
 
  



Välkommen till gudstjänstserien ”att avstå för 
att få” som vi följer under fastan! 
 
Fastan pågår från och med 40 dagar innan påsk 
(plus söndagarna) och under den tiden 
uppmärksammas fastan på olika sätt över hela 
världen i den breda kyrkofamiljen. Vi tror att de 
teman och bibeltexter som finns föreslagna i 
kyrkoåret under fastan kan lära oss mycket om 
vem Jesus är och hur vi följer honom.  
 
Under fastan är ju traditionen att man avstår en del 
saker. För en del är det mat, eller en viss sorts mat 
man avstår. För en del handlar det om sociala 
medier, om att läsa eller titta på nyheter, en del gör 
något annat. Men det viktiga i fastan är inte att 
lägga fokus på vad man avstår, utan det viktiga är 
vad vi väljer istället. Och då är så klart tanken att vi 
skall söka Jesus när vi avstår från annat. Så därför 
kallar vi denna gudstjänstserien ”att avstå för att 
få”, för vi ber om att det vi skall få mer av i denna 
fasteperioden är ett möte med Jesus själv.  
 
Använd materialet på det sättet du vill, men framför 
allt skall du förvänta dig och hoppas på att Jesus 
vill tala in i ditt liv! 
 
/John Eidering 
  



6 mars – om frestelser och prövningar 
 
Bibeltexter: 
Matteusevangeliet 16:21-23 
Jakobsbrevet 1:12-15 
 
Samtalsfrågor: 
- Tänk på eller nämn något som prövar din tro men 
som i längden ändå får tron att växa? 
- Vad frestas du av? Hur gör du för att motstå 
frestelserna? 
- Hur gör vi för att skilja mellan vad som är 
frestelser och prövningar? 
 
Bön: 
Jesus, hjälp oss när vi prövas och låt oss se att en 
prövning kan vara nyttigt för oss. Hjälp oss också 
när vi frestas så vi kan stå emot dem utan att falla. 
Amen 
  



13 mars – Vad man gör när tron mest är en 
kamp 
 
Bibeltexter: 
Lukasevangeliet 7:36-8:3 
1 Kor 10:12-13 
 
Samtalsfrågor: 
- Vilket område kämpar du mest med när det gäller 
din tro? 
- Bibeln beskriver ofta hur Gud lovar sin närvaro 
när vi kämpar. Hur har du märkt av Guds närvaro 
när du upplever tron som en kamp?  
- Genom att träna eller öva blir vi bättre på saker. 
Hur gör du för att ”träna” din tro och lita mer på 
Guds kraft? 
 
Bön: 
Jesus, ibland är både livet och tron en kamp. Ge 
oss kraft och styrka att kämpa den kampen i ditt 
namn, och tack för att du vill hjälpa oss att vinna 
den kampen för ditt namns skull.  
Amen 
  



20 mars – Vad man gör med ondskan 
 
Bibeltexter: 
Markusevangeliet 5:24-34 
Efesierbrevet 6:10-18 
 
Samtalsfrågor: 
- Hur märker du mest av ondskan i ditt liv?  
- Hur märker du mest av ondskan i världen i stort?  
- Tänk på teodicéproblemet (hur kan Gud vara god 
när det finns så mycket ondska i världen). Hur går 
dina tankar kring denna stora fråga? 
 
Bön: 
Jesus, övervinn ondskan i världen och i våra liv, 
och hjälp oss att med din kraft och i ditt namn stå 
emot det onda. Tack för din död och uppståndelse 
som besegrar det onda en gång för alla.  
Amen 
  



27 mars – Om Gud som gör det omöjliga 
möjligt 
 
Bibeltexter: 
Lukasevangeliet 1:26-45 
Romarbrevet 4:18-21 
 
Samtalsfrågor: 
- Tänk på eller berätta för någon om en situation 
där Gud har gjort något som verkade omöjligt 
möjligt. 
- Är det lätt eller svårt att tro på Guds 
övernaturlighet?  
- Vad får dig att fortsätta tro på att Gud skall 
förändra en situation även när det ser hopplöst ut? 
 
Bön: 
Jesus, vi behöver uppleva din kraft för att kunna 
tro på att det omöjliga skall bli möjligt. Låt oss få 
uppleva den i våra liv och i vår tid och i vår värld. 
Amen 
  



3 april – Om försoning och förlåtelse 
 
Bibeltexter: 
Markusevangeliet 12:1-10 
1 Mosebok 22:1-14 
 
Samtalsfrågor: 
- Vad är skillnaden på försoning och förlåtelse? 
- Måste man vara överens med någon för att 
kunna vara försonad? 
- Det kan vara svårt att både be om förlåtelse och 
att förlåta någon. Varför tror du att det ofta är 
svårt? 
 
Bön: 
Jesus hjälp oss att förstå varför förlåtelse och 
försoning är så grundläggande i ditt rike. Hjälp mig 
att förlåta människor, och hjälp mig att försonas 
med människor. Låt världen ännu mer präglas av 
försoning och förlåtelse.  
Amen 
  



10 april – Om Jesus väg till korset 
 
Bibeltexter: 
Lukasevangeliet 19:28-40 
Romarbrevet 5:1-5 
 
Samtalsfrågor: 
- Vad talar mest till dig i texten om när Jesus red in 
i Jerusalem? 
- I bibeltexten från Lukasevangeliet ropar 
människor sina hyllningsrop till Jesus för att de sett 
honom göra underverk. Vad är grunden för ditt 
hyllningsrop till Jesus? 
- Texten i Romarbrevet talar om att vi får ta emot 
Guds frid genom tron på Jesus. Hur upplever du 
frid i ditt liv?  
 
Bön: 
Jesus, låt oss förstå vad det kostade dig att gå till 
korset för vår skull, och låt din vandring dit också 
prägla och påverka våra liv. 
Amen 
 


