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Många präster och församlingsbor brottas med askonsdagen. Det där med askan 

i pannan! Att sitta där vid kaffebordet efteråt med aska i pannan och alla tittar. 

Och tänk om jag glömmer att ta bort den och åker buss med aska i pannan. Ve 

och fasa! I Svenska kyrkan har vi ärvt vissa saker av Luther. En är att inte 

försöka visa sig religiös, att synliga åtbörder är förkastliga. Vår trosbekännelse 

är Jesu ord i Bergspredikan:  

När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för 

att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. 

Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte 

människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din 

fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Mat 6 

Hur ser då de judiska rötterna ut till detta med fasta och aska? Det är ganska 

tydligt att fastan ursprungligen fungerade som ett budskap till Gud. Under 

templets tid hotade man Gud genom att strö aska i sitt hår om inte höstregnen 

kom. Askan blev ett varningens tecken så att Gud skulle förstå att om inget regn 

kom skulle hela skapelsen förtvina. Medan redan under profettiden kom kritiken 

mot ett sådant synsätt. Fasta och aska utan personlig ånger och ett förändrat 

leverne fungerade inte. För många av profeterna stod det rättvisa samhället i 

centrum, och då kunde fasta och aska fungera som ögonöppnare för den enskilde 

om att hen behövde förändra sin livsföring. Från hot riktat till Gud till 

ögonöppnare för jaget – så ser rörelsen ut redan under tiden före år 0 fvt. 

Vid Jesu tid har ännu en komponent tillkommit: gruppen. Riten som 

förstärkning av kollektivet. Om alla håller sabbaten, äter samma mat, utför 

samma fasteriter definieras gruppen som ett tydligt vi. Det blev extra viktigt 

under den hellenistisk och romerska tiden då risken hela tiden fanns att det 

judiska urvattnades och folket assimilerades. Det finns dock ett problem med 

gemensamma riter: att den som inte deltar hamnar utanför, trots att hen 

egentligen är en del av gruppen. Det är mot dessa tendenser som Jesus ofta riktar 

sin kritik. Jesus kritiserar alltså inte fastan i sig utan dess funktion som social 

föreningsmarkör.  

 



I Svenska kyrkan behöver vi inte hota Gud, och kanske inte heller svetsa 

samman gruppen genom den gemensamma riten. Men vi behöver fortfarande 

hjälp att inse våra brister, hjälp att öppna våra ögon och inse att vårt liv är 

tidsbegränsat och att min uppgift under de dagar som återstår är att bidra till ett 

rättvisare samhälle. Precis det som profeterna en gång sa. Därför är det inte så 

dumt med lite aska.  


