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”Utan m
ig kan ni ingenting göra” Joh 15:5. I en enda m

ening talar Jesus om
 för 

det som
 förr oss tar en hel livstid att lära. Vår hjälplöshet i olika situationer driver 

oss att be. 
I evangelierna ser vi att Jesus ständigt undervisade, uppm

anade, uppm
untrade 

och inspirerade lärjungarna att be. Bönen var den luft Jesus andades, den var 
drivkraften i hans liv och den var hem

ligheten till hans ofattbara gärningar. 
Vi ber också därför att vi som

 Jesu lärjungar nu vill ha ett förtroligt förhållande till 
honom

. Bönen är stunderna tillsam
m

ans m
ed Gud, där både tystnaden och 

sam
talet har sin plats. I bönen är kärleken m

ellan Gud och m
ig det avgörande. 

Jesus bad därför att han var beroende av Gud. ”Bönens betydelse för oss är ett 
m

ått på vad vi väntar oss av Gud.” (Thom
as Sm

ail) den tid vi ägnar år bön visar 
hur långt vi kom

m
it i vår beroende av Gud. 

M
änniskan främ

sta m
ål är att förhärliga Gud och att glädjas i honom

 för evigt. 
M

en vi kan inte börja glädjas i Gud om
 vi inte tillbringar tid tillsam

m
ans m

ed 
honom

. 
Bibelstudierna vill vara ett försök bli stunder då Du upptäcker behovet av bön i 
ditt liv. 
 

1. 
H

erre lär oss att be! 
M

ånga kristna lever ett fattigt böneliv. Kanske för att m
an m

issuppfattat vad bön 
är. M

en vi får göra som
 lärjungarna till Jesus – vända oss till honom

. 
 Läs Lukas 11:1. Vad var orsakerna till att lärjungarna bad om

 hjälp m
ed bönen. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Vid vilka tillfällen bad Jesus? 
M

ark 1:35_______________________ 
Luk 3:21-22 _____________________ 

M
ark 7:31-37____________________ 

Luk 9: 28 ff _____________________ 

Joh 17 __________________________ 
M

att 26:26-46 __________________ 

Vad kan vi lära oss av detta? 

__________________________________________________________________ 

2. 
V

em
 får vi be till? 

Den Gud som
 vi får be till har visat vem

 han är genom
 Jesus. Han har visat att han 

tar syndare på allvar, att han vill förlåta syndare och att han har visar sin kärlek. 

Vad lär Jesus oss om
 Gud i följande Bibelord? 

M
att 6:6-8 ________________________________________________________ 

M
att 7:7-11 _______________________________________________________ 

 Vad säger dessa Bibelord om
 Guds egenskaper? Vad kan det betyda för vårt 

böneliv? 
Ps 106:1 __________________________ 1 Kor 1:9 _______________________ 

Ps 115:3 __________________________ 1 Joh 4:8-9 _____________________ 

 
3. 

A
tt släppa in Jesus! 

”Bön är att släppa in Jesus i sin hjälplöshet.” (Ole Hallesby) 
Det viktigaste är om

 du vill låta Jesus hjälpa dig, om
 du vill låta dig vårdas av 

honom
. Han vill kom

m
a in! 

Vad lär Upp 3:20 om
 bön? Jm

f m
ed Jesaja 65:24 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
4. 

V
arför ska vi be? 

1 Kor 6:19-20 _____________________ 
M

att 26:41 _____________________ 

Kol 4:2-4 _________________________ 
Pa 103:8,9,14 ___________________ 

 
5. 

Tillträde för obehöriga! 
Ibland kan m

an verkligen undra om
 vår bön når längre än till taket. Hör verkligen 

Gud? 
Hur långt når din bön? Ef 2:18 
__________________________________________________________________ 

 ”Genom
 Jesus” får vi kom

m
a ända till Gud. Även om

 vi känner oss obehöriga så 
får vi genom

 Jesus kom
m

a fram
 till Gud. Han vill höra oss, vill göra något nytt i 

oss. Vi behöver inte göra oss bättre än vi är för att Gud skall lyssna. Han hör oss. 
Ps 94:9 



Att sam
tala om

: 
o 

Vad finns det som
 kan hindra ett fungerande böneliv?  

 
Jm

f Jesaja 59:1-2 
o 

Vad är det som
 driver och m

otiverar oss att bedja? 
o 

Vad kan du konkret göra för att bönen ska få större plats i ditt liv? 
 Att praktisera: 

o 
Sök efter sådant som

 ni önskar skulle vara annorlunda i ditt eget böneliv. 
 

Försök hitta lösningar på hur det skulle bli bättre 
 o 

Försök under veckan ägna en längre stund än vanligt till Bön. 
  Veckans Bibelläsning: 
(Skriv gärna en rubrik för stycket du läst) 
 Lukas 11:1-11 

___________________________________________________ 

Lukas 18:1-8 
___________________________________________________ 

Lukas 18:9-14 
___________________________________________________ 

M
att 6:5-15 

___________________________________________________ 

Ef 1:17-23 
___________________________________________________ 

Ef 3:14-21 
___________________________________________________ 

Ps 63 
___________________________________________________ 

   M
innesruta 

Detta har ändrats för m
ig. 

        

                       


