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DEL 5 BÖN  
 
När man läser de fyra evangelierna framgår att Jesus konstant undervisade, 
uppmanade, uppmuntrade och inspirerade sina lärjungar till att be. Bönen hade en 
given plats i Jesu liv. Det märker vi genom att Jesus var gång han stod inför ett 
avgörande skede i sin gärning, drog sig undan för att be och hämta kraft.  

På samma sätt har bönen alltid varit ett kännetecken hos Guds stora ledare genom 
historien. Väckelsepredikanten John Wesley tillbringade två timmar i bön dagligen. 
Martin Luther hade liknande rutiner och sa att ”om jag misslyckas att få till två 
timmar bön varje morgon, vinner djävulen segrar under dagen”. Claphamsällskapet 
med William Wilberforce i spetsen, som initierade oerhörda sociala reformer i 
England på 1800-talet och som genomdrev slaveriets avskaffande, brukade 
regelbundet tillbringa tre timmar i bön om dagen. De visste om, och bevisade gång 
på gång, bönens kraft.  

 

1. Hur definierar du bön?  

 

2. Berätta om något tydligt bönesvar du har fått från Gud.  

 

3. Varför gick Jesus ofta iväg och bad i öde trakter (Lukasevangeliet 5:16)? Vad kan 
vi lära oss av det?  

 

BIBELVERSER ATT MEMORERA  

Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall 
dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för 
den som bultar skall dörren öppnas.  

Lukasevangeliet 11:9–10  

 

4. Kan Guds handlande påverkas av våra böner? Varför eller varför inte?  
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5. Diskutera hur följande kan påverka svaren man får på sina böner:  

Otålighet och avsaknad av uthållighet  

Själviska motiv 	

Synd som man inte har omvänt sig ifrån  

Tvivel  

Otro   

 
    

6. Läs Matteusevangeliet 6:9–13. Den första bönen är att Faderns namn ska bli 
helgat. Varför börjar Jesus där?  

 

7. Vilka olika ämnen inkluderas i Herrens bön?  

ETT URVAL AV VIKTIGA BÖNER I BIBELN  

Första Moseboken 18:16–33   Abraham  

Andra Moseboken 32:7–14  Mose  

Andra Samuelsboken 7:18–29  David  

Första Kungaboken 8:12–53  Salomo  

Esra 9:5–15    Esra 

Nehemja 1:4–11 	 	 	 Nehemja	

Daniel 9:3–19    Daniel 

Johannesevangeliet 17:1–26   Jesus 

 

8. Har du några rutiner för bön? Vad finns det för fördelar med att ha fasta tider och 
platser för bön?  

 

9. Hur kan man på ett bra sätt tillämpa Kolosserbrevet 4:2 och Första Thes- 
salonikerbrevet 5:17 mitt i vardagen med en fulltecknad kalender?  
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10. Vilken roll spelar bönen för vår församling, när det gäller att konkretisera 
visionen ”att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd och hjälpa 
människor att leva nära honom”?  

 

”Bön är nyckeln till himlens skatter.”  

Johann Gerhard (1582–1637), luthersk teolog Johann Gerhard (1582–1637), 
luthersk teolog  

 


