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INGEN KRAFT UTAN BÖN  
 Om en kristen är välutbildad i andlig krigföring och vet allt om Guds kraft och 

den myndighet vi har i namnet Jesus, men han inte är en bedjande kristen, är 
han inte bara en dum kristen, utan en slö kristen också! Om man inte 
binder den starke (demonen, Satan), så kan du inte fördärva honom! Matt. 
12:22-30; Luk. 11:21-22   

 Skall man binda den starke mannen görs detta genom bön. Bön är 
kommunikation med Gud! Om vi inte kommunicerar med Gud, är vi 
ensamma med den starke! 

 Vi måste förstå att utan Jesus, kommer vi ingen vart.  Joh. 15:1-5 
 
BÖN ÄR KOMMUNIKATION 

 När väl Hesekiel emottagit sitt underverk, försökte han handla utan att fråga 
Gud. Det fungerade inte.  II Krön. 32:10-33 

 En gudsman kan bedja upp en storm när han har slut på möjligheter i köttet.  
II Kon. 20:1-11 

 Kommunikation (bön) till Gud är en lydnadsfråga.  Dan. 6:1-27 
 
INGEN BÖN – INGEN KRAFT –  INGEN MYNDIGHET 

 När vi är i ständig kommunikation med Gud, inbjuder vi Gud att dela varje 
ögonblick i våra liv, och han samarbetar då med oss, leder oss , hjälper oss, 
och gör det möjligt att uppnå mål vi aldrig kan uppnå i köttet!  1 Tess. 5:14-28 

 Vi skall inte bara tala med vår himmelske Fader när vi är i en kris eller nöd, 
utan samtala med honom vid alla tillfällen. Ef. 6:10-18 

 
TA MED BÖNEN IN I VARJE DEL AV DITT LIV 

 Kom ihåg att bedja när du vaknar på morgonen; ignorera inte Gud, säg god 
morgon till Honom. tala med honom om de planer du har för den nya dagen, 
han har kanske något att säga dig. 

 Låt dig inte jäktas av Djävulen, tag dig tid för de glädjeämnen eller bekymmer 
du har i gudsfruktan inför Herren.  

 Diskutera den mat du äter med Gud! 
 Diskutera din attityd mot andra människor med Gud; bed honom att göra dig 

vänlig. 
 När du kommer i strid med någon, bör du istället för att ringa 112, ropa till 

Gud, Han har den rätta lösningen! 
 När du känner dig ur humör, tala med Gud, skrik inte på människor. 
 Diskutera hela din framtida situation med Gud, inklusive färdplaner, inköp, 

och allt annat i ditt liv.  
 Bind den starke i allt du tänker företa dig i dag, över varje plats du besöker!  
 Om du tar dig ett mellanmål eller dricker något, diskutera det med Gud. 



 Innan du somnar på kvällen, var säker på att tacka Gud för en bra dag och 
glöm inte att säga god natt till din himmelske Fader.  Luk. 11:1-4 

 
Har du ett öra att höra med? 


