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Bön för församlingen och dess ledning 
 
Inledning. Bibeln talar om att vi ska be för alla människor, men särskilt att vi skall be för 
församlingen och dess ledare, i synnerhet de som står i förkunnelsens tjänst. Det är framför 
allt i breven i Nya testamentet vi finner uppmaningar till förbön för församlingen och dess 
ledare. Vi gör ett par nedslag i dessa brev. 
 
Bibeltexter.  
1. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i 

bön för alla de heliga. Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så 
att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. (Ef 6:18-19, jfr Kol 4:2-4, 2 Kor 1:11, 2 
Thess 3:1, Hebr 13:18) 

 
Anmärkningar: 
• Håll ut i bön för alla de heliga – här kallas församlingen för ”de heliga”, och 

förmodligen avses både den universella och den lokala församlingen1 (jfr 1 Kor 1:2). 
Förbönen för dem skall vara uthållig. Den som är mest uthållig i sin förbön är 
naturligtvis Anden, som också ber för de heliga som Gud vill (Rom 8:27). 

• Bed också för mig – förbönen för församlingen verkar komma först, men därefter ska 
vi också be för dem som förkunnar Guds ord. 

• Dessa uppmaningar till förbön kommer i ett avsnitt där den andliga kampen beskrivs. 
Förbönen för församlingen och förkunnarna är alltså en del i den kampen. 

 
2. Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i 

sina böner, för att ni skall stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. 
Jag kan intyga hur mycket han arbetar för er och för dem i Laodicea och Hierapolis. (Kol 
4:12-13, jfr Kol 1:9-10, Ef 3:16-19) 

 
Anmärkningar: 
• Paulus beskriver Epafras böner för församlingen som en kamp2 och ett arbete3. 
• Bönerna syftade till att församlingen skulle stå fasta, fullkomliga och helt övertygade 

om allt vad Gud vill. Förbönen för församlingen verkar alltså vara en slags andlig 
friskvård som vi utför. 

 
Förebilder i Gamla testamentet. Dessa förböner för ”de heliga”, eller församlingen, har sina 
olika förebilder i Gamla testamentet där präster, kungar och profeter gick in i förbön: 

• Mose bad för folket när de hade syndat mot HERREN: 4 Mos 21:7 
• Samuel bad outtröttligt för folket och ansåg det för en synd att sluta: 1 Sam 12:23, jfr 

1 Sam 7:5 där han samlade folket just för att be för dem 
• Hiskia bad för folket som inte firade påskmåltid på rätt sätt: 2 Krön 30:18-20 
• Av Guds förbud till Jeremia förstår vi att profeten normalt bad för folket: Jer 11:14 

                                                        
1 Det är viktigt att påpeka att inte alla som kallar sig kristna ingår i denna grupp utan de som har de 
kännetecken som Bibeln säger utmärker de heliga. 
2 Det grekiska ordet betyder bl a ge sig in i en tävling och tävla om ett pris och kämpa mot en motståndare. 
3 Det grekiska ordet betyder ursprungligen värme men används för att beskriva en persons nitiskhet.  


