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Bönen i församlingen 
 
Inledning. Som inledning ska vi titta på två bibelord som tillsammans förklarar något om vad 
församlingen är för något: 

• Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den 
levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.  (1 Tim 3:15, jfr Hebr 
3:6) 

• …och [Jesus] sade till dem: "Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni 
har gjort det till ett rövarnäste." (Matt 21:13, jfr Mark 11:17) 

Om församlingen är ett Guds hus, och hans hus skall kallas ett bönens hus, då är bönen ett 
av församlingens främsta kännetecken. Eftersom församlingen som Guds hus inte (längre) är 
en särskild fysisk plats utan är överallt där Jesu lärjungar samlas i Hans namn, så skall bönen 
var själva anledningen till att församlingen samlas, inte den enda anledningen, men den 
stora anledningen. Apostlagärningarnas församlingar är den stora förebilden för oss även i 
detta avseende, för där talas om bön i stort sett varenda gång församlingen i Jerusalem 
samlades, ända fram till att förföljelsen bröt ut i samband med steningen av Stefanos och 
hela församlingen, utom apostlarna, skingrades: 

• Bönen i övre salen: Apg 1:13-14 
• De troendes gemenskap: Apg 2:42 
• Petrus och Johannes går upp till den gemensamma bönen i templet1: Apg 3:1 
• Bönen i församlingen under förföljelsetid: Apg 4:23-31 
• Bön i samband med att sju församlingstjänare (diakoner) avskiljs: Apg 6:1-7 

Även efter dessa inledande kapitel nämns den gemensamma bönen i församlingen gång på 
gång, se t.ex. Apg 8:14-17, 12:5, 12:12, 13:3. 
 
Bönen i församlingen. Om bönen är själva anledningen till att församlingen samlas, vad 
säger då Bibeln om hur det går till när församlingen samlas för att bedja?  

• Den gemensamma bönen skall vara endräktig (Apg 1:14, 4:24, Rom 15:6) 
• Den gemensamma bönen skall vara uthållig (Apg 12:5) 
• Den gemensamma bönen skall hållas troget fast vid (Apg 2:42), liksom apostlarnas 

lära, gemenskapen och brödsbrytelsen 
• Vid den gemensamma bönen skall män och kvinnor uppträda på ett sätt som inte 

vanärar vare sig församlingen, sina äkta hälfter eller Kristus (1 Kor 11:4-52) 
• Vid den gemensamma bönen skall den som ber – eller talar i tungor, uttyder eller 

profeterar – vinnlägga sig om att göra det på ett sätt så att det blir till uppbyggelse 
för andra (1 Kor 14:10-19). Några nyckelord är då: tydlighet (1 Kor 14:16), 
avgränsning (1 Kor 14:30), sunt förnuft (1 Kor 14:23-24), värdighet & ordning (14:40) 

                                                        
1 Vi har goda skäl till att tro att de Jesus-troende judarnas möten, även bönemötena, hölls i templet (Apg 2:46, 
5:12, 5:42) och det är inte omöjligt att andeutgjutelsen i Apg 2 skedde där också, eftersom det kunde samlas så 
mycket folk kring lärjungarna. 
2 Att en kvinna uppträdde offentligt utan att vara beslöjad ansågs under antiken vara ett tecken på 
lössläppthet, och på det sättet vanärade hon sin man, och i förlängningen Kristus, om hon bad eller 
profeterade i församlingen utan slöja. För en man var att uppträda med långt hår på denna tid likställt med ett 
onaturligt och otuktigt leverne, och det drog då vanära över Kristus. Det finns olika uppfattningar om hur detta 
skall förstås och tillämpas i vår tid, men vad vi vill framhålla här är att Paulus ville stoppa vad som var ett 
olämpligt uppförande på gudstjänsterna, särskilt när det gällde den bönen och bruket av profetians gåva. 


