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Uthållighet i bönen 
 
Inledning. Vi börjar närma oss slutet på vår böneskola, och vad passar väl bättre då än att 
tala om uthållighet? Det är kanske just där vi brister, att vi ger upp så lätt. Jim Cymbala, 
pastor i Brooklyn Tabernacle i New York, brukar säga att ”vi kan aldrig veta när vi är bara en 
enda bön från genombrottet, kanske ger vi upp just precis innan Gud har tänkt svara?” 
Uthållighet i bönen är något vi tränar upp, och kommer inte automatiskt därför att vi läser 
om det eller pratar om det. Bibeln säger dock en hel del om uthållighet i bönen. Vi ska samla 
på oss sådana bibelord och ha dem som stöd när vi ber uthålligt framöver.  
 
Bibelord om uthållighet och uthållighet i bönen. Det är onödigt att begränsa sig till enbart 
bönen när man talar om uthållighet, så vi tar med allt som handlar om uthållighet. De ord 
som handlar om uthållighet i bönen har vi fetmarkerat nedan. 
• En datorsökning i hela Bibeln1 på ordet ”uthållighet” gav följande träffar: Rom 15:4, 2 

Kor 6:4, 12:2, 1 Tess 1:3, 2 Tess 1:4, 3:5, 1 Tim 6:11, 2 Tim 3:10, Hebr 6:12, 10:30, Jak 
1:4, 5:11, 2 Petr 1:6, Upp 2:2, 2:19, 3:10, 13:10, 14:12. Inget av dessa talar direkt om 
bön, men flera av bibelställen talar om uthållighet i en allmän mening och kan visst 
tillämpas på bönen. 

• En motsvarande sökning på uppmaningen att vara ”uthålliga” gav följande träffar: Luk 
8:15, Rom 12:12, Kol 1:11, 4:2, Jak 1:3.  

• Frasen ”håll ut” gav följande träff: Ef 6:18, och handlar uteslutande om bön, särskilt 
förbönen för alla de heliga. 

• Ordet ”uthålligt” gav p s s: Apg 12:5, Rom 2:7, 8:25, 2 Kor 1:6, Hebr 12:1, 1 Petr 1:22 
• Genom att leta manuellt hittar vi följande bibelställen: 

o Vi uppmanas av Paulus att be oavbrutet: 1 Tess 5:17 
o Jesus undervisar oss att be utan att ge upp: Luk 18:1 
o Jesus visar oss också att sann bön är pågående: Luk 11:9-10, Matt 7:7-8 
o Jesus visar oss också att vi skall våga vänta på bönesvar2 när vi ber: Mark 11:24 
o Uthålligheten kan också visa sig på flera olika sätt: Jesus bad ibland hela natten till 

Gud, det är uthållighet i ett kort perspektiv: Luk 6:12, jfr 2 Sam 12:16, 1 Sam 15:11. 
Paulus och hans medarbetare bad kontinuerligt för församlingarna, det är 
uthållighet i ett längre perspektiv: Kol 1:9, jfr Fil 1:9, Ef 1:15-19, 3:14-16 

o Vi kan också se att en ständig tillbedjan pågår i den himmelska världen: Upp 4:8 
 
Uthållighet i bönen. Vi kan alltså se att Bibeln kopplas fruktbar bön till uthållighet. Frågan är 
vilken funktion uthålligheten har och varför den är viktig för Gud och därigenom också för 
oss som ber till Gud. Gud kunde ju ge ”svar direkt”! Några förslag: 
• Bönen och uthållighet i bönen gör att äran hamnar hos Gud. Se t.ex. 2 Kor 1:11.  
• Uthålligheten främjar en personlig relation med Gud, så att Han blir vår Far och inte 

endast Någon vi går till bara när vi behöver något, se t.ex. Luk 11:13, Matt 7:11.  
• Den uthålliga bönen förenar oss med andra bröder och systrar i tron som kämpar 

samma frälsningens kamp som vi: Rom 15:30, Fil 1:19. 

                                                        
1 I detta fall Svenska Folkbibeln 1998. Datorprogrammet vi använt var e-Sword X, ver. 6.2 (23). 
2 Se http://www.betelforsamlingen.com/index.php/sermons/vaga-vanta-pa-bonesvar/ 


