
26/2 Bergsflyttarbranschen med Ulrika Johansson 
Om huruvida det finns det en koppling mellan tro och 
bönesvar eller om det mest handlar om hur stor Gud är? 
Läs gärna: Matt 17:20, Matt 21:21-22, 1 Sam 17 

 
5/3 Lyssna och sök med Daniel Lundstedt 

Om att lyssna in Guds röst. Gud har talat i sitt ord. Sker 
det även idag? Gud talar genom andra människor. Att 
leva Herrens bön – ske din vilja. 
Läs gärna: Ps 34, Heb 5:7, Matt 6 
 

12/3 Bön & den helige Ande med Daniel Lundstedt 
Om att söka och använda Andens gåvor. Du och Gud är 
ett team. 
Läs gärna: Joel 2:28, 29, Ef 5:18, 1 Kor 12 

 
19/3 Inte än med Ulrika Johansson 

Om tidsaspekten på bönesvar och hur svårt det kan vara 
att vänta. 
Läs gärna: Luk 18:1-8, 2 Petr 3:8 

 
26/3 Hallå, vart är du? med Ulrika Johansson 

Om hur vi kan tänka om obesvarad bön. Vad kan det 
bero på och kan jag göra något åt det själv? 
Läs gärna: Mark 14:32-38, Rom 8:25-27, Ps 23 

 
EFTERMIDDAG MED BÖN I GEMENSKAP 26/3 
Vi planerar för att ha en eftermiddag i bönens tecken den 26/3 
efter gudstjänsten. Det blir praktiska övningar med bland 
annat bibelmeditation och bön för församlingen och oss själva 
i gemenskap med andra. 

 
 
 
 
 



LÄR OSS ATT BE 
20% av svenskarna angav 2019 att de gjort detta minst en 
gång i månaden*. De bad till Gud!  
 
När Jesus ska lära sina lärjungar, efter att de hade bett honom 
”Lär oss att be”, så får de inga långa lektioner i bön av Jesus. 
Nej, de får lära sig en särskild bön. För vi lär oss bäst att be 
genom att just be. Bön handlar egentligen lite om hur man gör 
det, hur länge, hur ofta, vart man är eller om man gör det själv 
eller tillsammans. Men bön handlar mer om praktik än teori.  
 
Då känns det kanske konstigt att vi nu ska predika om detta i 
tre månader. Men vi gör det dels för att vi behöver inspiration 
för att ännu mer prioritera vår relation med Gud genom bönen 
som församling och enskilda, dels för att bön är ett mysterium 
som väcker en del frågor hos oss som vi vill tala om. Vi tror 
att vi på detta sätt kan lära oss mer om olika aspekter av bön. 
 
I vårens temaperiod för gudstjänster vill vi därför tala om vårt 
förhållningssätt till bön, hur Jesus gjorde och vad han sa om 
bön. Vi vill inspirera oss till att fundera mera på bönens roll i 
våra egna liv. Vi kommer samtidigt prata om hur vi kan tänka 
om bönen blir obesvarad eller svar dröjer. Följ med oss in i 
bönens värld i predikoserien ”Lär oss att be”. Men glöm inte 
bort att be också! Det är då det börjar hända saker på riktigt. 

//Ulrika Johansson och Daniel Lundstedt 
 
* Uppgift från: https://www.gu.se/sites/default/files/2020-09/26.%20Svenska%20religiontrender.pdf 
 

PROGRAM FÖR TEMAPERIODEN OM BÖN 
 
1/1 Lär oss att be med Ulrika Johansson 

Om tillbedjan, tillgänglighet och tillit. Om att vi vänder 
oss till Gud, själva är där och vågar tro och lita på Gud. 
Läs gärna: Luk 11:1-2, 1 Mos 3:8-13, Jak 4:8 

 
8/1 Be, ge, gå med Daniel Lundstedt 

Om vårt ansvar för att nå ut med budskapet om Jesus. 
Vårt ansvar är att be för vår värld, ge för att möjliggöra 
för andra att gå och själva gå ut med budskapet. 
Läs gärna: Matt 28:16-20, Mark 16:15-18 

 
15/1 Bön för sjuka med Daniel Lundstedt 

Om synen på Guds rike och vår uppgift. Jesus befaller 
oss att be för de sjuka. Men hur ska vi göra? 
Läs gärna: Matt 10:1-15, Jak 5:13-18 

 
29/1 Be så ska du få med Ulrika Johansson 

Om att våga tro på att det man ber om ska hända. Även 
om det inte alltid sker. 
Läs gärna: Apg 12:1-19, Luk 11:9 

 
12/2 Bön i vardagen med Daniel Lundstedt 

Om det enskilda andaktslivet och en livs- och dagsrytm. 
Läs gärna: Daniels bok, Matt 6, 1 Thess 5:17 

 
19/2 Hur gjorde Jesus? med Daniel Lundstedt 

Om hur Jesu böneliv såg ut och vad han själv lärde ut 
om bön. Jesus och förbön. Jesu retreat. Surdeg och livet. 
Läs gärna: Matt 4:1-11, Matt 6 

 

En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade 
sade en av hans lärjungar till honom: »Herre, lär oss att be, liksom 

Johannes lärde sina lärjungar.« Luk 11:1 


