


BÖNESKOLA tisdagar 18.30:
15 jan ”Bön i vardagen” – A Leetmaa

29 jan ”Strategisk bön” – Kent Pekár

5 feb ”Strida i Guds armé” – A Halvardsson och 

U Johansson



Bön är inte vägen till en 

relation med Gud… 

Bön är relation med Gud! 



Mitt hjärta tänker på 

ditt ord: 

”Sök mitt ansikte”

Ditt ansikte, Herre, 

söker jag.

PS 27:8



Sök först Guds rike och 

hans rättfärdighet, så 

ska ni få allt det andra 

också.

Matt. 6:33









Så gick Kain bort från Herrens ansikte 

och bosatte sig i landet Nod.

1 mos 4:16



Men Jona bröt upp för att fly till 

Tarshish, bort från Herrens ansikte.

Jona 1:3



Som hjorten längtar efter 

vattenbäckar,

Så längtar min själ efter 

dig, o Gud

Min själ törstar efter Gud,

Efter den levande Guden.

När får jag komma och 

träda fram inför Guds 

ansikte?

PS 42:2-3



MÄNNISKA

Grekiskan:

Anthropos – ano trepon opa –

”en som vänder ansiktet uppåt”

Ryskan:

Tscelovjek – tschelo (ansikte) vjek(evig) –

”en som har ansiktet mot evigheten”



Gud sade: ”Låt oss göra människor till 

vår avbild, lika oss”.

Och Gud skapade människan till sin 

avbild, till Guds avbild skapade han 

henne, till man och kvinna skapade 

han dem. Och Gud välsignade dem.

Gud såg på allt han hade gjort och se 

det var mycket gott. 

1 mos. 1:26,27,31



Herren välsigne dig och 

bevare dig

Herren låte sitt ansikte 

lysa över dig och vare 

dig nådig



Herren vände sitt 

ansikte till dig och give

dig frid.

4 mos. 6:24-26







Jag vet väl vilka tankar jag har 

för er, säger Herren, nämligen 

fridens tankar och inte ofärdens 

för att ge er en framtid och ett 

hopp.



Ni ska kalla på mig och komma 

och be till mig, och jag ska höra 

er. Ni ska söka mig, och ni ska 

finna mig om ni söker mig av 

hela ert hjärta. 

Jer.29:11-13





I bönen, den sanna bönen, börjar 

vi tänka Guds tankar efter honom, 

önska det som han önskar, älska 

det som han älskar. Steg för steg lär 

vi oss att se saker och ting ur hans 

synvinkel. 

Richard Foster



• Tystnad
Var stilla inför Herren, vänta på honom

• Bibelläsning
Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom

• Bön
Be, så ska ni få

• Avskildhet 

• Fasta

• Vilodag

Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag.

• Förnöjsamhet och tacksamhet 
Tacka Gud under livets alla förhållanden



Herren vänder sitt 

ansikte till oss och ger 

oss sin frid.


