
Bön som gör 
skillnad!

►EFFEKTIV BÖN 

►I TRO OCH KÄRLEK 

►ÄR EN VÄG IN I 

►FRID OCH GLÄDJE



Ineffektiv bön
Matt. 6:5-8, Jak. 1:5-8;4:2-3

Fel motiv eller bekvämlighet
- För att synas eller verka ”andlig”
- Långa böner, eller många ord
- Tvivel och splittrat sinne
- Själviskhet och köttsliga begär
- Utebliven bön



Effektiv bön som gör en stor skillnad!

► Efter Guds vilja, 1 Joh. 5:14-15
► I relation med Herrens ord, Joh. 15:7
► Med Tro och Förväntan, Matt. 21:22, Jak. 1:5-6; 5:14-16,
► I förkrosselse (ödmjukhet, bekännelse och fasta) Dan. 9:20-23; Neh. 1:3-6
► Med frimodighet, Neh. 1:11; 2:4-5, 1 Joh. 3:21-22, Heb. 12:14-16
► I uthållighet, Dan. 10:2; 12-13, Ef. 6:10-18



Effektiv bön del 2

Våra böner förlöser Guds beskydd och kraft 
så att vi vinner seger i kampen mot ondskan!

Striden är Herrens men vi är hans soldater!

Vi strider inte med världsliga vapen utan med 
kraften från Gud som bryter ner allt motstånd



Efesierbrevet 6:10-12;18

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag 
på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot 
djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och 
blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare 
här i mörkret, mot ondskans andemakter i 
himlarna…Gör detta under ständig åkallan och bön och 
bed alltid i Anden. 
Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. 



2 Korintierbrevet 10:3-6

Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens 
sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför 
Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och 
allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. 
Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus



Hur reagerar vi när vi är under attack?

Hur kan Bönen som ett andligt vapen hjälpa oss 
att agera i tro och kraft!

Varför behöver vi bli offensiva i kampen?

Vad betyder tron, tacksägelsen och lovsången 
inför Gud?



Sök Herren i Bön! (I ständigt beroende av Guds väldiga kraft)
2 Krönikeboken 20:1-6;12

Sedan kom Moabs barn och Ammons barn och tillsammans med dem andra 
ammoniter för att strida mot Josafat.  Man kom och berättade detta för Josafat och 
sade: "En stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram, 
och de är i Hasason-Tamar, det vill säga En-Gedi."  Då greps Josafat av fruktan och 
beslöt sig för att rådfråga Herren, och han utlyste en fasta över hela Juda.  Och Juda 
samlades för att söka hjälp hos Herren, och från alla Juda städer kom man för att 
söka Herren. Josafat trädde upp i Juda mäns och Jerusalems församling i Herrens 
hus, framför den nya förgården.  Han sade: " Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud 
i himmelen och den som råder över alla hednafolkens riken? I din hand är kraft och 
makt, och det finns ingen som kan stå dig emot…Skall inte du, vår Gud, hålla dom 
över dem? Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss, och vi 
vet inte vad vi skall göra, utan till dig är våra ögon vända."



Gå frimodigt och offensivt in i striden! (profetiskt tal uppmuntrar oss)

2 Krönikeboken 20:13-17

Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom 
Herrens Ande mitt i församlingen över Jahasiel, son till Sakarja, son till Benaja, son 
till Jegiel, son till Mattanja, en levit av Asafs söner.  Han sade: "Lyssna, alla ni av 
Juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat! Så säger Herren till er: Frukta 
inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. Gå i 
morgon ner mot dem. De drar då upp på Hassishöjden, och ni skall träffa på dem där 
dalen tar slut, framför Jeruels öken. Men då är det inte ni som skall strida. Ni skall 
endast träda fram och stå stilla, och ni skall få se Herrens frälsning. Han är med er, ni 
från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå i morgon ut mot 
dem, och Herren är med er."



Herren gav seger till sitt folk

2 Krönikeboken 10:18-22

Då böjde Josafat sig ner med ansiktet mot marken, och alla Juda män och Jerusalems 
invånare föll ner för Herren och tillbad Herren. Och de leviter som hörde till kehatiternas 
och koraiternas folk, stod upp och lovade Herren, Israels Gud, med hög och stark röst.
Tidigt följande morgon gick de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut, trädde Josafat fram 
och sade: "Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på Herren, er Gud, så 
har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter, så skall det gå er väl." Sedan han hade rådgjort 
med folket, ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud, medan de drog ut 
framför den beväpnade hären. De skulle sjunga: "Tacka Herren,
ty hans nåd varar i evighet."
Och när de började att sjunga och lova, lät Herren ett angrepp komma bakifrån på Ammons 
barn och Moab och folket från Seirs bergsbygd, de som hade kommit mot Juda, och de blev 
slagna. 



Hur vinner vi nu seger? 
(enligt 2 Krön. 20:1-22)

- Sök Herrens råd i Bön! (och fasta)

- Gå frimodigt in i kampen!

- Tro på Herren och hans tilltal!

- Prisa Gud i tacksägelse och lovsång!


