
Bibelläsningsplan för fastan 
På askonsdagen sjunger man ofta ps 135 
i psalmboken. Texten lyder: Se vi går 
upp till Jerusalem i heliga fastetider, att 
skåda hur Jesus Krist, Guds Son, i 
syndares ställe lider. Fastan är en 
vandring mot Jerusalem, en vandring 
som evangelisten Markus skildrar: 
 
Askonsdagen 
ons  Ps 32:1-5,  
2 Kor 7:8-13, Luk 5:33-39 
tor: Mark 1:1-13 
fre: Mark 1:14-28 
lör: Mark 1:29-39 
 
1:a sön Prövningens stund 
sön: 1 Mos 3:1-13,  
Heb 5:7-10, Matt 4:1-11 
mån: Mark 1:40-2:12 
tis: Mark 2:13-22 
ons: Mark 2:23-3:6 
tor: Mark 3:7-19 
fre: Mark 3:20-35 
lör: Mark 4:1-20 
 
2:a sön Den kämpande tron 
sön: Jes 61:1-3,  
Heb 11:23-27, Matt 15:21-28 
mån: Mark 4:21-34 
tis: Mark 4:35-5:20 
ons: Mark 5:21-43 
tor: Mark 6:1-13 
fre: Mark6:14-29 
lör: Mark 6:30-44 
 
3:e sön Kampen mot ondskan 
sön: 1 Kung 18:26-39,  
Upp 3:14-19, Luk 11:14-26 

mån: Mark 6:45-56 
tis: Mark 7:1-23 
ons: Mark 7:24-37 
tor: Mark 8:1-10 
fre: Mark 8:11-21 
lör: Mark 8:22-9:1 
 
Midfastosöndagen Livets bröd 
sön: Ord 9:1-6,  
1 Kor 10:1-6, Joh 6:48-49 
mån: Mark 9:2-13 
tis: Mark 9:14-29 
ons: Mark 9:30-50 
tor: Mark 10:1-16 
fre: Mark 10:17-31 
lör: Mark 10:32-52 
 
5:e sön Försonaren  
sön: 4 Mos 21:4-9,  
1 Joh 1:8-2:2, Joh 3:11-21 
(kap 11 sparas till stilla veckan) 
mån: Mark 12:1-12 
tis: Mark 12:13-27 
ons: Mark 12:28-34 
tor: Mark 12:35-44 
fre: Mark 13:1-23 
lör: Mark 13:24-37 
 
Stilla veckan 
sön: Sak 9:9-12,  
Fil 2:2-5, Mark 1:1-11 
mån: Mark 11:12-19 
tis: Mark 11:20-33 
ons: Mark 14:1-11 
tor: Mark 14:12-72 
fre: Mark 15:1-41 
lör: Mark 15:42-47 
sön: Mark 16:1-20 
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Den fyrtio dagar långa 
fastan inför påsken 

 
 

 
 

 



Fastan -  en förberedelse inför påskfesten 
Den största högtiden på året för en kristen är påsken, det är en 
högtid att verkligen fira! Som alla andra fester så behövs påsken 
förberedas. Man behöver köpa ägg, och fixa påskris - men man 
behöver också göra en inre förberedelse för att påsken verkligen 
skall bli till en fest tillsammans med Jesus. Man behöver 
förbereda sitt inre så att hjärtat kan ta emot påskens evangelium 
så att det bär frukt. Sedan 300-talet har kristna fastat i fyrtio 
dagar inför påskdagen, som en inre förberedelse inför påskfesten. 
Eftersom varje söndag är en liten påskdag (vi firar gudstjänst på 
söndagen till minnet av Jesu uppståndelse eftersom det var på en 
söndag som han uppstod) så räknas inte söndagarna in i de fyrtio 
dagarna. Att man fastar i fyrtio dagar har sin förebild i Jesu 40 
dagar långa fasta i öknen och Israels folks vandring i öknen i 40 
år. 
 
Askonsdagen 
Fastan inför påsken startar på askonsdagen som är den sjunde 
onsdagen före påskdagen, dagen efter fettisdagen. Namnet 
”askonsdag” kommer från texterna i Bibeln som talar om att man 
fastade i ”säck och aska”. Askan är ett tecken på ödmjukhet, 
förkrosselse, omvändelse och ånger. Kristna har genom historien 
samlats på askonsdagen och läst texter som handlat om fasta och 
omvändelse samtidigt som han tecknat ett kors av aska i pannan 
på varandra och sagt ”minns att du är stoft, omvänd dig och tro 
evangelium”. Med dessa ord startar man förberedelsen inför 
påsken. 
 
Fastan - en tid för omvändelse 
Hur förbereder man sig för att ta emot påskens evangelium? Man 
tar tid för rannsakan för att se vad jag behöver bära fram till Jesu 
kors. Många kristna väljer att under fastan gå till en präst, pastor 

eller en betrodd vän och bekänna sina synder med Jak 5:16 som 
förebild. Där står det: Bekänn därför era synder för varandra 
och be för varandra att ni skall bli botade.  Om man vill veta 
mer om vad som är poängen med att bekänna sina synder för en 
kristen broder eller syster kan man läsa den lilla skriften En liten 
vägledning till Bikten av Hans Johannson. Men det är inte bara 
bekännelsen av synd som gör fastan till en omvändelsetid I 
Jesaja kap 58 kan man läsa om ”den rätta fastan”, där det står att 
den rätta fastan består i att man bryr sig om de fattiga. Därför 
väljer många kristna att leva enklare under fastan och ge de 
pengar som blir över till de fattiga. 
 
Fastan – en tid för stillhet och bön 
Att fasta innebär att man avstår från något som påverkar sinnena, 
t.ex. mat, sömn, sexualitet, relationer, tal, hörsel, syn. Under 
fastan påminner vi oss om att vi skall söka Guds rike först. Vi 
övar oss i att avstå från något som vi vanligtvis njuter av, för att 
träna vår självbehärskning så att vi allt mer kan följa Jesus. Man 
bör vara noggrann med att vara måttfull i sin fasta. Våra 
ambitiösa fasteprojekt gör oss bara högmodiga, och högmodet 
stänger vårt hjärta för påskens evangelium. Det är bättre att fasta 
från något litet som håller i fyrtio dagar och som gör mitt hjärta 
ödmjukt än att fasta från något stort som kanske ändå inte håller i 
längden. Man kan t.ex. fasta från att ha sylt på gröten, från att 
använda facebook, att lyssna på musik när man kör bil, från kött 
på fredagar, exemplen är otaliga – var kreativ! Försök att fasta 
från något som gör att du varje dag blir påmind om att ”just det, 
snart är det påsk” och från något som gör att du får mer tid för 
bön och stillhet. I denna broschyr finns en bibelläsningsplan som 
man kan använda under fastan. Det är en vandring genom 
Markusevangeliet, ett evangelium som mer än de andra 
evangelierna lyfter fram lärjungarnas behov av omvändelse.  


