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BIBELSKOLAN VÅRTERMINEN 2011 KÖPING! 

 

Ämnen: Tro som övervinner världen, Bönens ABC, Blodsförbundet, Ande 

själ och kropp, Helande för hela människan, Församlingen på 2000 talet, 

Tjänstegåvor och ledarskap, Eskatologi, (ev. homiletik), Guds kallelse 

och smörjelsen, förberedelse för tjänst m.m. 

Tro som övervinner världen!  
I den undervisning som nu följer vill jag understryka TRONS betydelse 
för det kristna livet och för församlingens segerställning i den sista ti-
den.. 
Låt mej göra detta med några väldigt betydelsefulla bibelord som i både 
positiva och negativa konsekvenser beskriver trons betydelse… 
 
1. 1Joh-4:3-5 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är 
den seger som har besegrat världen: vår tro. 
 

Genom tron övervinner vi allt som är emot Guds Rike och är segervinna-

re mitt i lidanden och prövningar..  

I olika sporter brukar man tala om betydelsen av hemmaplan och borta-

plan, det finns så många fördelar med att vara på hemmaplan emot att 

spela på bortaplan. Sanningen är den att om vi ”BARA” håller oss på de 

sinnenas och känslornas bortaplan så blir vi lätt besegrade av vår mot-

ståndare.. 

MEN: Om vi kan förbliva på trons hemmaplan så kan vi övervinna mot-

ståndet och efter att ha fullgjort allt behålla fältet.. 

 

2. Hebr.11:6 Utan tro är det omöjligt att behaga/täckas Gud, det är 

inte genom våra egna ansträngningar, våra tårar, eller höga rop som vi 

når fram till Guds fadershjärta. Bara genom tro kan vi finna nåd och vara 

i läge för Guds handlande. Det finns två saker som vi måste tro för att 

kunna behaga Gud: Vi måste tro att han är till och att det lönar sej 

att söka honom..  

Ef.2:8 AV NÅD ÄR VI FRÄLSTA, GENOM TRON.. Tron är det som når 
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hela vägen ända fram… Tron är den osynliga hand som sträcker sej bor-

tom det mänskligt omöjliga och tar emot från det himmelska förrådshu-

set det som Jesus har lovat…. 

 

3. Rom.14:23 Hur mycket är ALLT? Vårt hela liv och tillvaro som män-

niskor i förhållandet/relationen till Gud.. 

Synd mina vänner är inte bara saker som vi tänker eller gör: SYND ÄR 

OCKSÅ ALLT SOM VI GÖR UTANFÖR TRON, ALLT SOM VI INTE LEVER 

EFTER SOM VI HAR FÅTT LJUSET ÖVER.. 

D.V.S. UNDERLÅTENHETSSYNDER.. 

 

4. 2Kor.5:7 1917 ty vi vandrar här i tro och inte i åskådning.. 

Tro är en vandring/livsstil till dess att vi är hemma.. 

Då skall i åskådning bytas det som jag trodde här.. 

Att SE eller leva i ÅSKÅDNING handlar om allt våra fem sinnen informe-

rar oss om som människor, TRON är vårt SJÄTTE sinne genom vilket vi 

kontaktar Gud och lever ett för honom välbehagligt liv.. 

 

Rom 1:17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till 

tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. 

Att tro/förtrösta på Gud är ditt rätta element som Guds barn, = HEMMA-
PLAN, lika naturligt som när pappa sätter upp sin 4 åring på köksbordet 
och säger hoppa och barnet utan att tveka hoppar i fars armar.. 
 
VÅRT UPPDRAG OCH KALLELSE ÄR ATT VANDRA GENOM LIVETS LABY-
RINTER MED TRONS SOM enda grund och VÅR LIVSTIL OCH SÄTT ATT 
LEVA..  
 

 
5. Markus 6:5-6 Lägg märke till att det inte står att Jesus inte ville, det 
står han kunde inte, någon översättare har översatt att han kunde 
bara bota några få med lättare sjukdomar.. 
 
Mina kära vänner Sverige och all västerländsk form av kristendom lider 
mer eller mindre av konsekvenserna av OTRON, någon predikant sade i 
ett möte som jag närvarade i att vi måste lära oss att leva med våra tvi-
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vel och otron???  
Jag säger tvärtom att vi ska svälta ut våra tvivel och all otro i varje form 
den visa sej… 
FÖDA VÅR TRO OCH SVÄLTA UT VÅRA TVIVEL.. 
Jag vill arbeta för att Guds folk ska ha en ständigt växande tro som 
övervinner världen och allt motstånd.. 
 
Alla ni som har läst ert nya testamente ser att Jesus gång på gång före-
brår lärjungarna för deras bristande tro… 
Mat 8:10 
När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: "Amen 
säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. 
Mat 8:26 
Han sade: "Varför är ni rädda? Så lite tro ni har!" Sedan reste han sig och talade 
strängt till vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. 
Mat 9:2 
Där förde de till honom en lam man, som låg på en bädd. Och då han såg deras 
tro, sade han till den lame: "Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna." 
Mat 9:22 
Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: "Var vid gott mod, min dot-
ter. Din tro har frälst dig." Och från det ögonblicket var kvinnan botad. 
 
Mat 14:31 
Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: "Så lite tro du har! 
Varför tvivlade du?" 
Mat 15:28 
Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och 
från det ögonblicket var hennes dotter botad. 
Mat 16:8 
Jesus märkte det och sade: "Varför samtalar ni med varandra om att ni inte har 
bröd? Så lite tro ni har! 
Mat 17:17 
Jesus svarade: "Du fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge skall jag vara 
hos er? Hur länge skall jag stå ut med er? För honom till mig!" 
Mat 17:20 
Han svarade: "Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara 
som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer 
att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er." 
Mat 21:21 
Jesus svarade dem: "Amen säger jag er: Om ni har tro och inte tvivlar, skall ni 
inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni skall också kunna säga till 
detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske.  
Mat 21:22 
Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror." 
 
Mar 5:36 
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Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: "Var inte rädd. 
Tro endast." 
Luk 18:8 
Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, 
när han kommer, finna en sådan tro på jorden?" 
Luk 24:25 
Han sade till dem: "Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profe-
terna har sagt. 
 

Jag ville ta tiden och läsa dessa texter som beskriver betydelsen av tron 
och otrons konsekvenser, vi ska naturligtvis inte skuldbelägga människor 
som inte har tro men vi behöver kunna tala om tron, förkunna trons 
budskap och uppmuntra alla till att ständigt växa i tro.. 
 
1Tess-1:5-10, 2Tess.1:3 
Trots att Paulus berömmer de troende i Tessalonike för deras tro MEN  
tydligen KUNDE DEN växa starkare och starkare år efter år…  
 
Jesus själv talar om stor tro, svag tro, ingen tro, var är er tro, 
och att det är tron som frälser, helar och hjälper och ger resul-
tat för evigheten.. 
 
Ett mått av tro? Rom12:3, 6 
 
Gud har gett oss ett mått av tro, det måttet kan växa, vi behöver inte ha 
någon fördömelse över att vi inte har tro för att ta emot eller förmedla.. 
Tron kan växa och utvecklas hela livet igenom…  
 
Vad tron är! Hebr.11:1 
Vi ska nu läsa bibelns egen definition av vad tro är: men om man frågar 
10 kristna så kan man få 10 olika svar på vad tro är: oftast får man väl-
digt diffusa och grumliga svar på denna så viktiga fråga.. 
 
Heb.11:1  
Tron är en övertygelse/fast tillförsikt/grunden/substansen 
om/för det man hoppas, en visshet/övertygelse/beviset om det man inte 
ser. 
DET FINNS NÅNTING SOM MAN KAN VARA BERSÄKER PÅ ÄVEN OM 
MAN INTE KAN SE DET MED BLOTT ÖGAT, NÄR TRON KOMMER BLIR 
DET ETT LILJEHOLMENS LJUS, AHA!!!! 
Apg.14:8-10 Paulus såg att han hade tro till att bli botad.. 
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JAR SER DET, JAG TROR DET , JAG HAR DET REDAN NU I TRON.. 
JAG BARA VET, ATT JAG VET, ATT JAG VET ATT JAG VET… 
 
1Petr. 1:7-9 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är för-
gängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till 
lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 
 
V.8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser 
honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk 
glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars fräls-
ning???? 
Vi är en grupp underliga människor…. 
 
Vi kan även konstatera att det står att TRON ÄR!!! 
m.a.o. I tidsformen PRECENS = NUTID.. 
Tron kan man säga är alltid i nuet, ingenting som kommer någon gång 
avlägset i framtiden, KANSKE…  
  
Hoppet ligger i tidsformen framtid men tron är i tidsformen NUTID! 
 
Jesus säger i Markus 11:24: NÄR NI BER: TRO ATT DET ÄR ER GIVET 
SÅ SKA NI FÅ DET! 
Johannes skriver i 1Joh5:14-15: OM VI BER OM NÅGOT EFTER HANS 
VILJA, SÅ VET VI ATT HAN HÖR OSS. OCH OM VI VET ATT HAN HÖR 
OSS SÅ VET VI ATT VI REDAN HAR VAD VI HAR BETT HONOM OM I 
VÅR BÖN! 
 
Mark.11:22 SFB Tro på Gud, 1917 Haven tro på Gud, andra har över-
satt: HA GUDS TRO, eller HA GUDS SLAG AV TRO 
 
Hur kan man få/en sådan övertygelse/visshet! 
 
Jesus sa att vi skulle ha tro på Gud eller ha Guds slag av tro, om vi inte  
Kunde ha det så är det inte en rimlig uppmaning från Jesus.. 
 
Låt oss läsa lite om hur en sådan bergfast tro kan börja växa fram i våra 
liv! Rom.10:17  
Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. 
So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. 
 
Den goda nyheten som vi läste är att tron kommer, den är på G.. 
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Tron kommer till oss genom HÖRANDET, när någon människa hör för-
kunnelsen om Jesus så planteras tron i hjärtat genom det man hör.. 
 
Denna tro kan fortsätta att växa och utvecklas genom att höra mer och 
mer och handla i enlighet med det som man tror..  
 
Hur tron kommer och fungerar! Mark.4:13-20 
 
Liknelsen om Såningsmannen är en nyckelliknelse till hur tron kom-
mer, växer och fungerar. Om du följde med i texten så märkte du att 
när alla de olika människorna hörde ORDET så kom det ner i deras hjär-
tan! 
Men det är vad som händer sen som är helt avgörande för om det ska 
bära frukt… 
 
Luk.8:11-15 
Detta är liknelsens mening: Säden är Guds ord. 
De vid vägen är de som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och 
tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta. 
De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört 
det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund 
kommer de på fall. 
Det som föll bland tistlar är de som har hört ordet men som mer och mer 
kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen 
frukt. Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behål-
ler det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthål-
liga. 
 
De olika jordmånerna beskriver allt som den Onde försöker använda 
emot oss för att inte Guds Ord ska få växa och bära frukt i våra liv… 
 
Notera kap.4 vers:15 att När någon har hört ordet så kommer Satan 
genast för att försöka ta bort det som han är livrädd för: ATT TRON 
VÄXER OCH GER FRUKT 30, 60 OCH 100.. 
 
Han kommer att försöka stjäla ordet ifrån oss genom lidande, förföljelse, 
världsliga bekymmer, bedräglig rikedom, begär efter andra ting, m.m. 
Listan kunde göras bur lång som helst… 
 
Mark 4:23–25, 26-29, 30-32 
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Låt oss se till att Guds Ord planteras, vattnas, bevaras i våra hjärtan.. 
OCH det kommer att växa och bära god frukt… 
 
 
Trons stödjeben!  
 
För att tron ska fungera och stå stark i våra liv så behöver den tre stöd-
jeben.. (Illustrera) med mickstativet!!! 
 
1. Kärlekens stödjeben Gal 5:6 
Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, 
utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. 
 
Bibeln säger att Gud är kärlek och som hans älskade barn är vi kallade 
att vandra i kärlek till alla medmänniskor som vi berör genom livet. Kal-
lelsen att vandra i tro kommer inte att fungera om den inte är verksam = 
utagerande i kärlek. Om vi inte upplever bönesvar när vi ber så är detta 
första område jag skulle titta över för att se om jag har fallit ur kärleken.  
Kära vänner vi har ingenting att skylla på när det gäller kärleksbudet: att 
vi ska älska varandra.. 
Rom.5:5 Säger att Hoppet låter oss inte komma på skam, ty Guds kär-
lek är utgjuten i våra hjärtan genom DHA.. 
 
Detta betyder att jag har fått allt vad jag behöver för att vandra i kärlek, 
försoning och förlåtelse till alla människor och alla omständigheter.. 
Vi behöver fatta ett kvalitetsbeslut att leva i kärlek och förlåtelse och om 
vi misslyckas så spring snarast tillbaka under kärlekens paraply..  
1Kor.13:1-13 
 

Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, 
vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. 
Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all 
kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte 
hade kärlek, så vore jag ingenting. 
Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till 
att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. 
Kärleken (Holger) är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter 
inte, den är inte uppblåst, 
den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den till-
räknar inte det onda. 
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Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. 
Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar all-
ting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungo-
målstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. 
Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, 
men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del. 
När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och 
förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det 
barnsliga. 
Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu 
förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom 
jag själv har blivit fullkomligt känd. 
Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är 
kärleken. 
 
2. Hoppets stödjeben Hebr.6:18-20 
Kära syskon Hoppet är själens ankare, så länge det finns hopp så har 
sinnet/själen någonting att klamra sej fast vid. Vi behöver ha någonting 
positivt att hoppas på någonting att hänga upp/fästa våra oroliga tankar 
på..  
Rom.4:16–21 Läs hela texten.. 
Det finns ett övernaturligt hopp, ett hopp så bygger på Guds löfte till 
oss, Abraham släppte aldrig hoppet fast det mänskligt sätt var hopplöst… 
Han ärade Gud hoppades och trodde på ett Guds ingripande trots att alla 
yttre vittnesbörd talade emot honom. Han fick i åratal bekänna sej till 
det som Gud hade lovat innan det skedde i det naturliga, manifesterade 
sej.. Han gick från Abram = upphöjd fader, till Abraham = Fader till 
många… 
 
 
3. Tålamod, ståndaktighet och uthållighet Hebr.6:11-15 
Det tredje stödjebenet för tron är detta som är så svårt för mej.. 
Att ha tålamod, att tåligt förbida, att uthålligt vänta… 
 
Det finns alltid en tidsfaktor när det gäller oss på mottagande 
sidan… 
Det är jobbigt att behöva vänta, förbida och hålla ut.. men ändå så vik-
tigt att känna till.. Hebr.10:32-39 
 
Kära vänner ett liv i tro och förtröstan innebär inte alltid att vi slipper 
prövningar och förföljelser, ett liv i tro innebär inte att vi aldrig kommer 
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att möta svårigheter och umbärande men det finns någonting starkt 
inom oss som bär oss genom allt. Någonting som håller oss stående mitt 
i prövningens stund, TRON är som en KÄLLA i ÖKNEN, ett PARAPLY som 
mildrar REGNETS verkningar…   
 
Låt oss bli ett trons folk som har lärt sej läxan att inte ge upp, att inte 
kasta in handuken, om vi än förlorar några ronder av boxningsmatchen.. 
Jag har bestämt mej för att aldrig ge upp tron, hoppet och kärleken 
Hur mycket damm den Onde än försöker att piska upp, när dammet har 
lagt sej står vi där som segrare… 
 
Enligt v.33-40 Genom vatten och eld, med segrar och förluster, ibland 
uteblivna bönesvar som vi inte kan förstå eller behöver förstå varför… 
 
 
BÖNENS ABC! 
 
Nu är det ett nytt tillfälle för bibelskolan och jag ska börja med ett nytt 
ämne som är närbesläktat och i allra högsta grad hör ihop med under-
visningen om tro.. 
 
Låt mej läsa ett bibelord som får tjäna som brygga och samtidigt visa på 
trons betydelse även i fortsättningen när det gäller bönens abc.. 
 
Matt.21:21-22 Jesus svarade dem: "Amen säger jag er: Om ni har tro 
och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikon-
trädet. Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i 
havet, och det skall ske. Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni 
tror." 
Tänk om Jesus inte hade lagt till detta sista: ”när ni tror." 
 
Detta ger mej en liten ledtråd till varför det inte har blivit så mycket re-
sultat trots att jag har bett både mycket och länge för olika saker.. 
 
Kära vänner, när bönesvaret dröjer eller uteblir så finns det många olika 
anledningar som bibeln nämner: det kan vara oförsonlighet, det kan vara 
hinder i andevärlden, det kan vara felaktigt leverne i mina relationer, det 
kan vara felaktiga motiv eller helt enkelt att jag inte har tro för det jag 
ber om.. 
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Jag har funnit ut att det alltid är på mottagare sidan som problemet sit-
ter, det är inte så att vi genom ihärdigt bedjande till slut lyckas övertala 
Gud att svara utan om svaret dröjer eller uteblir så är det hos mej som 
det behöver ändra sej… 
 
Bibeln är sprängfylld med löften om att Gud hör och svarar på bön, och 
att Gud kan förändra vilka förhållande som helst som svar på bön men 
att problemen och hindren finns hos oss… 
 
När det gäller förbön för andra än oss själva så måste vi alltid beakta 
andra människors egna fria vilja, att Gud inte med våld tränger sej på 
utan att han inväntar att vi ska inbjuda honom och räkna med hans 
hjälp.. 
 
BÖNENS ABC. Ef.6:18-20 
 

Syftet med undervisningen om Bönens ABC är att bygga in i oss en 

grundmurad övertygelse/tro på att Gud både hör och svarar på bön.  

Många av oss kristna är som machokarlar som envist ska klara ut hur 

den nya tekniska prylen fungerar utan att först har läst instruktionsbo-

ken!!! 

Låt oss istället läsa en gång till och fundera på vad Jesus säger om bön, 

vad som aposteln Paulus, Jakob, Petrus skriver om när det gäller bön 

och bönesvar… 

 

John Wesley sade en gång att det ser ut som om Guds händer är 

bundna på jorden tills någon ber honom att göra nånting.. 

Faktum är att Guds ord uppenbarar nödvändigheten av människans 

samverkande i bön för att Guds vilja skall ske här på jorden.  

 

Jag undrar om vi verkligen kan få tag i denna sanning om att likaväl som 

vi är helt beroende av Gud, för Jesus säger ju: Mej förutan kan ni ingen-

ting göra, lika häpnadsveckande är ju sanningen om att Herrens händer 

ser ut att vara bundna tills någon börjar att be.… 

Tex. Matt.9:37-38 Bed att Skördens Herre sänder ut arbetare till sin 

skörd?? Om det är hans skörd och Gud vet att dessa arbetare behövs, 

varför sänder han inte bara ut dem då??? 
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Sanningen är att han har inbjudit oss till att samverka med honom i bön 

för att Guds vilja ska ske.. 

 

Tex. Matt.6:8 + 31-32 Er Fader vet ju att ni behöver allt detta?? V.9-

13?? 

Av dessa bibelord ser vi att även om vi vet vad som är Guds vilja så sker 

den inte per automatik utan Guds folks samverkande i bön med Guds 

vilja på jorden. 

Jag vill peppa dej idag för att vi har alla möjligheter att samverka 

med Gud i bön så att negativa omständigheter kan förändras genom 

Guds makt!! 

 

Ef.6:18 Alla sorters/former av böner, för olika behov och situationer. 

 

Vår inledande text nämner om olika sorter/former av bön för olika be-

hovsområden: 

Ständig bön, bön i Anden, uthållig bön, bön för alla de heliga, bön för 

Herrens tjänare m.m.  

En bibelöversättare har översatt på detta sätt: Använd bön och åkallan i 

alla dess olika former. Jag tror att vi många gånger har blandat ihop 

alla typer av bön och förbön och stoppat dem i samma bönesäck så att 

säga och sedan har vi bett, skakat påsen och hoppats på det bästa! 

 

Jag tror att vi behöver ha en grundläggande kunskap om hur olika böner 

fungerar inom sitt sammanhang och inte ha en ödestro på att bara vi 

ber så händer det något oavsett hur vi ber. Vi vet ju att det finns olika 

regler för olika former av sport aktiviteter och att om man följer spelets 

regler så kan man vinna ett gott resultat. 

T.ex. En del människor säger att vi alltid borde be med orden: Om det är 

din vilja? Men faktum är att Jesus bara bad Om det är din vilja vid ett 

tillfälle då han var i Getsemane och kämpade i bön om Guds vilja och 

överlåtelse till denna. 
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Vad är då en biblisk definition av bön? 

  

a. Att kommunicera med Gud, samtala och umgås i förtrolighet med Fa-

dern, Sonen och Anden alltså att tillbedja, beundra, tacka och lovsjunga 

Gud. OBS detta är A & O, början och slutet. 

 

b. Att utföra Guds vilja på jorden. 

 

c. Att kunna förlösa Guds kraft in i en specifik situation. 

 

Vi har ofta sagt att bön förändrar förhållanden men om man är noggrann 

med formuleringar så är det ju så att, Endast Gud är det som kan 

förändra förhållanden, när vi ber honom om det. Vi skulle nu kun-

na studera vad Jesus säger om bön, Paulus, Petrus, Jakob och Johannes 

men det skulle ta resten av året på bibelskolan att titta över detta stora 

ämne.  

Grunder för bönelivet! 
 
Jag vill visa på de allra viktigaste sanningarna om bönens grunder.              
1. Joh.15:7-8 Sök efter bibliska stöd, verser, löften som grund-
val för din bön. Att förbliva betyder ju att stanna kvar i, slå sej ner i, 
leva i.  
Vi har ingen övertro på bara om vi beder så sker det. Man kan tex. Inte 
göra anspråk på någon speciell livskamrat i TRO??? 
Man kan inte genom bön försöka manipulera med andra personers vilja 
och framtid.. DET ÄR VOODO!! 
Ps.119:67 Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt 
ord. 

Det finns faktiskt mycket som vi inte skulle be om vi förstod vad som är 
Guds uppenbarande vilja genom bibeln.. 
 
2. Joh.16:23-24 Att be till Fadern i Jesu namn. Vi behöver upp-
täcka hela gudomens olikheter och samverkan i vad som de gör. 
Notera att det inte är jag som har hittat på detta, det är faktiskt Jesus 
själv som säger att det ska komma en ny dag, ett nytt sätt at be, en ny 
möjlighet för alla Guds barn att själva be direkt till och umgås med Fa-
dern.. 
Joh.4:20–24?  
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Hur lite vet vi om tillbedjan-beundran-lovsång-lovprisning??? 
 
3. Mark.11:24-25 Att be i TRO. Sann biblisk tro kan endast börja när 
Guds vilja har blivit känd. Rom.10:17 Börja ge näring åt din tro genom 
att dagligen höra Guds ord. Nyckeln till Mark.11:24 är att När vi ber, 
skall vi tro att det är oss givet, När vi ber, skall vi ta emot svaret även 
om vi inte ser någon förändring i det naturliga! 
1Joh.5:14-15 Ett synonymt bibelord för trons bön! Hur tror man? Man 
tar Gud på orden, har han sagt det så är det redan klart. 
V.25 Var också försonlig, annars hindras dina böner… 
 
4. Joh.14:16-17 En annan hjälpare, Förtrösta på att DHA skall 
hjälpa, smörja, leda dej att kunna be effektivt för sådant som du ej har 
kännedom om. 
Rom.8:26–28 Förbönstjänst för de heliga Då vi inte vet hur vi skall 
be kan vi få uppleva att den Helige Ande tar tag tillsammans med vår 
ande och vi kan be ut Guds fullkomliga vilja… 
Ordet för kommer vår svaghet till hjälp är grekiskans: 
SUN-ANTI-LAMBANO,  
SUN: tillsammans med…  
ANTI: emot…. 
LAMBANO: tar tag i, omkring…. 
Kol.4:12-13 Kämpar, arbetar, brottas i bön att kristna skall växa till och 
mogna. 
När du inbjuder den Helige Ande att hjälpa dej att bedja och du börjar 
att be i tungor så kommer du att bli smord, bönens ande kommer att 
komma över dej och den Helige Ande kommer att ta tag i ,om tillsam-
mans med dej emot det berg som har rest sej upp emot Serubabel och 
vilket du än må vara skall det förvandlas till jämn mark…… 
 
5. Jud.20-21 Uppbygg er själva, 1Kor.14:4 Tag tid för personlig 
uppbyggelse med att be mycket i tungor, lovprisa och tillbe Gud i Anden 
och du kommer att växa andligen till din invärtes människa Ef.3:16. 
 
Jag vill nu omnämna några former av bön som Nya testamentet visar 

oss: 

 

Alla dessa former av bön går naturligtvis in i varandra, på många sätt 

hör dem ihop och samverkar men vi skall titta lite på skillnader och sam-

banden mellan dem… 
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Tex. Trons bön och Överlåtelsens bön har samband men är helt olika 

böneformer.. Man kan säga att det inte går att be i tro och samtidigt inte 

vilja vara i Guds vilja och vara överlåten till den!! 

  

1. Trons bön, Matt.21:22, Mark.11:24, Jak.5:14-15 Detta är en 

böneform man ber till Gud att han skall förändra något, i denna böne-

form kan man inte be Om det är din vilja??? Man måste först ta reda på 

vad som är Guds vilja och sedan i tro be och ta emot svaret. 

 

2. Överlåtelsens bön om och till Guds vilja, Matt.26:36-44 Bön 

som söker Guds vilja och ledning och sedan överlåter sej till densamma. 

Jesus bad samma bön flera gånger tills han nådde en förvissning och fick 

kraft till att överlåta sej till Guds vilja. Detta är ju en bön som man aldrig 

blir färdig med, det kan ta tid att ta reda på Guds vilja, det kan kosta på 

och vara prövosamt att ta den bönekampen… 

När det gäller valet av livskamrat, arbete och utbildning, tjänst och kal-

lelse, bostadsort m.m. 

Men det betalar sej alltid att vara i Guds vilja med våra liv… 

Om man bara vet att det är Guds vilja så klarar man av både försakelser 

och lidanden för att det bär sej i längden. För evigheten/himlens skull! 

 

3. Lovsång, lovprisning och tillbedjan, Luk.24:52-53, Apg.2:46-

47 

I den första församlingens tid var detta en stor del av lärjungarnas böne-

liv, faktum är att detta är en sann och äkta GUDSTJÄNST i ordets rätta 

bemärkelse… 

Joh.4:21-24 Hur mycket plats och tid har vi för att dyrka & tillbedja Je-

sus och Fadern. Hur gör man?? Dyrkar/tillber man Gud egentligen??? 

Jag tror att Fadern väntar på oss att vi skall börja ge oss hän till honom 

enbart för den han är och vad han har gjort…. Någon har sagt att 

dessa former är de högsta former av bön. 

Detta tror jag också är den högsta kallelsen på våra liv…. 

Jag tror av hela mitt hjärta att vi kan beröra Fadern med vår lovprisning, 

tillbedjan och tacksägelse och då få se under hända med oss och våra 

omständigheter, en riktig LOVPRISNINGS KUR för under och mirakler…. 
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EN BÖN SOM DRAR NER HIMLEN ÖVER OSS OCH FÖRSAMLINGEN.  

Apg.16:25-34 Vi kan förvänta att Gud verkar i lovsång-

ens/lovprisningens atmosfär. Apg.13:1-4 I GT Ps.22: står det att Gud 

är en Gud som tronar på Israels lovsånger, tronar/bor i/har en plattform 

eller landningsbana...  

 

4. Bön i Anden, 1Kor.14:14-18, Jud.21-22 När man talar i tungor så 

beder man i anden, lovprisar Gud från vår ande, blir uppbyggda, kan be 

för sådant som man inte själv känner till men Anden kommer vår svag-

het till hjälp. 

 

5. Gemensam bön, Apg.4:24,29-31, 5:12-16 Det finns en kraft i 

den gemensamma bönen, den endräktiga, samfälliga bönen. 

Det finns mycket som är mera privata böneämnen, saker som inte ska 

nämnas i det offentliga.. 

Ex. på böneområden, bön för kommun och ledare.. 

 

6. Förbön, Ef.1:15-23, Kol.1:9-10, 4:12-13 Människans behov av 

förbön och av förebedjare.  

 

7. Överenskommelse bön, Matt.18:19 Bönepartner som man kan 

vara överens i bönen med. 
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