
   
 

   
 

Askeonsdag 17.02.2021 år B 
 
Vi har syv sakramenter. Aske er ikke en av dem, men alle katolikker ønsker å få 
det i dag. Det er et veldig viktig tegn i vår tro, at mennesker er både legeme og 
sjel, og i denne tiden ønsker kirken at vi tar sjelens behov seriøs. Gjennom dette, 
aksepterer vi at vi er fra Gud og at vi må tilbake til ham. Vårt liv er hans gave for 
noen år i verden. Glem ikke! At vi er bare på en pilegrimstur her på jorden! Veldig 
ofte glemmer man sin Skaper, derfor er dette en tid som kirken gir oss for å huske 
hvem vi er, hvor vi er fra, hvorfor vi er her og hvor vi skal. 
 
Dagens liturgi oppfordrer oss til omvendelse. Profeten Joel sa, «Vend om til meg 
av et helt hjerte, med faste og gråt og klage! Riv ikke i stykker klærne, men la 
angeren rive i hjertet! Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og 
barmhjertig, langmodig og rik på miskunn ...». Av dette forstår vi hvor mye Gud 
elsker oss, og at han ikke vil miste oss, fordi vi er hans barn. Derfor sier Apostelen 
Paulus i dagens andre lesning, «La dere forlike med Gud! Han som ikke kjente til 
synd, ham har Gud gjort til synd for vår skyld, - for at vi i ham skulle bli ett med 
Guds rettferd». Kirken gir oss denne tiden for at vi skal takke Gud for hva Han 
har gjort for oss. Apostelen sier at vi er Guds medarbeidere. Det er et stort 
privilegium for alle som forstår dette.  
 
Veldig ofte tenker vi at mennesker er det største i denne verden og verdens herre. 
Man ønsker å være verdens navle og til og med overmenneskelig. Fordi man kan 
gjøre så mye, men ikke alt. Likevel hører vi i dag: «Kom ihu, menneske, at du er 
støv, og skal vende tilbake til støv». Etter dette, utdeler presten asken og det 
symboliserer både anger og bot, og en påminnelse på livets forgjengelighet. Dette 
er ikke magiske ord, men skremmende og faktisk oppvekkende ord. Mange vet 
hvem de er i verden og hvilket yrke de har, og hva de har kapasitet til, men ikke 
alle vet at de er ingenting uten Gud.  
 
Karnevalstiden er over. Det var en tid til legemet. Nå starter fastetiden. Det er en 
velsignet tid for vår sjel fordi man er en blanding av legeme og sjel. Selv om det 
ser ut til at fastetiden er en tid for å sørge, men det er ikke det. Derfor sier Jesus 
at bønn, faste eller almisse, ikke skal vises til noen, men noe du gjør i skjul. 
Himmelske far ser det og gi deg din lønn. Fordi du har gjort det ut fra ditt hjerte. 
Derfor spiller ditt hjerte en viktig rolle i den tiden. Husk at legemet må tilbake til 
jorda, mens din sjel skal tilbake hvor den kommer fra.  
 
Mange er veldig opptatt med seg selv i denne verden. Mange har ikke tid til seg 
selv eller andre. Mange er redde til å være i stillhet, og på den andre siden er 
mange vant til støy.  Det er ingen feiring som vanlig for eksempel dans og bryllup. 
I mange land er det ikke dåp i denne tiden. Alle typer feiring settes på vent til 
påske.   
 



   
 

   
 

Hvorfor gir kirken oss disse 40 dagers fastetid? Målet er for å forberede oss godt 
til lidelse, død og til slutt møtet med den oppstandne Kristus. Man må prøve å gå 
sammen med Jesus på denne korsveien for å forstå hva Guds kjærlighet til 
mennesker betyr.  
 
I disse dager gjennom retrett, korsvei og godt skriftemål passer vi på sin sjel. Jesus 
fastet i 40 dager før han begynte sin misjon. Vi kan si at selv Jesus har helliggjort 
denne fastetiden. Hvis vi husker godt, vandret den utvalgte nasjonen Israel i 40 år 
i ørken før de kom til det lovede land. 40 dager er også en type årlig tiende der 
man jobber med seg selv. Husk Jesu ord, «Gi keiseren det som tilhører keiseren, 
og Gud det som tilhører Gud!» Det kommer mange fristelser og hindringer i denne 
tiden. Det finnes ingen helliggjørelse uten å ofre seg selv. Derfor gjør mange 
kristne noe ekstra for sin sjel i denne tiden. Noen har fastetidsforsetter i denne 
tiden; for eksempel å lese bibelen, privat korsveiandakt, faste fra kjøtt eller noe 
de liker godt, og åndelige og legemlige barmhjertighetsgjerninger osv. Det man 
sparer ved ikke å spise, bør da gis tilbake til de fattige.  
 
Dagens inngangsvers i messen er, «Herre, du forbarmer deg over all skapningen, 
og vemmes ikke ved noe av det du har skapt. Du bærer over med menneskenes 
synder når de gjør bot, og skåner dem, for du er Herren, vår Gud». La Gud 
velsigne oss syndere, at vi får en velsignet forberedelse til å møte Kristus som er 
verdens lys. La denne fastetiden helliggjøre oss mer enn hva vi er i dag. Amen 
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