne å spise? NB, NB!
Det er svært viktig hvordan du begynner å spise igjen. Det har dessverre vært eksempler på at
mennesker har avgått med døden pga for brå oppspising etter lengre faste. Når fasten er over er den
enda ikke over! Det er en tommelfingerregel at en skal bruke like lang tid på å spise seg opp til
normal kost som den tiden en har fastet. Når en faster sovner tarmtottene i tarmen, som vanligvis
suger opp næringen fra maten, og tarmen slutter å fungere. Når tarmen er ute av funksjon vil vanlig
mat og særlig fett virke som gift. Har du fastet i 2-3 uker bør du starte å spise slik:
Dag 1: Tre måltid med fruktsaft, 120-180g pr gang. (for eksempel en halv appelsin). Halvblandes med
vann.
Dag 2: Tre til fire måltid med fruktsaft. Porsjonen fra dag 1 kan dobles, blandes med vann.
Dag 3: Litt frukt til hvert måltid. (Nå tåler du også fruktkjøttet ikke bare saften). Appelsin, kiwi,
melon, plomme, bær av ulike slag osv.
Dag 4: Som dag 3, eller 50g melk hver annen til tredje time, lette supper (finn helst uten
tilsetningsstoffer), litt salat av grønne grønnsaker til hvert måltid.
Dag 5: Tre lette måltider med fire-fem timers mellomrom som dag 4. (Havre- eller byggryns-velling
kan spises). Flatbrød (Knekkebrød?) kan spises. Honning kan brukes som pålegg. Omkring denne
dagen trenger du rikelig med hvile for nå slutter fettforbrenningen og du kjenner at cellene i kroppen
begynner å ta til seg næring fra tarmen igjen…
Dag 6: Gå svært langsomt over fra hva du nå spiser til grønnsaksmåltider og hele hvetekorn.
Spis litt sakte og tygg alt til det blir flytende i munnen. Du merker fort på magen om du tåler det du
spiser eller ikke. Hvis du får problemer gå tilbake til appelsinsaft og evt en fastedag til.
HUSK at du ikke kan spise normalt før du har spist like lenge som du har fastet. Dette er særlig
vanskelig når du har spist en uke eller 2 og du skal spise et annet sted enn hjemme.
FETT ER SÆRLIG FARLIG. NB. Flytende olje som rapsolje og solsikkeolje går forholdsvis tidlig, særlig
om du har tatt tran, men fast fett som smør og margarin tar lang tid før du kan spise i normale
mengder!
Faster du lengre enn 3 uker må forslaget over tøyes ut. 2 dager mer på saft, så lengre tid på supper
osv. Hvor fort du kan spise deg opp avhenger også av om du har tatt tran og vitaminer (evt juice og
melk) eller bare brukt vann. Det kan også være lurt å ha en bok med oversikt over ditt normal behov
for mat, så du ikke begynner å spise for mye for å ta igjen det tapte, slik vi lett har lyst til.
Tarmens funksjon i prosent: dag 2: ca ½%, dag 3: ca 1%, dag 4: ca 2%, dag 5: ca 4%, dag 6: ca 8%, dag
7: ca 16%, dag 8: ca 30%, dag 9: ca 48%. Fra dag 9 vil ikke tarmens funksjon/oppvåkning være så rask
som de første dagene etter at vi har begynt å gi kroppen næring.
Kilder (Hvordan begynne å spise?): Faste bønn, Fastens ABC. Dr. Franklin Hall (Agape forlag 2007). Denne boken virker til å være den eneste
i handel nå, som også tar for seg fastens praktiske sider, med forklaring om kroppens reaksjoner, oppspising etc.
Norsk kirkehistorie, Carl Fr. Wisløff bind 1, (Lutherstiftelsen forlag).
Matgleder fra Sørlandet (KOM Forlag, 1999), Kristiansand.
Illustrert Norsk bibelleksikon (1969).
Bibelhåndbok, Thestrup Pedersen (Land og Kyrkje/Gyldendal Norsk Forlag 5. opplag 1984).
DataBibelen GodSpeed ver 6.1.11, (Sigvesaker.no)
BibleWorks Ver 6.0.005y
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