
 

 

Mitt fastelöfte 

Innan du ger ditt löfte – fundera på vad som 

drar dig närmare Gud och vad som för dig 

ifrån… 

Låt ditt löfte på något sätt handla om det 

hållbara livet: för klimat, relationer och din tro. 

 

Jag vill avstå ifrån… 

för att istället… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jag strävar efter att be dagens böner och att 

delta i det jag kan av digital mötesplats på 

onsdagskvällar (19.30-20.30), gudstjänster 

enskild nattvard (söndagar 17.00-18.00) 

 

Jag väljer hellre en lätt fasta som 

varar länge, än en som är 

mödosam i början och snabbt  

                       tar slut                (Ökenfader) 

 

Sök först Guds rike och hans  

rättfärdighet, så ska ni få allt  

det andra också.         (Jesus) 

 

 

Att gallra är att acceptera begränsningens 

princip. Det är nödvändigt att anpassa 

mängden av växter till det utrymme vi har till 

vårt förfogande, i annat fall kommer skörden 

att bli klen och ynklig.  

Det samma gäller den inre trädgården. Det 

stycket jordmån som är vårt liv kan inte rymma 

hur många plantor som helst. Vi kan inte vara 

allt, hinna allt, umgås med alla och odla alla 

intressen vi skulle önska. Att gallra i önskade 

resmål eller rentav bland alla de många 

bekantskaperna som pockar på tid och 

uppmärksamhet – inte av förakt för det sociala 

livet men för at kunna fördjupa verklig vänskap 

– allt detta tillhör fastans område. 

När Jesus säger att ’bara en sak behövs’ 

utmanar han den goda mångfalden i våra liv 

och kallar oss att söka den saliga enfalden.           

(Peter Halldorf)  

                 

 

 

 

    MODET 

       ATT 

     AVSTÅ 
                     Påskfastan 2021 
 

Du deltar självklart på ditt eget sätt.  
Vi erbjuder de här möjligheterna: 
 

     Fastelöfte och tid för bibelläsning och bön 
 

     ”Älska och be för världen” –  
      Digital mötesplats i fastetid, 
Equmeniakyrkan nationellt har ”Älska och be 
för värden” som tema för fastetiden. 
På onsdagar kl 19.30-20.30 möts vi lokalt och 
digitalt till en samling med Gemensam 
inledning följt av samtal och bön i smågrupper. 
Vi kommer lyssna till en reflektion och samtala 
kring fastans olika teman. Anmäl dig gärna i 
förväg till: 
andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se 
 

     Enskild nattvardsgång under fastan 
Under fastetiden, varje söndag kl 17.00-18.00 
från 21 februari till och med skärtorsdagen 1 
april.  
Välkommen! 
 

mailto:andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se


 

Morgonbön: 

 

En natt har övergått i dag,                                         

och nåden möter mig med morgonljuset. 

 

Här är Du, gränslös, evig,  

och alltid nära. 

 

Här är jag, mitt liv, min dag                            

genomlyst av evighet och kärlek. 

 

Några minuters tystnad – jag blir stilla, är den 

jag är, där jag är, och tar emot att Gud älskar 

mig 

 

Befria mig från tyngd jag inte behöver bära              

ge kraft att bära det jag ska. 

 

Jag vill leva min dag, fri att vara jag,                        

och se din nåd,  

som famnar ofullkomligheten. 

 

Amen 

 

 

 

Middagsbön: 

 

Mitt på dagen, mitt i livet 

andas jag  

och Gud med mig 

 

dagens bibeltext läses långsamt, gärna ett par 

gånger följt av ett par minuters tystnad – jag 

lyssnar till Guds beröring genom orden 

 

Gud, allt i mig känner du  

och omsluter med ömhet. 

Ge mig nåden att se ditt ljus 

och älska  

så som du älskar mig. 

 

Amen 

 

 

Bibeltexter för fastan kan du få på särskilt blad 

som finns i kyrkan, eller genom att gå in på 

kyrkans hemsida:  

www.equmeniakyrkankaxholmen.se klicka på 

bilden ”Modet att avstå”  

 

Annars kan du hitta läsplaner på t ex bibel.se 

eller i App för telefon t ex Youversion. 

 

Tips: Lyssna till texten – vad berör? Stanna vid 

det och låt det bli din bön 

 

 

Aftonbön: 

 

Vid dagens slut 

överlämnar jag mitt liv,  

min dag, mitt jag 

och ber om ditt ljus och sanning 

 

Återblick på dagen –  

vad har idag gett mig glädje/liv?  

vad har idag tagit kraft/glädje? 

När har jag erfarit Guds närvaro? 

 Jag överlämnar min dag i Jesu händer – han 

som varit hos mig i allt som skett 

 

I din famn lämnar jag nu min glädje 

och ber att den ska bära  

genom natt till dag. 

 

I din famn lämnar jag nu min sorg 

och ber att Du ska bära mig 

genom natt till dag. 

 

Må din nåd sänka sig över mig 

och över jordens alla folk och länder. 

 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 


