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FASTE: Vi har frihet til å velge nesten hva

som helst. – Men bare det du kan si nei til er
du dypest sett fri fra, mener Kim Larsen.
 Eivind Algrøy  eivind.algroy@dagen.no  @eivalg

Finner frihet
i fastetiden
Det er et nokså vanlig ord i det
bibelske vokabularet. Vi finner
det et knippe ganger i Det nye testamentet, og da både i evangeliene
og i Apostlenes gjerninger. Altså
var faste noe både Jesus så som
naturlig og som disiplene hadde
som vane.
I søndagens tekst ser Jesus ut
til å si at noen tilstander bare kan
drives ut om bønnen ledsages av
faste.
– En veldig vanskelig tekst, sier Kim Larsen. Han har skrevet
kronikk om faste i landets største
avis, VG, og jeg har ringt ham for
å snakke om det ingen ser ut til å
snakke om.
– Det tilhører jo det private, til
lønnkammeret. Det er lettere å
snakke om fenomenet faste enn å
gjøre det privat og personlig, sier
Larsen som er førsteamanuensis
ved NLA Høgskolen.

AVHANDLING: Kim Larsen
skriver doktorgradsavhandling
om Wilfrid Stinissen.
Foto: Eivind Algrøy

strekke seg, sier Larsen og ler litt
av sitt første møte med fasten.

SPRAKK

Larsen er ikke bare førsteamanuensis, han har også gått veien fra
lutherdom og over i katolisismen.
Langs veien har han studert og
doktorert i skriftene etter munken Wilfrid Stinissens åndelighet.
Stinissen var viktig for fremveksten av en spiritualitetsbevegelse som i dag preger mange lag av
kirken. Men den som satte Larsen
på sporet av fasten var en annen
munk, Arnfinn Haram. Etter en
samtale om faste sa Haram, som
døde sommeren 2012, til Larsen:
«Bare prøv, Kim. Så skal du se.»
– Jeg tenkte at jeg kunne nå prøve. Så jeg gikk alt for hardt ut. Det
var ikke måte på hva jeg skulle avstå fra, og jeg sprakk så det sang
etter to uker. Da lærte jeg at nettopp fordi det er en øvelse så må du
ta det gradvis. Også ørkenfedrene
er opptatt av at det er lett å for-

FRIHET

Men Larsen gav seg ikke, til tross
for en solid sprekk. I årene som
fulgte har fasten fått ulike utslag
i familien Larsen. Både medieforbruk og mat og drikke har endret
seg i denne tiden som leder frem
til kirkens viktigste høytid.
– Hva betyr fasten for deg, personlig, spør jeg og bryter dermed

avtalen om å ikke gjøre dette
personlig.
– Det handler jo om å gjøre oppakningen litt lettere og lengselen
etter Gud litt inderligere. En velger bort noen goder og avstår fra
dem for å gjøre blikket litt klarere,
forklarer Larsen og legger til:
– Bare det du kan si nei til er du
dypest sett fri fra.
– I vårt overflodssamfunn er
det i så fall en stor fare for å være
ufri?
– Ja, jeg tror det er en dyp, menneskelig erfaring at alle goder vi
har kan med tiden bli laster – hvis
man aldri lærer seg å si nei til dem.
Det trenger ikke være noe galt
med godene, men de kan ta for
mye oppmerksomhet. For mye tid.
Det er ikke noe galt med en mobiltelefon, men den kan forstyrre forholdet til barna våre om vi gir den
for mye oppmerksomhet. Vi vet jo
dette, men fasten hjelper oss til å
se det klarere og å si nei til det, sier
Larsen og legger inn et forsvar for
kirkeåret i samme slengen:
– Kirkens år er jo lagt opp slik at
vi slipper å ta innover oss alt hele
tiden. Den veksler mellom smerte
og glede, kamp og triumf. Nå er
det faste, og i påsken er det fest.
Jeg liker veldig godt kirkeårets
rytme og struktur.
MOTIV

● En tar bort noen
goder og avstår
fra dem for å gjøre
blikket litt klarere.
Kim Larsen

I dag er veganisme og kostholdsendring populært. Søker mennesket fasten uten å vite det?
– Jeg tror det har en appell også
i det sekulære samfunnet, blant
dem som trener og gir avkall på
noe for å oppnå noe annet. Men
da har jo fasten blitt et mål i seg
selv. For den kristne er fasten et
redskap for vekst og modning, en
hjelp til å bli mer menneske. Et
redskap for å finne seg selv og ren-
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