
BÖNESKOLA

Men de som hoppas på Herren JEHOVA får ny kraft,  
de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg 

 utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.  
(Jes 40:31)

En TV-serie med Patrik Sandberg,  
böneledare för Sverigebönen



PATRIK SANDBERG är ledare för den nationella ekumeniska böne
nätverket SVERIGEBÖNEN som funnits i 10 år. Han har predikat i 10 länder 
och rest med Kjell Sjöberg i de nordiska länderna. Patrik skriver regelbun
det om bön i kristen press och undervisar på bibelskolor och i kyrkor. Han 
talar för alla generationer på ett jordnära sätt och med humor. 

BÖNESKOLAN lämpar sig som grundundervisning 
för förbönsgrupper och i synnerhet alla grupper som 
medverkar i Sverigebönen så att alla kommer till 
samma andliga insikt om bön och får beredskap till 
effektiv, gemensam bön.

BÖNESKOLA både för dig som är ny och 
dig som är erfaren i tron där du kan växa  
i bönens spännande värld.  
Varje femtonminuters program innehåller 
tre delar:

1. Lär känna ett nytt GUDSNAMN — Uppenbarelse
2. Undervisning som ger TRO och en BERÄTTELSE
3. En UTMANING att agera och TILLÄMPNING att  

be från det du hört.

BÖNESKOLA för dig

http://www.sverigebonen.se


Måndagar kl. 20.15 med repris torsdagar kl. 20.30 

Efter första sändning kan avsnitten även ses gratis på Play-TV  
på adressen www.himlentv7.se/vod

   1. Din prästerliga roll inför Herren i bön
   2. Gud vill ge bönesvar
   3. Lär känna bönens och nådens Ande
   4. Att resa upp en personlig böneplats dagligen
   5. Kraften i överenskommen bön
   6. Hemligheten med Fader vår-bönen
   7. Be ut Guds Ord – det fungerar!
   8. Tillbedjan, den högsta formen av bön
   9. Bön i Jesu Namn
10. Bönevägmärken som visar vägen i din vardag
11. Att be ut Guds namn i vardagen
12. Håll fast i Guds svar när du ber
13. Nycklar till att få bönesvar
14. Uthållig bön öppnar dörrar
15. Att be för din arbetsplats
16. Hur du kan be som familj
17. Att resa upp en församling i bön
18. Det yttersta redskapet - Fasta och bön
19. Att be loss människor till frälsning
20. Paulus och hans genombrott genom bön
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Sändningstider på  
HIMLEN TV7

http://www.himlentv7.se/vod/


HIMLEN TV7 är en allkristen och politiskt obunden TV-kanal 
med målsättning att sända ett mångsidigt och familjevänligt program-
utbud av hög innehållsmässig och teknisk kvalitet.
Kanalen förverkligar Jesu missionsbefallning (Matt 28:16–20) att sprida 
glädjebudskapet om Honom till hela världen. Den röda tråden genom 
undervisningsprogrammen är att återupprätta tron på Bibeln.
HIMLEN TV7 är den nyaste av fyra kanaler i HEAVEN TV7 MEDIA med 
huvudkontor i Helsingfors.

Se på webb-TV på adressen: www.himlentv7.se  
Även gratis Play-TV med närmare 2000 program!  
I Finland kan kanalen ses på följande TV-nätverk:  

Sonera, JNT och Ålcom.

Köp BÖNESKOLAN  
som DVD-serie!

20 stycken 15-minuters avsnitt på  
tre DVD-skivor. 
Intropris på 395 kr hela oktober 2015! 
Sedan är priset 475 kr. Porto tillkommer.
Beställ från Sverigebönen via mejl till  
info@sverigebonen.se.  
Ange namn och adress och antal paket.  
Du kan även beställa via Himlen TV7 Shop på 
adressen: www.himlentv7.se/shop

http://www.himlentv7.se
http://www.himlentv7.se/shop
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