
FASTETID                   
–                         

BÖNETID 
Ett önskemål från Styrelsen  

är att vi tillsammans i vår församling  
sluter upp i bön om vår församlings framtid,  

hur och vilka vi ska ha anställda, att vi söker Guds ledning  
för vilka steg som vi ska ta in i framtiden. 

 

Gråtande ska de komma,  
men jag ska leda dem där de går bedjande fram. 
Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg 

där de inte stapplar.  
Jeremia 31:9 (Folkbibeln) 

 

Var öppen för Guds tilltal till dig! 
Skriv gärna ner dina tankar till styrelsen! 

 
Huskvarna Allianskyrka 

 



Några tankar om fasta 
 
Ibland är det som livet behöver en tid, en period för att kunna ta de steg som vi 
behöver kunna ta senare. Ibland säger vi att vi ska sova på saken, vi låter en tanke 
gro. Ibland känner vi att det inte är riktigt tid att bestämma sig. Det behöver gå 
en tid.  
Inför viktiga nya perioder i livet kan man behöva en tid av eftertanke så att man 
ger sig tid att komma mer i fas med Guds tankar och planer. Därför hör bön och 
fasta ihop. Bön och fasta är sätt för oss människor att söka Guds vilja.  
Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan handlar om att få 
tid för eftertanke och bön, och tid för att komma närmare Gud. 
 
Det är när något tas bort, blir avskalat, som vi kan lyssna in vad Anden säger till 
oss och hur vår bön skall vara.  
I fastans enkelhet får vi möjlighet se tillvaron med bättre proportioner. Vi ser vad 
som är verkligt viktigt och vi får också möjlighet att se att vissa saker som vi 
trodde var viktiga egentligen inte är så väsentliga. 
 
Att fasta behöver inte betyda att du avstår från att äta. En kristen fasta kan lika 
gärna vara att avstå från tv-tittande, skärmtiden med mobilen, godis, kött, eller 
något annat. 
 
Det viktiga är nu att vi tillsammans i församlingen tar tid inför Gud för att söka 
Guds ledning.  
 
Tack för att  du vill vara med. 
 
Ingemar Sunbring 
Pastor och Församlingsföreståndare 
 
 


