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Varför ska vi fasta?
Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas fastan. Att fasta 
är ett sätt att odla sin inre motståndskraft i en värld där mycket drar oss bort från 
själva livet. I en samtid där extra allt ofta är målet så väljer den som fastar att istället 
skala av, renodla och fokusera. Vad är nödvändigt? Vad kan och bör jag avstå? Fastan 
övar oss i att inte följa varje impuls utan agera mer medvetet i världen. Det är en 
lärjungaskola, en tid att mogna.

Fasta som en nådegåva
År 2021 kan det kännas lockande att hoppa över fastan och gå direkt till påskdagen. 
Så många har fått avstå så mycket under snart ett år. Ändå, kanske är det just nu vi 
kan få hjälp av fastetidens texter och teman: ”Prövningens stund”, ”Den kämpande 
tron” och ”Kampen mot ondskan”. Det ljusnar mitt i fastan med ”Livets bröd” och 
”Bebådelsen”. Den stora soluppgången är inom räckhåll! Låt oss därför ta emot fastan 
som en särskild nådegåva detta år. Låt oss be om förnyad kärlek till den värld som 
Jesus dog och uppstod för. 

Nyproducerat fastematerial – Älska och be för världen
Att älska och be för världen kan innebära tårar, vrede, hopplöshet och vanmakt. 
Uthållig bön kan också leda till tro, gemenskap över gränser och mod som blir till 
handling och förvandling. Var med och älska och be för världen under fastan 2021! Låt 
oss be ”i det fördolda”, för att älska och arbeta i det öppna. 

Från Askonsdagen den 17 februari och fram till påskdagen, finns för varje vecka: en 
betraktelse över veckans tema enligt kyrkoåret, samt de fyra texter som gäller från 
varje ny söndag och veckan som följer. För varje dag finns också en bön att utgå ifrån 
och inspireras av. De som skrivit texter och böner är medarbetare i vår kyrka. Några 
har bett vänner vara med och formulera bönerna. Olika perspektiv, men med ett och 
samma fokus: Att i Jesu efterföljd: ÄLSKA OCH BE FÖR VÄRLDEN.
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Författare: Liselotte J Andersson, pastor och evangelist, Horla
Söndagens texter: Jesaja 58:4–9, Jakobsbrevet 2:14–17, Matteusevangeliet 6:16–18, 
Psaltaren 32:1–5 

Kanske har det med stigande ålder att göra, men mitt behov av koncentration blir allt 
större. Det är därför jag slår mig ner hos Marta och Maria i Betania. Jesus är också där 
och det han säger är smått chockerande: ”Bara en sak behövs”. (Luk 10:38–42)

Vad är då detta enda? Att i Jesu närhet bli den älskade, för att i hans sällskap bli den 
älskande. Det är evangeliets kärna. Inget mer behövs. ”Vi älskar därför att han först 
älskade oss”. (1 Joh 4:19). Vad är det vi älskar? Alla vi som kan Johannes 3:16 utantill 
vet svaret: ”Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ende son.” Ingen kan älska 
vår värld utan att ständigt förundras och förstummas av tacksamhet. Ingen kan 
heller älska vår värld utan att gråta och koka av vrede. Den som älskar världen vill 
ställa till rätta, vill förändring, vill både be och ge. Det är på alla sätt lovvärt! Ändå, 
innan vi kavlar upp ärmarna en gång till: Låt oss böja våra knän så att den stora 
rättfärdigheten och barmhärtigheten kan lysa in i vårt liv där det bäst behövs. Den 
stora fastan visar väg genom död till liv. Därför går vi (om möjligt) till Askonsdagens 
mässa och underkastar oss den dagens något märkliga liturgi och symbolik.

Den som vill göra allting rätt har sparat palmkvistar från den senaste palmsöndagen. 
Nu blir dessa grenar till aska, men det går lika bra med kvistar från en nordisk björk, 
eller något annat träd som vill bidra. Ett kors, blandat av aska och olja, tecknas på vår 
panna och vi hör orden: ”Kom ihåg, o människa att du är stoft och åter ska bli stoft. 
Omvänd dig och tro evangelium”! Om världen ska vända om måste ju några ta täten 
tillsammans med Jesus. Så vi går upp till Jerusalem” i heliga fastetider. ”Söndag för 
söndag passerar vi olika stationer, såsom ”Prövningens stund”, ”Den kämpande tron” 
och ”Kampen mot ondskan”. Så småningom tänds ett gryningsljus, i väntan på den 
stora soluppgången: Bebådelsen!

Bön och fasta
17–20 FEBRUARI • ASKONSDAGEN

17–20 februari • askonsdagen
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Medan vi går, ber vi för världen och vår kärlek växer. När nu ”bara en sak behövs” 
kan vi lätta på bagaget och öva oss i att avstå när det gäller mat, tid och konsumtion. 
Vi glömmer inte att en rätt fasta är sund, måttlig och frivillig. Ja, vi är dödliga, men 
vi tror också evangelium. Varje söndag bryter vi fastan och firar, därför att vi hör ett 
rykte från framtiden. Det handlar om en tom grav.

En bön för varje dag i fastan

ONSDAG: Herre, låt vår kärlek växa under denna fastetid, så att vi kan 
avgöra vad som är väsentligt. (Fil 1:9)

TORSDAG: Herre, du som genom Jesus Kristus försonade hela världen 
med dig själv: Låt försoningens ljus lysa in i mitt eget liv. Låt detta ljus 
omsluta dem jag ber för idag. (2 Kor 5:19) 

FREDAG: Herre, hjälp oss att höra skapelsens rop. Lär oss att avstå det 
som förgiftar och förstör. Visa oss hur vi kan handla och be i smått och 
stort. (Rom 8:22, 26)

LÖRDAG: Herre, om korset är ett kärleksbevis från dig till din värld. Hjälp 
oss att förstå. Låt oss få leva av din kärlek så att vi med och utan ord kan 
berätta för någon som söker en kärlek utan svek. (Rom 5:8)

17–20 februari • askonsdagen
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Författare: Andreas Sköldmark, pastor i Equmeniakyrkan Kaxholmen, Huskvarna
Söndagens texter: Första Moseboken 16:1–13, Hebreerbrevet 4:14–16, 
Matteusevangeliet 4:1–11, Psaltaren 31:2–6 

Jag är så tacksam Jesus.
Att du stod ut.
Att du höll fast.
Att du bestod.
Prövningen.
Din prövnings stund.
För det kan inte ha varit enkelt för dig.
Kroppen måste ha skrikit.
40 dagar.
40 nätter.
Torra spruckna läppar.
Magen skrumpen som ett russin.
Och så den där lockande rösten:
”Befall att stenarna blir bröd.
Stilla din hunger.
Det är så enkelt.
För Guds son…”
Men du avstod.
Kanske blundade du för att inte se.
Och valde den smala vägen.
Den svåra och sanna vägen.
Människosonens.
Så till Jerusalem.
Tempelmuren.
Centrum för tron.
Förbundet.

Lydnaden.
”Kasta dig ut.
Så får du veta.
Slipper tvivlet.
Slipper rädslan att falla.
Smärtan att slå i.
Hårt.
Det är så enkelt.
För Guds son…”

Men du avstod.
Kanske tillslöt du dina öron.
Och valde den smala vägen.
Den svåra och sanna vägen.
Människosonens.
Sedan till det högsta berget.
Alla riken i världen för dina fötter.
Nog måste det ha lockat.
Bli beundrad.
Ärad.
Åtlydd.
All makt.
Bara du bytte riktning.
Vände ditt ansikte åt ett annat håll.
Din uppmärksamhet.
Och din bön.

Prövningens stund
21–27 FEBRUARI • FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN

21–27 februari • första söndagen i fastan
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Men du avstod.
Din uppmärksamhet på Fadern.
Din riktning var stadig.
Du valde den smala vägen.
Den svåra och sanna vägen.
Människosonens.
Jesus.
Jag hör också den andra rösten.
De andra rösterna.
Många är de.
Som lockar mig.
Allehanda skärmar omger mig.
Underhållning.
Spännande.
Lättsmält.
Många vägar.
Breda och raka.
Snabba.
Enkla.
Bli lycklig.
Köp en ny platta.
Eller bil.
Eller resa.
Eller livsstil.
Men de mättar aldrig.
Hungern bara växer.

Hjälp mig att hålla fast!
Vid Ditt ord.
Svårtuggat.
Mättande.

Vid dig.
Inte enkel.
Men sann.
Vid den smala vägen.

Den svåra.
Som leder till livet.
Jag är så tacksam Jesus.
Att du gick den vägen.
Och gjorde den möjlig också för mig.
Så mycket människa jag är.
För min väg är också hunger.
Min väg är också smärta.
Min väg är också maktlöshet.
Men jag vet att den är min.
Och vår.
För du har gått den.
och kallar oss att följa.

Men jag behöver inte vara rädd.
För du som gått före
går också med.
På den smala vägen.
Som för till liv.
Som räddar
mig och den värld du älskar.

”Och änglar kom fram och betjänade 
honom”.

Gud, tack för att Du skapade hela jorden 
och Du skapar alltjämt. Du är närvaro och 
livgivare. Du ger oss det livsviktiga: ljus, 
vatten, bröd ur jorden. I vår vandring mot 
”Jerusalem” prövas vår vilja att följa Dig. 
Vi ber för forskare, organisationer, politiska 
beslutsfattare, församlingar och för varandra. 
Hjälp oss att inte bli likgiltiga utan genom 
hoppet i Dig se möjligheterna att värna vår 
jord. Amen!

21–27 februari • första söndagen i fastan
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MÅNDAG: Livets skapare, tack att du låter mat växa på jorden. Tack att 
vi får äta oss mätta, att våra kroppar kan få näring och kraft. Vi ber att 
maten på vårt bord ska bli välsignad. Hjälp oss att dela våra resurser 
rättvist. Vi ber för dem som svälter, vi ber för dem som kämpar för sin 
överlevnad. Låt maten och jordens resurser räcka också åt dem. Hjälp oss 
att ta hand om jorden så att den inte blir utarmad utan kan ge mat också 
till kommande generationer. Tack Gud för dina goda gåvor! Amen.

TISDAG: Gud, jag tror jag behöver hjälp med att hålla mitt hjärta varmt! 
Vi är många som fastnar i misstro och cynism när det är så mycket i vår 
värld som vi inte önskar. Vi är så trötta på virusspridning, kriminalitet, 
konflikter… Värm mitt hjärta! Låt mig få bli befriad från körsången om 
syndabockar! Hjälp mig att låta mitt utpekande finger falla och ge mig istället 
mod och värme att lägga en arm runt den utpekade. Ge oss människor tro 
och tillit till varandra! Är det inte det, du har till oss?! Amen.

ONSDAG: Gud, du som är gränslös och evig, du är nära, här och nu.
Tack för att du alltid är kärlek och barmhärtighet. Herre, förbarma 
dig över oss och världen, där egoism och girighet breder ut sig. Låt din 
utgivande kärlek också vara min, och prägla mitt liv mer och mer. Ge mig 
mod och glädje att älska; Dig, mig själv och den värld som är din. Inte 
bara med ord, utan i handling och sanning. Hjälp mig att dela med mig av 
allt jag fått och har; av glädje, tid, tro och mina tillgångar. Amen.

TORSDAG: Allsmäktige Gud som skapat himmel och jord, och allt den 
rymmer. Kom till mig nu och var barmhärtig mot mig, förlåt mina 
synder. Tack för den gåva som skapelsen är, lär mig att vårda den ömt. 
Tack för himlens fåglar och markens alla djur. Tack för solens strålar och 
vindens tjut. Hjälp mig ta ansvar, här där jag står. För vår värld behöver 
förändring, den lider svårt. Fräls mig nu, och genom år som kommer. Fräls 
mig nu, genom Jesus Kristus. Amen.

FREDAG: Jesus, Tack för relationer, både lätta och svåra, som hjälper 
mig genom livet och får mig att växa. Jag ber om din hjälp att se på mina 
medmänniskor med dina ögon. Och att förstå, att även de jag har svårt 
för, är dina älskade barn. Hjälp mig Jesus att hålla fred med alla så långt 
det är möjligt och beror på mig. Och skydda mitt hjärta från att skjuta 
skott av bitterhet och ovilja att förlåta. Låt mig och mina relationer 
förvandlas av din fullkomliga kärlek. Amen.

LÖRDAG: Gud, i prövningens stund vänder jag mig till dig. Tack för att 
du i Jesus Kristus delar livets villkor och vet vad prövning är. I min oro 
och smärta ber jag: Kom nära. Viska tröstens ord till mig. Ge mig mod att 
stå kvar i smärtan och våga tro att det är just här som relationen med dig 
fördjupas och förädlas. I mötet med världens trasighet ber jag: Gör mig 
villig att följa dig och leva omvändelsens liv i rättfärdighet och solidaritet 
med allt skapat. Att avstå något för din och världens skull. Amen.

21–27 februari • första söndagen i fastan

En bön för varje dag i fastan
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Författare: Ellen Gunnardo, diakon i Equmeniakyrkan Loo
Söndagens texter: Första Moseboken 32:22–31, Andra Korintierbrevet 6:1–10, 
Matteusevangeliet 15:21–28, Psaltaren 130

En solig sommardag gick jag ut i trädgården för att plocka svarta vinbär. När jag kom 
gående där med min tomma hink fick några av våra får syn på mig, deras hage är 
nämligen alldeles intill vinbärsbuskarna. De trodde förstås att jag var på väg till dem, 
och att min hink var fylld med pellets. Genast kom de springande, ivrigt bräkande. 
Deras iver blev inte mindre när de hörde hur vinbären började dunsa ner i hinken, det 
lät ju ungefär som pellets som rasslade. Ryktet spred sig och det dröjde inte många 
minuter innan hela fårskocken på 37 får stod där bräkandes i ivrig förväntan. Det gick 
en stund, sedan kände jag att jag ville ju inte göra dem besvikna, utan gick och bröt 
av några grenar med löv till dem att äta på. Inte vad de hade förväntat sig, men ändå 
något gott.

Jag har många gånger sedan dess tänkt på vad dessa får hade att lära mig. De såg sin 
herde och förväntade sig något gott. De tog för givet att herden var på väg till just dem.

Jag blir påmind om dessa får när jag läser bibeltexten om hur den kananeiska kvinnan 
närmar sig Jesus. Även hon kommer till Jesus med en förväntan. Hon förstår att Jesus 
är den som kan hjälpa henne. Hon tror att hans kraft och hans nåd räcker till för 
henne, ja även om det så bara är små smulor av vad han har att ge, så är det nog. Hon 
ger inte upp när hon inte får omedelbart svar på sin bön, utan fortsätter be om det hon 
så innerligt gärna önskar. Jesus ser henne, och han vill inte göra henne besviken, även 
om de svar han till att börja med ger, kanske förvånar oss.

När vi kämpar med våra liv och med vår tro, tror jag att denna förväntan kan vara 
något att ta fasta på. Att om och om igen komma till vår herde, till Jesus, med en 

Den kämpande tron
28 FEBRUARI–6 MARS • ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

28 februari–6 mars • andra söndagen i fastan
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förväntan. Med en förväntan på att han kommer till just mig och är intresserad av mitt 
liv. Att hans nåd och hans kraft räcker till även för mig. Om och om igen får vi, likt 
den kananeiska kvinnan, komma till Herren och be honom förbarma sig. Förbarma 
sig över oss var och en, men också över andra människor och situationer, över vårt 
samhälle, vårt land och vår värld. Vi får be om detta, och försöka att inte ge upp. Även 
om vi ibland, eller kanske ofta, likt kvinnan först upplever att Jesus inte svarar alls, så 
får vi tålmodigt fortsätta be. Ibland dröjer svaret, ibland får vi något annat svar än vi 
förväntat oss, likväl kan det vara gott, men kanske svårare att se.

Så kom till Herren med en förväntan! Förvänta dig att han faktiskt hör din bön och att 
han håller sina löften om att vara dig nära.

Tack Herre att jag får komma till dig med allt jag är och allt jag har. Tack att du ville mitt liv 
och att du vill ha gemenskap med mig. Nu ber jag om hjälp att än mer räkna med dig, i alla 
situationer i livet, varje dag. Att lita på att du verkligen hör min bön och min längtan. Tack för din 
stora kärlek till mig och tack att du har lovat att alltid vara hos mig! Jag vill nu överlämna mig 
själv till dig. Herre, förbarma dig över mig!

En bön för varje dag i fastan

28 februari–6 mars • andra söndagen i fastan

MÅNDAG: Idag ber jag med ord från Ps 139:1–5: Herre, du rannsakar mig 
och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta 
vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen 
med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill 
säga. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.

TISDAG: Idag vill jag be för Sverige. Tack Gud att jag får bo i detta 
land, där mycket är så välordnat och fungerande, där så många har 
det så bra. Men du ser Herre, att också här finns det så mycket nöd. Så 
mycket ensamhet, psykisk ohälsa, trasiga familjer, utanförskap. Herre 
förbarma dig över vårt land! Kom med ditt ljus och hopp, där mörker 
och hopplöshet råder. Visa oss som kyrka hur vi kan sprida ditt ljus så att 
människor omkring oss ser och förstår. Hjälp mig att vara ett litet ljus, där 
jag finns i min vardag.

ONSDAG: Idag ber jag med ord från Ps 143:8–11: Låt mig var morgon 
möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag skall gå, 
jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender, jag flyr 
till dig. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda 
mig på jämn mark. Herre, bevara mitt liv, ditt namn till ära, tag mig ur 
nöden, du som är rättfärdig.
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TORSDAG: Nu ber jag dig Herre: förbarma dig över vår värld! Du ser hur 
ondskan råder, hur människor lider på olika sätt. Herre, förbarma dig! Led 
oss som församling och kyrka, visa oss hur vi bäst kan verka för att kämpa 
för rättvisa och fred i världen. Visa också mig vad lilla jag kan göra för att 
påverka så att världen blir ljusare för människor som har det svårt, både 
långt borta men också nära mig.

FREDAG: Idag vill jag be med ord från Ps 36:6–10: Herre, till himlen 
sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet 
är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper 
både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga 
finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes 
strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

LÖRDAG: Herre, jag ber: lär mig älska andra människor än mer. Du 
ser att en del har jag lätt att älska, men med andra kan det vara lite 
svårare. Hjälp mig att se med dina goda ögon på alla människor jag 
möter. Hjälp mig att tänka goda tankar om andra människor. Jag ber 
dig att forma mina tankar och mina känslor så att jag blir alltmer lik 
dig i mitt bemötande mot andra. Låt din kärlek flöda genom mig och ge 
konsekvenser i hur jag lever mitt liv.

28 februari–6 mars • andra söndagen i fastan
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Författare: Robert Eriksson, pastor i Betlehemskyrkan Göteborg
Söndagens texter: Första Samuelsboken 17:40–50, Efesierbrevet 5:1–9, Lukasevangeliet 
11:14–26, Psaltaren 25:12–22

”När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och 
letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den: Jag vänder tillbaka till mitt 
hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den 
bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår 
sig ner där. För den människan blir slutet värre än början.”

Fastan är en tid som jag behöver. För inom mig finns motstridiga tankar, avsikter och 
känslor som tävlar om uppmärksamheten och ibland vet jag inte vilken riktning jag 
ska ta i livet. Djupast sett längtar jag efter helhet. Men det är så mycket som splittrar. 
Och jag kan se att skillnaden mellan splittring och helhet ofta handlar om förmågan 
att kunna urskilja det viktigaste från det viktiga – inte mellan gott och direkt ont. 
Fastetiden är en hjälp för mig att urskilja det viktigaste från det som bara är viktigt 
och så ta några steg mot helhet.

Vad innebär det att ta steg mot helhet? Kanske att mer och mer vilja en enda sak: Ge 
och ta emot kärlek. Men det är en kamp att ta de stegen. Varje dag kämpar jag med 
motsatsen till kärlek som är kontroll. Jag kämpar med att inte styra livet och de som 
jag har runt omkring mig.

I dagens text möter vi en kort berättelse från Jesus om vad som händer en oren ande 
som är utdriven. Vi läser att anden liknar ett hemlöst väsen som under ett besök i 
vattenlösa trakter, det vill säga obeboeliga platser i ökentrakter, inte funnit någon oas 
att bosätta sig i. Därför återvänder anden till den tidigare välordnade bostaden. Vad är 
det för bostad? Vi läser orden ”mitt hus som jag lämnade”. Huset är alltså ockuperat 
av den onda anden. Och denna bosättning kan förvärras genom att sju andra, värre än 
den första, följer med in och slår sig ner där. Slutet blir värre än början.

Kampen mot ondskan
7–13 MARS • TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN

7–13 mars • tredje söndagen i fastan
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Vem handlar berättelsen om egentligen? Teologen NT Wright menar att om det vore 
en individ som berättelsen åsyftade, kan man undra vad det ska vara bra för om slutet 
blir värre än början. Wright menar att huset som beskrivs är ett samhälle, Israel, som 
likt en besatt person har blivit renad genom olika reformer. Men det är först när Guds 
levande närvaro får bli närvarande hos dem, som Israel inte längre blir sårbara för 
all ondska som med all säkerhet kommer tillbaka. Och det är personen Jesus som de 
behöver ta emot som Messias. Då landar Guds kärlek mitt ibland dem och de kan stå 
emot återkommande ondska och svårigheter.

Detta är också en berättelse om ditt och mitt livs dramaturgi just nu. Kampen mot 
ondskan i våra liv kan bara vinnas genom kärlek. Även vi behöver Guds kärlek, för att 
kunna ta några steg från splittring till helhet. När livet rusar på tycker vi oss inte ha tid 
att lyssna till våra djupa behov av helhet. Vi ger upp kampen och förmår inte att välja 
bort det som kommit mellan oss och kärleken, det som splittrar, även om vi djupast 
sett längtar efter det. Men det finns alltid hopp. Gud, som är kärlek och helhet, bor 
inom dig och är ett säkert skydd mot allt det som splittrar. Guds kärlek är där för dig 
särskilt när du är på botten. När du är nära att ge upp. När livet har gått sönder. Då tar 
Guds kärlek emot dig, lyfter dig, bär dig och ger dig nytt liv mitt i kampen.

Gud, låt kärleken bli vår källa och vårt livsmål, låt tron blir vägen som för oss dit och låt hoppet ge 
oss vilja och kraft att våga gå framåt i livet trots osäkerhet och rädsla. Amen

En bön för varje dag i fastan

MÅNDAG: Jesus Kristus, du har gett ditt liv för oss för att vi inte ska leva 
för oss själva, utan för dig som har dött och blivit uppväckt för oss. Låt allt 
som är jag, försonas med allt som är du. Amen

TISDAG: Gud, låt mig idag få kontakt med mitt hjärta, där du redan 
väntar på mig med öppna armar. Amen

ONSDAG: Gud allt som vi är, är din gåva till oss, må allt som vi gör bli vår 
gåva till dig. Amen

TORSDAG: Jesus Kristus, gör oss så trygga i din kärlek att vi inte strävar 
efter att synas, så präglade av ditt väsen att vi inte bryter av det knäckta 
strået eller släcker den tynande lågan. Så ett med dina intressen i världen 
att allt vi är och gör blir en bön: Kom med ditt rike. Amen

FREDAG: Gud, låt oss stanna kvar i din kärlek. Låt våra liv berätta goda 
livsberättelser som hjälper vår omgivning att se vad som är vackert här i 
livet. Vad som är värt att leva och dö för. Amen

LÖRDAG: Jesus Kristus, Du är min outsägliga glädje. Inför din heliga 
närvaro öppnar jag mitt hjärta och böjer mig under din starka hand. Låt 
härlighetens Ande vila över mig, den Ande som förvandlar lidandet och 
frigör nådegåvorna, så att jag i allt kan tjäna och förhärliga dig. Amen

7–13 mars • tredje söndagen i fastan
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Författare: Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson, ungdomsledare i Nimbuskyrkan, Öckerö
Söndagens texter: Andra Kungaboken 4:42–44, Andra Korintierbrevet 9:8–10, 
Johannesevangeliet 6:1–15, Psaltaren 107:1–9

Söndagens evangelietext kallas traditionellt för Livets bröd. Vi läser i 
Johannesevangeliet om Jesus och brödundret. Vi är  mitt inne i fasteperioden. Någon 
kanske fastar från mat och en annan från exempelvis sociala medier. Oavsett vad och 
hur vi gör så är vi i en period där vi får ta tid i bön för att göra så som Jesus gjorde: 
lyfta blicken. Jesus lyfter blicken och ser att det kommer mycket folk, lärjungarna 
blir antagligen smått förvirrade när Jesus frågar hur alla dessa människor ska mättas. 
Lärjungarna ser sig om, ser på sina omständigheter, förutsättningar och inser att det 
som de har inte räcker.

Vi har varit och är i en period där det är lätt att fastna med blicken på 
omständigheterna. Det har varit svårt att lyfta blicken,  se brett och långsiktigt när 
ingen vetat hur morgondagens restriktioner och situation kommer att se ut. Men 
Jesus vänder sig till Gud och tackar. Vi kan få lyfta blicken mot Gud, överlåta oss och 
lita till honom. 

Vidare i Johannesevangeliet 6:51 säger Jesus ”Jag är det levande brödet, som har 
kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag 
skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen ska leva.”

Jesus ord är en påminnelse till oss, att hans ”kött” (han själv) är brödet som han ger  till 
världen för att vi ska få leva.  Livet är mer än maten vi stoppar i oss. Vi behöver Jesus.

Personligen tycker jag det har varit svårt att förstå nattvarden.  Inte ens teologin 
kan helt och fullt reda ut nattvardens mysterium. Det mysteriet har existerat genom 
tider och traditioner. Nattvarden är något som förenar hela den världsvida kyrkan, 

Livets bröd
14–20 MARS • MIDFASTOSÖNDAGEN

14–20 mars • midfastosöndagen



15

”eftersom brödet är ett enda, är vi – fast många – en enda kropp. Alla får vi del av ett 
och samma bröd”, (1 Kor 10:17). Oavsett om synen skiljer sig i olika traditioner är 
firandet av nattvarden en del av det kristna livet. Texterna om brödundret och Jesus 
som livets bröd har hjälpt mig vidare i funderingarna kring nattvarden.

Bilden av att Jesus tar det som finns, bröd och fisk, tackar Gud, och det räcker till alla 
de människorna som samlats, och det blir över. Det ger mig känsla av enhet. Jesus 
förenar oss med resten av kyrkorna i världen i sin kropp, som sin församling. Vi alla 
tar del av samma kärna, samma bröd, samme Jesus.

Jesus kom till världen, som livets bröd, för att vi ska få liv. Han har kallat oss att gå ut 
i världen, dela budskapet, möta människor och döpa dem. Vi får komma som vi är, 
med våra begränsningar och vår ofullkomlighet till Jesus. Liksom i brödundret, tar 
Jesus det vi kommer med, välsignar och ger ut. Där våra begränsningar sätter stopp, 
där får Jesus ta vid. Genom Jesus kan vi få älska och be för världen.

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Så skall de befriade säga, de som Herren 
befriat ur nöden och som han har hämtat hem från alla länder, från öster och väster, norr och 
söder. Några gick vilse i öde öknar, de fann ingen väg till bebodda städer. De var hungriga och 
törstiga, och deras krafter sinade. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur 
deras trångmål. Han lät dem finna den rätta vägen till en stad där människor bodde. De skall 
tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han ger de törstande 
att dricka och mättar de hungriga med allt gott. (Ps 107:1-9)

En bön för varje dag i fastan

MÅNDAG: ”Herre, Tack att vi får komma inför dig som vi är. Tack för 
din nåd som gör oss rättfärdiga. Tack Jesus Kristus för att du kom till 
världen och att vi får ta emot dig. Fader du ser våra bröder och systrar 
runt om i världen. Bevara och beskydda dem. Du ser utmaningarna och 
behoven de möter, var med dem i det. Hjälp oss kristna att älska och be 
för de människor vi möter. Fyll oss med den Helige Ande och ge oss av 
din kärlek, ditt hopp och ditt ljus att ge vidare till människor. I Jesu Kristi 
namn. Amen

TISDAG: Tack Jesus för att du är alltigenom god. Tack för att du är större 
än omständigheterna vi ser. Herre hjälp mig att inte uppslukas av allt 
elände jag ser. Tack för att du kan gör något nytt i det som känns svårt. 
Hjälp oss att lyfta blicken och byta fokus. Låt mig fyllas av ditt hopp och 
framtidstro. Jag lägger denna dag i dina händer. I Jesu namn. Amen

14–20 mars • midfastosöndagen
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ONSDAG: Min Gud min Gud, vart är du? Varför känner jag mig övergiven 
av dig? Fiendens lögner härjar inom mig. All press stressar mig. Mitt psyke 
orkar inte mer. Jag drunknar i press och ångest. Jag drunknar i mina 
känslor som tynger mig. Jag ropar till dig, rädda mig Herre! Dra mig nära 
dig, dra mig ombord igen. Hjälp mig se klart, hjälp mig att må bra. Möt 
mig, förbarma dig över mig, vänd ditt ansikte till mig. Kom Jesus, jag ber 
dig. Amen

TORSDAG: Bön från Ghana: Herre, vår himmelske fader, Du hör när vi 
ber här i ______________. Du hör våra bröder och systrar, som ber i Afrika, 
i Asien, i Australien, i Amerika och i Europa. I bönen är vi alla förenade 
till ett. Vi prisar och ärar dig, vi ber dig att vi rätt må kunna utföra vårt 
uppdrag: att vittna och älska i våra kyrkor och över hela världen. Ta nådigt 
emot våra böner,även när de är något underliga. Vi prisar dig och tillber 
dig genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen

FREDAG: Tack för att du alltid ser oss, och hör när vi ber. Herre jag vill 
lägga _______ i dina händer. Herre du ser vad _________ kämpar med, jag 
ber om ditt beskydd och din omsorg över _______. Kom och omfamna 
______ , kom med ditt ljus och din närvaro. Låt _______ känna sig buren av 
dig. Tack för att du älskar och förbarmar dig över _________. I Jesu Namn. 
Amen

LÖRDAG: Gud, du som lever och bor i varje människa, och själv är 
vinstocken, den levande källan till våran blomstring. För oss, i tider av 
sorg och ångest, djupare in i den kärlek som lär oss att leva våra liv i 
öppenhet mot skapelsen och våra medmänniskor och påminn oss om dina 
egna ord, att förbli i mig, så förblir jag i er. Herre, låt orden, ”Helgat varde 
ditt namn”, i Fader vår bli ett uttryck om att ditt namn ska få bli helgat i 
oss. Så att kyrkans gemenskap, genom undret i nattvarden, stärker oss till 
att förmedla din kärlek och nåd genom tid och rum. Amen

14–20 mars • midfastosöndagen
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Författare: Gun Gustafsson, missionär och pensionär, Årjäng
Söndagens texter: Jesaja 7:10–14, Romarbrevet 8:1–4, Lukasevangeliet 1:26–38, 
Psaltaren 147:7–15

I bebådelsen uppenbarar sig ängeln Gabriel för Maria och berättar att hon skall föda 
Guds son. Vi firar jul nio månader senare. Vid bebådelsen börjar det nya förbundet. 
Dialogen mellan ängeln och Maria är viktig, ett eko från Herrens möte med Sara (1 
Mos 18:9–15): ”Inget är omöjligt för Gud” får Maria veta. ”Var inte rädd!” Ändå, vilken 
chock för den unga Maria! Det är helt naturligt med en reaktion av rädsla. Änglabesök 
utan förvarning! I himlen är det ändå sedan länge förberett. Maria visar mod och tro då 
hon ger sitt löfte. Detta löfte förbinder Gud och människa. (Jes 57:15). När Gud griper 
in sker det oftast oväntat, och då Maria säger sitt ja anas undret att Gud blir människa.

Att dela en glädje är lika viktigt som att dela en sorg. Maria söker upp sin släkting 
Elisabet och får sin upplevelse av Gudsmötet bekräftat. Att bli förstådd ger en 
fördjupad tillit. (Luk 1:39–45) Nu brister Maria ut i lovsång, den som kallas Magnificat. 
En lovsång inspirerad av Anden och fylld av profetior från Gamla Testamentet. Också vi 
inbjuds till bön med Maria: ”Jag är din, må det ske med mig som du vill”. ”Att vara Guds fiol 
är något helt annat än att spela fiol för Gud”. (W Stinissen).

Bebådelsetexten gavs mig som meditationstext under en kurs. Hur skulle detta gå till? 
Under stillhet och lyssnande så kom en mening till mig: ”Du är bärare av ett gudomligt 
liv”. Jag blev starkt berörd och fylld med glädje. En upplevelse som jag burit med mig. 
Ja, ”Guds rike är inom er” säger Jesus. Mötet skedde som i Jes 57:15. Vår identitet vilar i 
Jesu kärlek till oss.

Jag tyckte mig se Guds mäktiga verk många gånger under mina år i Kongo. Som t ex 
då ett lejon under 14 nätter gick runt en av våra missionärsbostäder. Missionärerna var 

Guds mäktiga verk
21–27 MARS • BEBÅDELSEDAGEN

21–27 mars • bebådelsedagen
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hotade till livet av bybor, vilka till slut gav upp och konstaterade: ”Er Gud är starkare 
än vår”. Evangeliet fick ingång i den lilla byn, en kyrka byggdes och lovsången föddes. 
En försonad människa är också ett Guds mäktiga verk! ”Inget är omöjligt för Gud”!

Låt oss be med moder Teresa: ”Giv mig o, Gud den mest välsignade gåva jag vet: ett hjärta fyllt av 
Kristi kärlek”. ”Du är stor, du gör under, du ensam är Gud”. (Ps 86:10).

En bön för varje dag i fastan

MÅNDAG: ”Jag ser upp emot bergen: varifrån ska jag få hjälp?” Ps 121:1. 
”Herre, förbarma dig över oss, till dig Herre står vårt hopp. Var vårt stöd 
varje ny dag, vår hjälp i nödens stund”. (Jes 33:2).

TISDAG: ”Hör hur jag bönfaller dig, hur jag ropar till dig om hjälp”. (Ps 
28:2) Du ser de som lider och förföljs för sin tro, låt ditt ansikte lysa över 
dem! Förbarma dig Herre!

ONSDAG: ”Jesus tänk på mig” (Luk 24:34), ”Låt din kärlek bli min tröst.” 
(Ps 119:76). ”Vi ber om kraft och styrka åt vår inre människa genom din 
ande, så att du genom tron kan bo i våra hjärtan med kärlek” (Ef 3:16–17).

TORSDAG: Jag ber dig om nåden att få vara förankrad i försoningen. Hjälp 
mig att överlåta mig till din kärlek och ta emot uppdraget att tjäna dig, 
med din Andes hjälp. Tack att du har lovat din närvaro, ditt stöd och din 
ledning.

FREDAG: ”Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig 
o Gud” (Ps 42:2). Tack att du vill gå med oss under påskvandringen och 
hjälp oss att bättre förstå djupet, höjden och bredden i din kärlek. Tack att 
varken död eller liv kan skilja oss från den kärleken.

LÖRDAG: Herre ge mig mod, vishet och tro på dina mäktiga verk. 
Välsignad vare du Herre som var trofast intill döden. Låt mig en dag få 
vara med i ditt rike och sjunga med i den nya lovsången.

21–27 mars • bebådelsedagen
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Författare: Henric Götefelt, samordnare fred, jämställdhet och klimat i 
Equmeniakyrkan, Fjärdhundra
Söndagens texter: Andra Moseboken 13:6–10, Hebreerbrevet 2:14–18, Markusevangeliet 
11:1–11 (Samt från Skärtorsdagen Markusevangeliet 14–15, Psaltaren 118:19–29)

De hade ju väntat och längtat så länge – och så blev det så här? Äntligen skulle 
befriaren komma, äntligen skulle de bli upprättade och äntligen skulle de vinna. 
De ropade ”Hosianna! Rädda oss!”, de förkunnade att Davids rike äntligen skulle 
återuppstå och att räddningen var där. Palmbladet, segerkvisten, vajade i vinden och 
mantlar lades ned på Fridsfurstens, Befriarens och Människosonens väg. Och så kom 
han på en åsna? En liten man från en obetydlig avkrok i landet, tillsammans med en 
hop människor från samhällsstegens nedersta pinnar. Är det här Guds segertåg? Var är 
stridshingsten? Var är fanorna? Var är de dragna svärden?

Hos några fastnade säkert Hosiannaropen i halsen, palmkvistarna sjönk lite närmare 
marken. De hostade säkert lite förläget och tog några steg bort. Så här ser väl inte en 
seger ut? Det var helt enkelt svårt att se hur Guds rike skulle kunna brusa fram som 
vatten när anföraren sakta lunkar fram på ett dragdjur. Guds rike såg annorlunda ut än 
vad de hade kunnat föreställa sig.

En av Guds fantastiska gåvor till oss är vår kreativitet och fantasi, Gud gjorde oss till 
medskapare. Det är kreativiteten som leder oss till att utrota fattigdom, plantera träd 
och nå ut med evangeliet. Det är fantasin som förmår oss att se världen för vad den 
kan bli och inte bara för vad den är. Fantasin låter oss se hur Guds rike kan breda ut sig 
här och nu och kreativiteten ger oss vägen dit. Guds skapande kraft som vi får möta i 
skapelsen är livfull och långsiktig – så kan även vår kreativitet vara.

Problem uppstår när vi låter vår fantasi och kreativitet begränsas av vad världen säger 
oss är möjligt och ofrånkomligt. När vi låter Guds skapande kraft i oss begränsas. 

Vägen till korset
28 MARS–3 APRIL • PALMSÖNDAGEN

28 mars–3 april • palmsöndagen
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System uppbyggda av människan ses som gudagivna naturlagar vi behöver anpassa 
våra visioner efter. Ekonomi och tillväxt blir viktigare än långsiktig hållbarhet och vår 
relation till skapelsen. Våra visioner blir för små och i värsta fall destruktiva.

I en tid när skapelsens och vår nöd är stor, när vi länge har använt vår kreativitet för 
kortsiktig vinst och snabb tillfredsställelse, är vår roll som medskapare viktigare än 
någonsin. Världen behöver en kyrka som vågar låta kreativitet och fantasi flöda fritt. 
Som kan berätta en annan historia om framtiden än den som världen vill förmedla.

En historia om ett segertåg på en åsna som leder fram till döden på ett kors och 
vägen vidare därefter. En historia om ett rike som vi vill lämna allt för att få del av. En 
historia om att följa någon som kräver att vi lämnar allt men som ger oss mycket mer 
tillbaka. Där vi blir befriade från bekvämlighet, normer skapade av människan och 
världens destruktiva jakt på status och självförverkligande för att istället få vara med 
och bygga Guds rike. Där vi får sätta oss vid Mästarens fötter och lära oss att älska. Oss 
själva, varandra och Skapelsen. En historia om ett upproriskt hopp som inte låter sig 
begränsas av det som världen säger är möjligt eller omöjligt.

Kyrkan har mandat och uppdrag att berätta den här historien. Med ord, handlingar, 
trots, mod och dårskap får vi vara med i segertåget. Vi får vara med och ropa Hosianna, 
vifta med våra palmblad, lägga ned våra ägodelar, peka på Fridsfursten och säga att 
där är vår seger. Där är Guds rike. Där är vårt hopp. En annan värld är möjlig, ett annat 
rike kommer, Guds rike är nära.

Gud – i Din kraft, enklare, rimligare, modigare – till jordens yttersta gräns. Amen.

En bön för varje dag i fastan

MÅNDAG: Jesus Kristus – i början av den Stora veckan ser vi mot Ditt 
kors. Vi vill följa Dig så nära vi kan, så långt vi vågar. Lär oss att älska: oss 
själva, vår nästa och Din Skapelse. Amen.

TISDAG: Skapelsens Herre, Du som banat väg genom död till liv: välsigna 
oss med glädje och kärlek inför livet, sorg och vrede inför skövling och 
orättvisor, mod och vishet när vi bygger nytt. Amen.

ONSDAG:Jesus Kristus – låt tårarna vi fäller över skapelsens tillstånd få 
vattna fröet Ditt rike spirar ur. Amen.

TORSDAG: Herre Du som inte svek din kallelse, Du som härdade ut i 
Getsemane. Hjälp mig att vara trogen i den del av skapelsen där Du satt 
mig. Låt din goda vilja ske, nära och långt borta. Amen.

28 mars–3 april • palmsöndagen
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FREDAG: Jesus Kristus, vår frälsare – . När Du dog blev det mörkt över 
hela jorden. Ibland känns det som att mörkret är kompakt även idag, för 
enskilda människor, för Din skapelse. Låt mig aldrig sluta tro att Ditt ljus 
är starkare än mörkret i vår värld. Låt mig få vara en låga som lyser upp 
där jag står. Amen.

LÖRDAG: Herre – Dagen efter långfredagen var allt hopp ute. Det var 
ändå inte slutet på historien. Denna väntans dag vill jag be: Låt mig inte 
förminska Ditt rike så det ryms inom världens ramar. Påminn mig om att 
det som är omöjligt för människan är möjligt för Dig. Låt den kärlek som 
förde Dig till korset få röra vid mig så att jag kan älska och be för världen. 
Amen.

28 mars–3 april • palmsöndagen
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Författare: Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare, Stockholm
Söndagens texter: Andra Mosebok 15:1–11, Första Korintierbrevet 15:12–21, 
Markusevangeliet 16:1–14, Psaltaren 118:15–24

Där gick de, Maria från Magdala, Maria, Jesu mor och Salome. Sabbaten var över och 
nu kunde de äntligen handla kryddor för att smörja Jesus och så visa honom en sista 
omsorg och kärlek. Ett sätt att bearbeta sorgen och förlusten, det vi behöver göra 
när någon lämnar oss. När vi förlorar en anhörig är formulering av dödsannons och 
planering av begravning viktiga steg i sorgeprocessen. Själva begravningen ser jag 
som en övergångsrit. Någon har lämnat oss och vi får hjälp att förstå det genom vår 
handling. Och under begravningen överlämnar vi den som varit oss kär till Guds eviga, 
omätliga och omotiverade kärlek. I det kristna hoppet är begravningsrörelsen från liv 
till död och från död till liv.

De båda Mariorna och Salome gick till graven tidigt på morgonen. Kanske var de 
otåliga eller kanske ville de göra det utan att bli sedda. Ju närmare de kommer, desto 
oroligare blir de. ”Hur ska vi få undan stenen? Den var ju så stor”. Väl framme möts 
de, mycket förvånande, av en öppen grav. Stenen är redan bortrullad och graven är 
inte tom, där sitter en man som skrämmer dem trots att han säger att de inte ska 
vara förskräckta. Jesus har uppstått! Han är inte längre i graven, gå och berätta det för 
Petrus och de andra. När kvinnorna springer därifrån gör de det ”darrande och utom 
sig” och de säger enligt Markus ingenting till någon, för de är rädda.

Såklart. Allt är i olag. Kryddorna förblir i sina påsar. Jesus är inte där han skulle vara 
och hur ska de kunna lita på att han är uppstånden? Allt har varit i olag länge. Efter 
det jublande intåget i Jerusalem har ingenting blivit som det ska. Vad betyder detta?

Kristus är uppstånden
4 APRIL • PÅSKDAGEN

4 april • påskdagen
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I de äldsta bevarade skrifterna slutar Markus sin berättelse här, med att de var rädda. 
Någon tyckte att det behövdes ett tillägg som beskriver vad de övriga evangelierna och 
apostlagärningarna berättar om hur Jesus visar sig först för Maria från Magdala, och 
sedan för resten av lärjungarna som beskrivs med ”otro och halsstarrighet, då de inte 
hade trott på dem som sett honom uppstånden”

Jag tycker om bibelns berättelser där vi möter människor som visar sin mänsklighet. 
I den här texten möter vi kvinnor som darrar av rädsla och är utom sig, och lärjungar 
fyllda av otro och halsstarrighet. Sen vet vi hur det går. De som inte ville säga något 
till någon, de som inte trodde, berättade i alla fall och evangeliet drog över världen. 
Glädjens budskap om att döden är besegrad, Livet är starkare än döden, ja, kärleken 
lever! Om nu bibelns rädda, otroende och halsstarriga människor kunde åstadkomma 
denna globala rörelse, då finns det hopp för oss också, eller hur? Att tro det omöjliga 
möjligt. Att tro bortom allt förnuft.

Jesus Kristus, du kallar oss att tro det omöjliga möjligt. På påskdagens morgon banar du väg 
ut i livet genom den tomma graven. Tack för din tilltro till rädda, otroende och halsstarriga 
människor. Hjälp oss att ta dig vid handen på vandringen genom död till liv. Vi ber för vår värld 
om fred, rättvisa och försoning. Gör oss modiga och glada i tron på dig som livets Herre och stärk 
oss som hoppets och livets vittnen till en frimodighet och tro som gör det omöjliga möjligt. Amen.

4 april • påskdagen
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