
Bibelläsningsplan under fastan 2022 
 
Fastan är en bra tid att igen fokusera på vad i livet som är viktigast och hur vi kan bereda mer plats för Guds 
påverkan och tilltal i våra liv. I det är bibelläsningen en central del, och därför vill vi hjälpa dig med detta 
genom att ta del av en bibelläsningsplan som underlättar för oss att vara trogna i vår bibelläsning.  
 
Här är ett tips på hur du kan använda dig av planen: 

1. Be en bön om att Gud skall få tala in i ditt liv och att du skall se hans väg för ditt liv.  
2. Läs texten tre gånger 

1a gången – Lyssna efter ett ord eller en fras som du fastnar för. Den kan vara positiv eller oroande.  
2a gången – Lyssna in på vilket sätt texten berör ditt liv idag.  
3e gången – Lyssna om du hör någon inbjudan eller uppmaning eller får någon tanke att göra något 
närmaste tiden.  

3. Samtala med Jesus. Berätta vad du bär på och ta emot Jesus kärlek. 
4. Skriv ner dina tankar. Använd några minuter till att skriva ner tankar du fått och vad i texten som 

berört dig.  
5. Be igen en bön om att Gud skall få tala in i ditt liv och att du skall se hans väg för ditt liv.  

 
 

Vecka 9   Vecka 13 
onsdag 2 mars – Mark 1:1-13 måndag 28 mars – Mark 10:17-31 
torsdag 3 mars – Mark 1:14-34 tisdag 29 mars – Mark 10:32-45 
fredag 4 mars – Mark 1:25-2:17 onsdag 30 mars – Mark 10:46-52 
lördag 5 mars – Mark 2:18-28 torsdag 31 mars – Mark 11:1-11 
söndag 6 mars – Mark 3:1-12 fredag 1 april – Mark 11:12-19 

lördag 2 april – Mark 11:20-26 
Vecka 10    söndag 3 april – Mark 11:27-33 
måndag 7 mars – Mark 3:13-35  
tisdag 8 mars – Mark 4:1-20 vecka 14 
onsdag 9 mars – Mark 4:21-34 måndag 4 april – Mark 12:1-12 
torsdag 10 mars – Mark 4:35-41 tisdag 5 april – Mark 12:13-27 
fredag 11 mars – Mark 5:1-20 onsdag 6 april – Mark 12:28-34 
lördag 12 mars – Mark 5:21-43 torsdag 7 april – Mark 12:35-44 
söndag 13 mars – Mark 6:1-13 fredag 8 april – Mark 13:1-13 
   lördag 9 april – Mark 13:14-23 
Vecka 11   söndag 10 april – Mark 13:24-31 
måndag 14 mars – Mark 6:14-29  
tisdag 15 mars – Mark 6:30-44 vecka 15 
onsdag 16 mars – Mark 6:45-60 måndag 11 april – Mark 14:1-11 
torsdag 17 mars – Mark 7:1-13 tisdag 12 april – Mark 14:12-31 
fredag 18 mars – Mark 7:14-30 onsdag 13 april – Mark 14:32-42 
lördag 19 mars – Mark 7:31-37 torsdag 14 april – Mark 14:43-72 
söndag 20 mars – Mark 8:1-13 fredag 15 april – Mark 15:1-20 
   lördag 16 april – Mark 15:21-47 
Vecka 12   söndag 17 april – Mark 16:1-20 
måndag 21 mars – Mark 8:14-21 
tisdag 22 mars – Mark 8:22-9:1 
onsdag 23 mars – Mark 9:2-13 
torsdag 24 mars – Mark 9:14-29 
fredag 25 mars – Mark 9:30-37 
lördag 26 mars – Mark 9:38-50 
söndag 27 mars – Mark 10:1-16 
     

    
    
    
    
    
    
    


