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BIBELLÄSNINGSPLAN – FASTAN 2021
”Du ska nu få höra en berättelse som berättats i många tusen år. Den handlar om 
mod, om vänskap och om svek. Det är en berättelse om människor som du och 
jag. Den är spännande, ibland är den otäck och många gånger fantastisk.”  
Så börjar Barnens Bästa Bibel.

Bibelns berättelser är inte alltid så enkla att förklara. De handlar ofta om svåra och 
stora känslor, som svek, hat och rädsla, men också om kärlek, vänskap och mod.

Bibelns berättelser kommer ur en muntlig berättartradition. De är helt enkelt 

skapade för att delas. Dela gärna upplevelsen och lässtunden tillsamman med 
barnet, för att fånga upp känslor och frågor.

VAD ÄR FASTAN?
Under en fasta avstår du från något – för att göra plats åt något annat. Det 
behöver inte betyda att du fastar från att äta. Det kan också vara att du fastar 
från tv-tittande, att du sparar pengar för att sedan skänka, eller att du fastar från 
sociala medier. 

Fundera över: Finns  det något som tar mycket av din tid och som du skulle kunna 
fasta från för att få tid till något annat? 

Årets största fasta pågår mellan askonsdagen (dagen efter fettisdagen) fram till 
påskafton. I den kristna fastan avstår man från något, för att få mer tid till bland 
annat bibelläsning och bön. Det är ett sätt att förbereda sig för påsken.

Den här bibelläsningsplanen utgår ifrån Barnens Bästa Bibel och är ett sätt att 
tillsammans följa händelserna som ledde fram till långfredagens dramatik. Jesus 
och hans lärjungar firade också påsk. Den allra första påsken har sin bakgrund i 
berättelser som vi hittar i Gamla testamentet. Så parallellt med att vi läser om 
händelserna kring Jesus, läser vi också bibelberättelser om Mose och David, för 
att bättre förstå vad det var som hände Jesus.

Till berättelserna i Barnens Bästa Bibel finns också utvalda psalmer och böner.
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17/2 Askonsdagen

Idag börjar fastan! Vi läser om Johannes döparen, som var Jesus kusin. Johannes 
var en profet, en man som hade ett budskap om Gud. Han ville förbereda folket 
på det stora som han menade var på väg att hända. Att Guds rike var nära. En ny 
”kung” var på väg.

Läs Barnens Bästa Bibel: Jesus döps och Jesus samlar lärjungar, sid 166–173

Vecka 7

Innan vi fortsätter att läsa om vad Jesus gjorde, backar vi bandet och kastar 
oss bakåt i historien. Till det som blev den allra första påsken. Och då måste vi 
förflytta oss till Egypten …

Läs Barnens Bästa Bibel: Moseberättelsen del 1, sid 104–121 

Vecka 8 

Vi fortsätter att läsa om den första påsken. Det här är ett ganska otäckt avsnitt. 
Otäckt, men också spännande. Och det är i den här berättelsen vi får reda på 
varför det heter ”påsk”. 

Läs Barnens Bästa Bibel: Moseberättelsen del 2, sid 122–137

Vecka 9 

”Allt hänger ihop”. Ja, många berättelser i bibeln hänger ihop. Därför är det bra 
att läsa både de riktigt gamla böckerna i Bibeln och de nya. När vi läser slutet på 
berättelsen om Mose och sen hoppar fram till något av det första Jesus gjorde, 
då förstår vi varför.

Läs Barnens Bästa Bibel: Tio Guds bud , sid 138–141 

Jesus och barnen, sid 174–177
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Vecka 10

Tidigt förstod de som var runt Jesus att det var något alldeles extra med honom. 
Han kunde väldigt mycket om Bibeln och hade många kloka saker att säga om 
Gud. Han sa också mycket nytt som fick människor att tänka om. 

Läs Barnens Bästa Bibel: ”Den som är fri från synd” och En lam man i Kafarnaum, sid 198–205

Vecka 11

Nu börjar Jesus fiender tycka att han gör lite väl konstiga saker. Ja, många tycker 
att han är ett hot. Jesus märker av det, men samtidigt blir det också fler och fler 
som ser upp till honom och följer honom var han än går. I den berättelsen vi ska 

läsa idag har det samlats flera tusen för att lyssna på Jesus.

Läs Barnens Bästa Bibel: Jesus går på vattnet och Fem bröd, två fiskar och fem korgar, sid 206–213

Vecka 12

Nu är det snart dags att fira påsk! Och Jesus har blivit så populär att han inte kan 
röra sig någonstans utan att folk känner igen honom.

Läs Barnens Bästa Bibel:  Jesus rider in i Jerusalem, sid 214–217

”Hosianna Davids son!” ropar människorna när Jesus rider in i Jerusalem.  
Varför ropar de så? 

Läs också: David och Goljat, sid 150–161
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V. 13  PÅSKVECKAN, OCKSÅ KALLAD STILLA VECKAN

1 april – Skärtorsdagen

Skärtorsdagen börjar som en härlig påskfest för lärjungarna. Men ganska snart 
förstår de att den här påsken kommer att bli helt annorlunda. 

Läs Barnens Bästa Bibel: Den sista måltiden och Getsemane, sid 218–227 

2 april – Långfredagen

Långfredagen var verkligen en lång och sorglig dag. Jesus har överlämnats till 
sina fiender. Och lärjungarna är livrädda. 

Läs Barnens Bästa Bibel: Hos Pilatus, Petrus förnekar Jesus och Golgata sid 228–243

4 april – Påskdagen

Den tredje dagen efter att Jesus dödats, börjar tidigt på morgonen. Vi får följa 
med två av Jesus vänner till platsen där Jesus begravdes. Och det som nu händer 
vänder upp och ner på allt!

(Förresten: Att Jesus uppstod på en söndag, är anledningen till att vi idag firar 
gudstjänst på just söndagar.)

Läs Barnens Bästa Bibel: Den tomma graven och Tomas tvivlar, sid 244–253


