
 

När ni fastar…  
Ca 3 veckor av bön och fasta har vi framför oss! Det är underbart härligt 
och fantastiskt fint att kunna gå in i en bön- och fasteperiod som 
församling. Att göra det som församling innebär att vi gör det här 
tillsammans. Vi står enade, sammanbundna, tillsammans.  

Det finns stor kraft i en persons bön, men Bibeln antyder att det är något 
speciellt med gemensam förenad bön. Jesus säger: ”Om två av er här på 

jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Fader i himmelen” 
(Matt 18:19). Apostlagärningarna kapitel 4 vittnar om förenad bön. Det står ”att de ropade endräktigt 
till Gud och bad…” Det behagar Gud när vi som Guds församling, som syskon i Guds familj, kommer 
samman med hängivna hjärtan för att ära och upphöja Honom, när vi gör Jesus till Kung och låter 
honom bli Herre i våra liv, när vi låter våra egna individuella intressen läggas åt sidan och tillåter våra 
hjärtan att förenas med endräktigt rop till Herren. Då vill och kan Gud manifestera sin närvaro och kraft 
mitt ibland oss. 

Så varför fastar vi? I bibeln är avsikten med fasta alltid andlig, man fastar för att nå något andligt mål. 
En definition av fasta enligt Ronald Dunn: ”Fasta är att av andliga skäl, frivilligt avhålla sig från den 
tillfredsställelse som uppfyllandet av vissa fysiska begär ger.” Fasta är alltså inte bara att avsäga sig 
mat och vatten utan kan handla om en mängd saker. Många ställen i bibeln lyfter fasta i samband med 
ödmjukhet. Som om Guds ursprungliga syfte med fasta var att människan skulle ödmjuka sig. Gud vill 
att vi ska ödmjuka oss själva, det ligger på oss, det är VÅRT ansvar, inte Guds. Men att vi ödmjukar oss 
är något som tilltalar Gud och gör det möjligt för honom att välsigna oss. Man kan säga att fasta är en 
andlig fostran som hjälper oss att tvinga kroppen att bemästra vår ”aptit”… eller våra begär.   

Fastan har en kanske förvånansvärd framträdande ställning i Bibeln. Efter att Elia konfronterats med 
Isebel gick han, i desperat behov av att möta Gud, till berget Horeb där han fastade i 40 dagar (1 kung 
19:8). Esters fasta spelade en viktig roll då hon räddade sitt folk (Est 4:16). David fastade då Gud hade 
låtit sjukdom komma över hans son (2 Sam 12:16). Det var genom bön och fasta som Daniel tog emot 
en uppenbarelse från Gud. Både Esra och Nehemja utlyste fasta när landet var i kris (Esr 8:1, Neh 1:4). 
Det står om Hanna att ”hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och 
dag” (Luk 2.37). I femte Mosebok berättar Mose att han mottog budorden medan han fastade och 
väntade.  Johannes döparen fastade och uppmanade sina lärjungar att göra detsamma. Det var medan 
kyrkan i Antiokia höll gudstjänst och fastade som Gud uppenbarade sin plan för Paulus och Barnabas. 
Apostlagärningarna visar att fasta var ett centralt avgörande inslag i församlingen. I Esra kan vi läsa om 
hur folket fastar för att få andligt beskydd och bli räddade… Bibeln talar också om omvändelse från 
synd och befrielse för andra människor, genom bön och fasta. Ta Mose som exempel. Genom fasta och 
förbön betalar en man priset för en hel nation, som blir räddad från dom. Vi har också JESU 40 dagars 
fasta i vildmarken som förberedde honom inför djävulens kommande angrepp. Jesus klargjorde också 
att han förväntade sig att hans efterföljare skulle göra detsamma (läs gärna Matt 6). Jesus säger inte 
OM du fastar, utan NÄR du fastar…  

”Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte, så att människor inte ser att du fastar, utan 
endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig,” säger 
Jesus (Matt 6:17). 

Jesus talar här också om fastans belöning! Fasta är den perfekta förutsättningen för att be och söka 
och tjäna Gud. Genom fastan avskiljer vi oss från världen och genom bönen närmar vi oss himlen. Så 



när vi där hemma i vår egen kammare har dessa stunder av riktade intensiva ”andakter” och 
bönestunder, hjälper fastan oss att mer fullständigt hänge oss till Gud. Det är många som vittnar om 
att man under fasteperioder upplevt större frihet i bönen, mer insikt i bibelläsandet och en djupare 
känsla av Guds närvaro. Och att fasta under Guds Andes ledning ökar vår andliga insikt och gör oss mer 
känsliga för det gudomliga. En sak som händer med oss när vi ber, är att den helige Ande kommer med 
nya sätt att se. Gud vill rätta oss, leda oss, använda oss. Gud vill öppna våra ögon och öron.  

Det ligger en enorm makt i fastan. Den är ett kraftfullt andligt vapen och en av Gud insatt väg att 
komma närmare honom i bön och tillbedjan. En önskan inför den här bönefasteperioden vore om vi, 
Guds församling, öppnade upp ögonen och insåg vår rättighet och skyldighet att utöva denna makt 
som finns i fastan och bönen. 

Guds rike handlar väldigt mycket om relationer. Till honom och till varandra. Mellan vänner, i familjer 
och som äkta makar. Gud vill finnas mitt i dessa relationer. Han vill försoning, helande och upprättelse. 
Han vill ge kraft och hopp. Han vill kärlek! Vi tror att vi ska be om frimodighet och vara frimodiga! Att 
vi ska vara djärva och be i en framåtanda av positiv kraft som går emot fruktan och bryter igenom i 
kamp, för att nå målet med fastan och göra det goda och det rätta. Låt oss tro Gud om mäktiga saker!  

Enkla råd vid fasta: 

• Be Gud leda dig. 
• Bestäm vad du ska fasta från: mat, nöjen, tv, träning, sociala medier etc.  
• Om du fastar från mat, se till att dricka ordentligt med vatten. 
• Bestäm om du ska helfasta eller delfasta. 
• Bestäm tid för fastan. 
• Ta gärna extra tid för bibelläsning under fastan. 
• Var klok och förståndig. Pröva dig fram. Börja försiktigt.  
• Berätta gärna för någon i din familj/nära vänner att du fastar.  
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