
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 i 
vardagen



”Jesus lärde aldrig sina 
lärjungar hur de skulle predika, 
bara hur de skulle be…Att veta 
hur man talar till Gud är större 
än att veta hur man talar till 
människor.”

Andrew Murray



Bön är inte vägen till en 

relation med Gud… 

Bön är relation med Gud! 



Ingen människa är större än sitt 
böneliv. 
Att tjäna som förkunnare är 
ganska få förunnat; men att 
tjäna i bön – den främsta av 
människans uppgifter – är 
öppet för alla. 

Leonard Ravenhill



”Bön är att börja se 
verkligheten ur Guds 
synvinkel”

Philip Yancey



Noa var en rättfärdig och oklanderlig man bland sina samtida. 
Han levde i gemenskap med Gud.  

1 mos. 6:9

När Daniel fick veta att förordningen var utfärdad gick han hem, där fönstren 
i övervåningen var öppna mot Jerusalem. Där böjde han knä tre gånger om 

dagen, bad och tackade sin Gud, precis som han alltid hade gjort. 
Dan.6:10



Mitt hjärta tänker på 

ditt ord: 

”Sök mitt ansikte”

Ditt ansikte, Herre, 

söker jag.

PS 27:8



Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan 
han är nära. Den ogudaktige ska lämna sin väg, den 
orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han 
förbarma sig över honom, och till vår Gud för han vill gärna 
förlåta. 
Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina 
vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så 
är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än 
era tankar. 

Jes. 55:6-9



Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och 
tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande 
ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt 
gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår 
Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma 
till insikt om sanningen.

1 tim. 2:1-4



Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era 
önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. 

Fil 4:6



”All sanning är en kontaktyta med Gud hur 
oandlig den än verkar.
All lögn skiljer oss från Gud, hur andlig den 
än verkar. ”

Magnus Malm



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.29:12-13



Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och 
tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande 
ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt 
gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår 
Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och 
komma till insikt om sanningen.

1 tim. 2:1-4



Vi har inte en överstepräst som inte kan ha 
medlidande med våra svagheter, utan en som 
har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. 
Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens 
tron för att få barmhärtighet och finna nåd till 
hjälp i rätt tid. 

Hebr. 4:15-16



Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som 
tidigare var långt borta kommit nära genom 
Kristi blod. Han har kommit och förkunnat frid 
för er som var långt borta och för dem som 
var nära. Genom honom har vi båda i en och 
samme Ande tillträde till Fadern. Därför är ni 
inte längre gäster och främlingar, utan 
medborgare och medlemmar i Guds familj. 

Ef.2:13,16-19



…be i den helige Ande.

Judas brev v 20



För om jag ber med tungomål så ber min ande, men mitt 
förstånd bär ingen frukt. Vad innebär då detta? Jo, jag vill be i 
anden, men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i 
anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet. 

1 kor. 14:14-15



Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt 
alla villigt och utan att kritisera, och han ska få.

Jak.1:5



Mina fiender ska vika tillbaka när jag ropar till dig. Detta vet 
jag, för Gud är med mig. 
PS.56:10

Jag ropar till dig på nöden dag, för du kommer att svara mig.
PS. 86:7

Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter 
hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi 
än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom 
om. 
1 joh. 5:14-15



Hur gör man då?

• Prata – som med en vän. 

• Bönepromenad
.

• Be med kroppen: 
Böj knä – fall på ditt ansikte – lyft händerna 

• Skrivna böner

• Andlig dagbok



• 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



Bön och Fasta



Jesus sa:
När ni fastar…



Vid Horeb väckte ni Herrens vrede. Han blev så 
förbittrad på er att han var beredd att utplåna 
er. När jag hade gått upp på berget för att ta emot 
stentavlorna, tavlorna som bekräftade förbundet 
Herren slöt med er, stannade jag på berget i fyrtio 
dagar och fyrtio nätter, utan att äta eller 
dricka. Herren gav mig de två stentavlorna, på vilka 
Gud med sitt finger hade skrivit alla de ord han 
uttalade när ni var församlade vid berget och Herren 
talade till er ur elden.

5 mos.9:8-10



Under Dareios första år – han som var son 
till Xerxes, var av medisk härkomst och 
hade blivit kung över kaldeerriket – under 
hans första regeringsår, 
uppmärksammade jag, Daniel, i skrifterna 
hur många år Jerusalem skulle ligga i 
ruiner enligt Herrens ord till profeten 
Jeremia: sjuttio år. Jag vände mig till 
Herren Gud med bön och åkallan och höll 
fasta i säck och aska. Jag bad till Herren, 
min Gud…
Dan 9:1-4



Påbjud en fasta!
Kungör en högtidssamling!
Kalla de äldste
och alla som bor i landet
att samlas i Herrens, er Guds, 
hus.
Ropa till Herren i er nöd.
Joel 1:14



För andra gången kom Herrens ord till Jona:
”Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag 
befaller.” Och Jona gav sig i väg till Nineve, så som Herren 
hade sagt.
Nineve var en oerhört stor stad: det tog tre dagar att färdas 
genom den. Jona började gå genom staden. Han gick en dag, 
och han förkunnade: ”Om fyrtio dagar skall Nineve
förstöras.” Folket trodde på vad Gud hade sagt. De utlyste en 
fasta, och alla, stora som små, klädde sig i säcktyg.

Jona 3:1-5



Ester fastade innan hon gick in 
till kungen och vädjade för sitt 
folk – Ester 4

Jesus fastade innan han 
började predika – Matt.4

Apostlarna fastade innan de 
sände ut de första 
missionärerna – Apg 13



Fasta
En dag
Tre dagar
En vecka



Mitt hjärta tänker på 

ditt ord: 

”Sök mitt ansikte”

Ditt ansikte, Herre, 

söker jag.

PS 27:8


