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Luk 11:1  En gång var Jesus på en plats och 
bad. När han hade slutat, sade en av hans 
lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, 
liksom Johannes lärde sina lärjungar."  

Luk 11:2  Då sade han till dem: "När ni ber, 
ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma.  

Luk 11:3  Ge oss var dag vårt dagliga bröd.  



Luk 11:4  Och förlåt oss våra synder, för 
också vi förlåter var och en som står i 
skuld till oss. Och för oss inte in i 
frestelse."  

Luk 11:5  Han sade till dem: "Om någon av 
er har en vän och går till honom mitt i 
natten och säger: Käre vän, låna mig tre 
bröd,  



Luk 11:6  för en vän som är på resa har 
kommit till mig och jag har inget att sätta 
fram åt honom -  

Luk 11:7  vem av er skulle då få till svar där 
inifrån: Stör mig inte! Dörren är redan låst 
och mina barn och jag har gått och lagt oss. 
Jag kan inte gå upp och ge dig något.  

Luk 11:8  Jag säger er: Även om han inte 
skulle gå upp och ge honom något för att 
det är hans vän, så kommer han att gå upp 



och ge honom allt han behöver för att han 
är så oförskämt djärv.  

Luk 11:9  Och jag säger er: Be, och ni ska 
få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren 
ska öppnas för er.  

Luk 11:10  För var och en som ber, han får, 
och den som söker, han finner, och för den 
som bultar ska dörren öppnas.  

Luk 11:11  Finns det någon far bland er som 
ger sin son en orm när han ber om en fisk?  



Luk 11:12  Eller en skorpion när han ber om 
ett ägg?  

Luk 11:13  Om nu ni som är onda förstår att 
ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer 
ska då inte er Far i himlen ge den helige 
Ande åt dem som ber honom?"  

 
  



1Jh 3:22  och vad vi än ber om, det får vi av 
honom eftersom vi håller hans bud och gör 
det som gläder honom.  

1Jh 3:23  Och detta är hans bud: att vi ska 
tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och 
älska varandra så som han befallt oss.  

 
  



1Jh 5:13  Detta skriver jag till er för att ni 
ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på 
Guds Sons namn.  

1Jh 5:14  Och den tilliten har vi till honom, 
att om vi ber om något efter hans vilja så 
hör han oss.  

1Jh 5:15  Och om vi vet att han hör oss vad 
vi än ber om, då vet vi också att vi redan 
har det vi bett honom om.  

  



Luk 18:13  Men tullindrivaren stod långt 
borta och vågade inte ens lyfta blicken mot 
himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: 
Gud, förlåt en syndare som mig.  

Luk 18:14  Jag säger er: Han gick hem 
rättfärdig, inte den andre. 
  



1Jh 1:8  Om vi säger att vi inte har synd, 
bedrar vi oss själva och sanningen finns 
inte i oss.  

1Jh 1:9  Om vi bekänner våra synder, är han 
trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss 
våra synder och renar oss från all 
orättfärdighet. 
  



Jak 5:13  Får någon av er lida, ska han be. 
Är någon glad, ska han sjunga lovsång.  

  



1Te 5:18  och tacka Gud i allt. Detta är 
Guds vilja med er i Kristus Jesus.  

Fil 4:6  Bekymra er inte för något, utan låt 
Gud få veta alla era önskningar genom bön 
och åkallan med tacksägelse.  

Fil 4:7  Då ska Guds frid, som övergår allt 
förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i 
Kristus Jesus.  

  



1Ti 4:4  Allt som Gud har skapat är gott, 
och inget är förkastligt när det tas emot 
med tacksägelse.  

1Ti 4:5  Det helgas genom Guds ord och 
bön.  

  



Kol 1:9  Från den dag vi hörde det har vi 
därför inte upphört att be för er. Vi ber att 
ni ska bli fyllda av kunskapen om hans 
vilja, med all andlig vishet och insikt.  

  



Mar 11:24  Därför säger jag er: Allt vad ni 
ber om och begär, tro att ni har fått det, så 
skall det vara ert.  

  



Joh 14:12  Jag säger er sanningen: Den som 
tror på mig ska göra de gärningar som jag 
gör. Och större än så ska han göra, för jag 
går till Fadern.  

  



Joh 14:13  Och vad ni än ber om i mitt 
namn ska jag göra, för att Fadern ska bli 
förhärligad i Sonen.  

Joh 14:14  Om ni ber om något i mitt namn, 
ska jag göra det.  

  



Joh 15:16  Ni har inte utvalt mig, utan jag 
har utvalt er och bestämt om er att ni skall 
gå ut och bära frukt, sådan frukt som 
består, för att Fadern må ge er vad ni än 
ber honom om i mitt namn.  

  



Joh 15:7  Om ni förblir i mig och mina ord 
förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska 
få det.  

  



Mat 18:19  Vidare säger jag er: Om två av 
er här på jorden kommer överens om att be 
om något, vad det än är, så skall de få det 
av min Fader i himlen.  

  



Apg 12:5  Petrus hölls därför kvar i 
fängelset medan församlingen bad ihärdigt 
till Gud för honom.  

Apg 12:6  Natten innan Herodes skulle 
ställa honom inför rätta låg Petrus och sov 
mellan två soldater, bunden med två 
kedjor, och utanför dörren stod vakter som 
bevakade fängelset.  



  



 
Apg 12:7  Plötsligt stod där en Herrens 
ängel, och ett ljussken lyste upp rummet. 
Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte 
honom och sade: "Skynda dig upp!" Då 
föll kedjorna från hans händer,  

  



Apg 28:8  Publius far låg just då sjuk i feber 
och svår diarré. Paulus gick in till honom, 
bad och lade händerna på honom och 
botade honom.  

  



Apg 2:42  De höll troget fast vid apostlarnas 
lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen 
och bönerna.  

  



Apg 2:46  Varje dag var de endräktigt 
tillsammans i templet, och i hemmen bröt 
de bröd och höll måltid med varandra i 
jublande, innerlig glädje.  

  



Apg 4:24  När de hörde det, ropade de 
tillsammans till Gud och bad: "Herre, du 
som gjort himmel och jord och hav och allt 
som finns i dem,  

Apg 4:25  du har genom den helige Ande 
talat genom vår fader David, din tjänare: 
Varför rasar hednafolken, varför tänker 
folken tomma tankar?  



Apg 4:26  Jordens kungar reser sig och 
furstarna gaddar ihop sig mot Herren och 
hans Smorde.  

Apg 4:27  Ja, de gaddade verkligen ihop sig 
i denna stad mot din helige tjänare Jesus 
som du har smort. Herodes och Pontius 
Pilatus gick samman med hedningarna och 
Israels stammar  

Apg 4:28  för att utföra det som du med din 
hand och ditt beslut hade förutbestämt.  



Apg 4:29  Och nu, Herre, se hur de hotar 
oss! Hjälp dina tjänare att frimodigt 
förkunna ditt ord,  

Apg 4:30  genom att du räcker ut din hand 
och låter helande, tecken och under ske 
genom din helige tjänare Jesu namn."  

Apg 4:31  När de hade bett skakades platsen 
där de var samlade, och de uppfylldes alla 
av den helige Ande och förkunnade Guds 
ord med frimodighet.  

  



Apg 5:12  Och genom apostlarna gjordes 
många tecken och under bland folket; och 
de höllo sig alla endräktigt tillsammans i 
Salomos pelargång.  

  



Apg 12:5  Petrus hölls därför kvar i 
fängelset, och församlingen bad uthålligt 
till Gud för honom.  

  



Mat 18:20  Ty där två eller tre är samlade i 
mitt namn, där är jag mitt ibland dem." 
  



Apg 11:5  "Jag var i staden Joppe, stadd i 
bön; då såg jag under hänryckning i en syn 
någonting komma ned, som liknade en stor 
linneduk, vilken fasthölls vid de fyra 
hörnen och sänktes ned från himmelen; 
och det kom ända ned till mig.  

  



Luk 21:36  Var ständigt vakna och be om 
kraft att undfly allt som ska ske och kunna 
bestå 
  



Luk 22:32  Men jag har bett för dig, att din 
tro inte ska ta slut. Och när du en gång har 
omvänt dig, styrk då dina bröder."  

  



Jak 1:5  Om någon av er brister i visdom 
skall han be till Gud, som ger åt alla villigt 
och utan förebråelser, och han skall få den.  

Jak 1:6  Men han skall be i tro utan att 
tvivla. 
  



Upp 8:3  Då kom en annan ängel, som hade 
ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid 
altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, 
som han skulle lägga till alla de heligas 
böner på guldaltaret framför tronen.  

Upp 8:4  Och röken från rökelsen 
tillsammans med de heligas böner steg från 
ängelns hand upp inför Gud.  

  



Joh 4:10  Jesus svarade henne: "Om du 
kände till Guds gåva och vem det är som 
säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle 
du ha bett honom, och han skulle ha gett 
dig levande vatten."  

  



Apg 8:14  Då apostlarna i Jerusalem fick 
höra att Samarien hade tagit emot Guds 
ord, sände de dit Petrus och Johannes.  

Apg 8:15  Dessa kom ner och bad för dem 
att de skulle få den helige Ande,  

Apg 8:16  eftersom Anden ännu inte hade 
fallit på någon av dem. De var endast döpta 
i Herren Jesu namn.  

Apg 8:17  Apostlarna lade då händerna på 
dem, och de tog emot den helige Ande.  

  



Rom 8:26  Så hjälper också Anden oss i vår 
svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, 
men Anden själv ber för oss med suckar 
utan ord,  

Rom 8:27  och han som utforskar hjärtan vet 
vad Anden menar, eftersom Anden ber för 
de heliga så som Gud vill.  

  



Joh 4:23  Men den tid kommer, ja, den är 
redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe 
Fadern i ande och sanning. Ty sådana 
tillbedjare vill Fadern ha.  

Joh 4:24  Gud är ande, och de som tillber 
honom måste tillbe i ande och sanning."  

  



1Ko 14:14  Ty om jag talar tungomål när 
jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd 
bär ingen frukt.  

1Ko 14:15  Vad innebär nu detta? Jo, jag 
vill be i anden, och jag vill också be med 
förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, och 
jag vill också lovsjunga med förståndet.  

 


