
Böneskola	  



1.	  Hur	  ber	  jag	  med	  hjälp	  av	  evangelierna?	  	  

2.	  Hur	  kan	  en	  andlig	  vägledare	  hjälpa	  mig	  a<	  be?	  	  

3.	  Hur	  fastar	  jag?	  	  

4.	  Hur	  urskiljer	  jag	  Guds	  röst?	  	  

5.	  Hur	  tolkar	  jag	  Guds	  tystnad?	  	  



6.	  Hur	  ber	  jag	  under	  påsken?	  	  

7.	  Hur	  är	  jag	  bedjande	  i	  en	  gudstjänst?	  	  

8.	  Hur	  odlar	  jag	  min	  andliga	  längtan?	  	  

9.	  Hur	  kan	  församlingen	  vara	  en	  böneskola?	  	  

10.	  Hur	  kan	  en	  vän	  stö<a	  mig	  i	  mi<	  böneliv?	  	  



Böneskolans	  syJe:	  

A<	  ge	  Anden	  mer	  utrymme	  



Vad	  är	  spiritualitet?	  	  

”det	  av	  teologiskt	  lärande,	  kyrklig	  praxis	  och	  
historisk	  och	  social	  situa8on	  bestämda	  andliga	  
liv,	  i	  vilket	  de	  kristna	  existen8ellt	  gestaltar	  sin	  
kristna	  tro.”	  Alf	  Härdelin	  



Nådens	  ordning	  

•  Kallelsen:	  a<	  övervinna	  motviljan	  mot	  bönen	  
•  EJerföljelsen:	  upplysning	  genom	  lagen	  

•  Nåden:	  upplysningen	  genom	  evangelium	  

•  Vandringen….	  (helgelsen)	  
•  (Guds	  tystnad)	  



Hur	  ser	  din/er	  spiritualitet	  ut?	  

1.  Vad	  är	  målet?	  
2.  Var	  börjar	  jag?	  
3.  Vilka	  är	  hindren	  som	  måste	  övervinnas?	  

4.  Vad	  är	  medlen?	  



Församlingsledaren	  som	  en	  andlig	  vägledare?	  
•  Undervisning	  
•  Olika	  former	  av	  gudstjänster	  

•  Smågrupper	  

•  (enskilda	  samtal?)	  



Vad	  är	  målet?	  

•  Ökenfäderna:	  ”Saliga	  de	  renhjärtade	  de	  skall	  
se	  Gud”	  

•  Karmeliterna:	  föreningen	  med	  Gud	  

•  Nådens	  ordning:	  salig	  frälsningsvisshet	  
•  Igna\us:	  överlåtelsen	  \ll	  Kris\	  tjänst	  



Var	  börjar	  jag?	  



Vilka	  är	  hindren?	  

•  Motviljan	  mot	  bönen	  
•  Kärleken	  \ll	  synden	  



Vad	  är	  medlen	  för	  a<	  nå	  målet?	  

•  Bönen	  
•  Arbetet	  
•  Gemenskapen	  



Böneverktyg	  

•  Broschyrer:	  bibelmedita\on,	  överlåtelseböner,	  
bordsböner,	  reflek\on	  över	  dagen,	  
bibelläsningsplaner,	  	  biktspegel….	  	  

•  Den	  bedjande	  kyrkan	  –	  Gunnar	  Rosendahl	  
•  Hundra	  dagar	  med	  Jesus	  –	  Niklas	  Piensoho	  	  

•  A<	  älska	  livet	  mer	  än	  dess	  mening	  –	  Owe	  
Wikström	  

•  www.heligtrum.se	  

•  Fastan	  



Låt	  helgonen	  inspirera!	  


