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Lär oss att be
av Pete Greig
Alla ber. Men ingen tycker att det är enkelt. 

Vi behöver allihop lite hjälp. 
 

Pete Greig har undervisat om bön – och lett en global 
bönerörelse – i över tjugo år. För första gången formulerar 
han sitt livsverk som svar på frågan som alla förr eller senare 
ställer sig: Hur ska jag be?

   Den här jordnära introduktionen till livets största äventyr 
kommer att leda dig djupare i din relation med Gud, hjälpa 
dig att bli mer fokuserad och stilla inför Gud, bli bättre på att 
urskilja Guds röst och hantera dina besvikelser, och väcka en 
större förväntan i dig att få se mirakulösa genombrott. Den 
är full av uppriktig, dyrköpt vishet och späckad med historier 
hämtade ur verkligheten – en del humoristiska, andra djupt 
gripande – för att utrusta och inspirera ditt böneliv. 
   Lär oss att be tar dig med på en vandring genom Herrens bön 
och tar upp nio centrala aspekter av bön: stillhet, beundran, 
bön för egna behov, förbön, uthållighet, kontemplation, lys-
snande, bekännelse och andlig krigföring. De åtta videofilmer 
som är stommen i Bönekursen följer samma uppdelning, 
och filmerna och boken kan användas som komplement till 
varandra.
   En av vår tids mest inspirerande och visionära kommuni-
katörer har skrivit en bok som vänder sig både till den som 
har bett i åratal och till den som vill börja be men inte vet hur. 
Lär oss att be är den enkla, livsförvandlande handbok vi alla 
väntat på.

pete greig är en prisbelönt författare 
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”Om du redan känner till Pete Greig och har läst 
någon av hans böcker vet du vad som väntar. Om 
du inte har gjort det vill jag utfärda en varning. 
Pete är inte bara briljant, han utmanar och 
tvingar dig att ställa frågor som inte alltid är 
bekväma. Frågor som hjälper dig växa i livet med 
Gud. Sannolikt kommer det innebära fler bokköp 
också!”
mike boije www.24-7prayer.se
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