
Bibelsam
tal om

 Bön.   - Hur ska vi be? 
”Bön är hjärtats sam

tal m
ed Gud.” Bön är själva livsnerven i det kristna livet. 

U
tan bönen kan vi inte göra något på ett övertygande och livgivande sätt. 

”Bönen är den enda m
akt i världen som

 tycks kunna övervinna de sk. 
naturlagarna. Bönen är den starkast m

akt som
 någonsin utgår från en m

änniska.” 
(nobelpristagare Alexis Carrel)   
 Ibland blir verkligen vår aktivetsnivå hög i vår försam

ling. M
assor av olika 

verksam
het. M

ycket är bra m
en det är viktigt att pröva om

 vi håller på m
ed rätt 

saker. All verksam
het kan växa oss över huvudet. 

 Vi längtar då säkert att kom
m

a till de stilla stunderna, vi längtar efter att kom
m

a 
tillbaka till Jesus, kom

m
a tillbaka till kraftstationerna. I de där stunderna är det 

viktigt att veta vad bönen ska bestå av. M
in bönestund får inte ”slarvas” bort 

m
ed ”tom

m
a ord”. 

Vad skall m
in bön bestå av? 

Tillbedja
n – lovp

risning
 och lovsån

g 
1. Till vem

 får vi vända oss till m
ed detta? E 1:3 

__________________________________________________________________ 
2. Varför kan vi det? Ef 1:4-14 

_________________________________________________________________ 
3. Vilken slags tillbedjan vill Gud ha? Läs Joh 4:23-24 och jm

f m
ed  

M
att 15:18 

________________________________________________________________ 
4. Vilken bekännelse skapar en sann tillbedjan? 1 Kor 12:3 

_________________________________________________________________ 
Tillbedjan och lovsång har en ”högre ton” än då vi tackar för det vi själva fått. Det 
är en stund då vi glöm

m
er oss själva och istället ser och lovsjunger hur fantastisk 

Gud är. Hans nåd, hans m
akt, hans välde. 

 Tacksä
gelse 

1. Det finns uppm
aningar i Bibeln att vi ska tacka Gud. Den starkaste finns nog i 

Ef 5:20. Vad skall vi tacka Gud för? Vad skall vi tacka Gud för? 
_________________________________________________________________ 

2. Vad betyder det för vår bön? 

_________________________________________________________________ 

3. Läs Lukas 17:11-19 
Jesus satte värde på Tack. Hur reagerade Jesus när det bara var en av tio som

 
kom

 tillbaka och tackade? 
_________________________________________________________________ 
4. Vad är det enligt Jesus att Tacka?___________________________________ 
 5. Vad väcker vår tacksam

het till Gud? - 2 Kor 4:15, 1 Tim
 1:12-14, Kol 3:15, 1 Tim

 
1:12 
N

är Tackade Jesus? - M
att 15.36, Joh 6:11, 11:41 

 Förbön
 

”Vår förbön är Guds verktyg. Försum
m

ad bön är det värsta sabotaget som
 den 

kristna försam
lingen, hem

m
et, nationen och världen kan råka ut för. Äkta förbön 

är riktad allm
akt. Det är Gud i verksam

het.” (Bertil Paulsson) 
 1. Läs M

att 6.10. Här ber vi att Guds vilja ska förverkligas som
 andra m

änniskor. 
Vilken roll spelar vår bön för dem

? 
_________________________________________________________________ 

2. Rom
 10:14 Vet t.ex. m

in granne hur han skall bli en kristen, innan jag ber att 
han skall bli det?  
 B

ön för oss själva – ö
nskeb

ön
.  

Läs M
att 6:11-13 N

är det i Bibeln talas om
 bön, m

enas det oftast, att m
an uttalar 

en önskan. Vad vill Jesus lära oss genom
 att vara uppm

ärksam
 på våra fysiska 

behov? Hur konkreta får vi vara? Jm
f Fil 4:6 

__________________________________________________________________ 
Varför är det så viktigt att förlåta våra m

edm
änniskor? Jm

f 1 Joh 4:19-21 
__________________________________________________________________ 
 Lyssn

a
d

e – Stillh
et  

Hur kan m
an vara stilla inför Gud? Ger vi oss så m

ycket tid att vi hinner stilla oss 
inför Gud? Kan m

an själv skapa en ”tystnad” som
 förbereder Guds besök? Kan 

det vara genom
 att undvika stress, buller, onödiga sinnesintryck? 

Den m
änniska som

 vi känner m
ycket väl kan vi tiga tillsam

m
ans m

ed. Det stör 
inte vår gem

enskap. Vi får kom
m

a till Gud och säga ”Jag orkar inte m
era nu, jag 

har inte ett ord att säga dig, m
en får jag lov att sitta stilla här inför dig en stund 

och vila? Får jag vara i din fam
n går det jobbiga snart över.” Gud är alltid villig att 

bära den som
 inte kan gå. O

ch är du buren av Gud kom
m

er du m
ycket snabbare 

fram
. 



Att sam
tala om

: 
o 

N
är har du i bön känt Gud allra närm

ast? Berätta för varandra. 
o 

Vad kan stillhet och tystnad betyda för får tillbedjan och lovsång till Gud.  
o 

Vad tar störst plats i din bön? Ö
nskebönen eller tillbedjan inför Gud. 

 Att praktisera: 
o 

Försök under veckan ägna en längre stund än vanligt till Bön. 
o 

Vad vill du efter att ha studerat det här Bibelstudiet tacka Gud för, 
bekänna, be om

? 
  Veckans Bibelläsning (skriv gärna en rubrik för stycket du läst): 
 Ef 1:3-14 

___________________________________________________ 

Ps 149  
___________________________________________________ 

Lukas 17 
___________________________________________________ 

Jer 29:11-14 
___________________________________________________ 

Joh 16:23-24 
___________________________________________________ 

Luk 10:21-24 
___________________________________________________ 

Job 1:13-22 
___________________________________________________ 

   M
innesruta 

Jesaja 33:3 
Detta har blivit nytt för m

ig när det gäller hur jag skall bedja. 
          

                    


