


Askonsdagen 2 mars Esra 8:21-23 Bön inför fastan: Jesus Kristus, gör 
mitt hjärta mjukt, mina ögon öppna 
och mina öron lyhörda — så att 
jag kan höra din röst, se dig i dem 
jag möter, och älska så som du 
älskar mig. Lär mig att avstå att 
jordiska skatter för himlens skatter.

Torsdag 3 mars Joel 2:12-19
Fredag 4 mars Apg 13:1-4
Lördag 5 mars Ps 32:1-5

Söndag 6 mars Heb 4:14-16 Samlas vid korset - Där blir du hel

Måndag 7 mars Gal 2:16-21 Bön inför veckan: Fader i himlen, 
du som vet allt. Du ser också mitt 
inre, och vad som fattas mig. Tack 
för att jag i Kristus får bli hel. Hjälp 
mig att lämna varje bit av mitt liv till 
dig, och lita på att du bär. Använd 
mig för att göra vår värld lite mer 
hel.

Tisdag 8 mars Kol 2:6-12
Onsdag 9 mars Ps 31:2-6
Torsdag 10 mars Jes 26:1-7
Fredag 11 mars Joh 8:31-36
Lördag 12 mars Ps 73:21-26

Söndag 13 mars Jes 60:19-22 Samlas vid korset - Där blir vi ett

Måndag 14 mars Upp 19:6-8 Bön inför veckan: Jesus Kristus, du 
som är huvudet för kyrkan, hjälp 
mig att se på mina syskon med 
glädje, kärlek och medlidande. 
Odla tacksamhet i mitt hjärta, och 
hjälp mig att be för dem som jag 
har svårt att ta. Lär mig 
avvägningen mellan att lyssna och 
att tala.

Tisdag 15 mars Upp 21:1-5, 23
Onsdag 16 mars Ef 2:20-22
Torsdag 17 mars Joh 17:20-23
Fredag 18 mars 1 Pet 2:4-10
Lördag 19 mars Joh 12:27-32

Söndag 20 mars Mark 5:24-34 Samlas vid korset - Där sker 
kampen

Måndag 21 mars Jak 1:12-15 Bön inför veckan: Tack Jesus för att 
du har vunnit seger över synden 
och döden och djävulen. Låt mig 
förstå vad det innebär att lämna 
min kamp till dig, och vila i det. 
Helige Ande, gör mig redo att 
kämpa den goda kampen, och inte 
lämna min medmänniska ensam i 
sin kamp.

Tisdag 22 mars Ef 6:10-18
Onsdag 23 mars Upp 3:14-19
Torsdag 24 mars 1 Joh 4:1-10
Fredag 25 mars Ps 25:12-22
Lördag 26 mars 1 Kor 15:53-58



Söndag 27 mars Mika 5:2-4 Samlas vid korset - Där möter vi 
Kristus

Måndag 28 mars Jes 9:6-7 Bön inför veckan: Mästare, låt mig 
få ett nytt möte med dig. Gör mig 
vaksam på var och när jag möter 
dig i veckan. Jag ber att jag då 
ska vara beredd att sätta mig vid 
dina fötter och lyssna 
uppmärksamt.

Tisdag 29 mars Luk 2:26-38
Onsdag 30 mars Joh 2:1-4
Torsdag 31 mars Joh 19:25-30
Fredag 1 april Ps 22:11-20
Lördag 2 april Jes 53:1-6

Söndag 3 april Tit 1:11-14 Samlas vid korset - Där sätts du 
fri

Måndag 4 april Ef 1:7-10 Bön inför veckan: Jesus, där din 
vilja är, där finns min frihet. Tack 
för att du ville min frihet, och gick i 
döden för min skull. Tack för att jag 
i utbyte mot min synd har fått ditt 
liv. Tack för att den Sonen har satt 
fri, verkligen är fri.

Tisdag 5 april Gal 4:4-7
Onsdag 6 april 2 Kor 5:17-21
Torsdag 7 april Rom 8:1-3
Fredag 8 april Apg 4:5-12
Lördag 9 april Kol 2:13-15

Palmsöndagen 10 april Luk 19:28-40 Bön inför veckan: Herre, låt mig 
följa dig genom din sista vecka i 
Jerusalem. Öppna mina ögon för 
det jag har blivit hemmablind för. 
Låt mig bli stilla och besinna att du 
är Gud, den Gud som blivit 
människa som oss, som dör för 
oss, och som uppstår för oss. Du 
som ville mitt liv, låt mig nu få leva 
det livet för dig.

Måndag 11 april Luk 19:40-48
Tisdag 12 april Luk 20:20-26
Onsdag 13 april Luk 22:1-6
Skärtorsdag 14 april Luk 22:7-62
Långfredag 15 april Luk 23:13-56
Påskafton 16 april Ps 22
Påskdagen 17 april Luk 24:1-12


