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1. Inledning 

 
”Kära Gud, gör så att jag äter, bara inte fiskbullar!” 

 

Så ber Lotta i Astrid Lindgrens bok Lotta på Bråkmakargatan. 

Det finns många sätt att be på. Man kan be privat om allt som berör ens inre och man kan be 

gemensamt med församlingsmedlemmar inom en kyrka. 

  Det sägs att alla känslor ryms i bönen och det finns inget som man inte kan be om. Enligt 

traditionell kristen tro hör Gud allt.1

 

I denna uppsats kommer jag att skriva om den kristna bönen och skillnader inom bönens 

område mellan kristna kyrkor. De kyrkor som kommer att behandlas är Svenska kyrkan, 

Missionskyrkan, Baptistkyrkan, Frälsningsarmén och Pingstkyrkan. Finns det skillnader inom 

bönens område mellan dessa kyrkor? Alla är de kristna och Gud hör ju allt? 

 

1.2. Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att få kunskap om hur den kristna bönen uppfattas av den troende 

och att se skillnader mellan de kristna kyrkorna. 

De specifika frågeställningarna är: 

Vad är en kristen bön, finns det skillnader mellan kyrkorna? 

Vad har bönen för roll i den troendes liv? 

Hur uppfattas den andliga upplevelsen inom bön? 

 

1.3. Metod 

 

Vid detta uppsatsskrivande kommer jag främst att använda mig av litteratur, men även 

intervjuer. De fakta som presenteras om den kristna bönen har källor främst från litteratur. Det 

är då blandad litteratur med kristna källor för att få en bättre inblick i det kristna tänkandet om 

bönen och dels är det vetenskapligt baserad litteratur för att få den vetenskapliga grunden och 

synen på bön. 

 Litteraturen från kristna källor är bland annat psalmboken och Befrielsen som är den stora 

boken om kristen tro. 

                                                 
1 Befrielsen 1993, s.211 
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Vetenskapligt grundade böcker är främst avhandlingar från Uppsala universitet och Lunds 

universitet. Det förekommer även källor från tidskrifter och hemsidor. 

 

Den information om bön som tas upp inom de olika kyrkorna är främst grundad på intervjuer. 

Jag har valt att använda mig av intervjuer på grund av dess direkta spegling av verkligheten, 

som kan förbises vid bearbetning av officiella dokument eller kyrkliga handböcker. Genom 

intervjuerna är det även möjligt att ringa in upplevelsen i samband med bön. 

 Intervjupersonerna är pastorer eller medlemmar inom de olika kyrkorna. Intervjumetoden är 

främst en intervju grundad i ett vanligt samtal men intervjuer förekom även genom kontakt 

via e-post, som t ex med Frälsningsarmén. 

 

1.4. Disposition 

 

Denna uppsats börjar med ett kapitel med rubriken ”om kristen bön”. Där kan läsas om 

tidigare forskning om bön där jag går in på ämnen som bön som fenomen och bön som 

funktion. Vidare genom samma kapitel följer några kristna röster om bönen där jag har citerat 

Nathan Söderblom och Martin Luther. Sist i detta kapitel behandlas frågan: varför skall vi be? 

Där beskrivs hur bönen ses av den kristna personen. 

  Nästa kapitel är ett kapitel om bönen där det finns förklaringar och exempel på olika bön. De 

olika bönerna som tas upp är: Förbön, förlåtelse/bekännelse, Herrens bön, privat bön, lovsång 

och välsignelsen. 

  När beskrivningar och förklarningar gjorts av den kristna bönen följer ett kapitel med hur 

bönen ses i de olika kyrkorna. Där är källorna främst intervjupersoner från de olika kyrkorna 

vilka är: Svenska kyrkan, Missionskyrkan, Baptistkyrkan, Frälsningsarmén och Pingstkyrkan. 

Under samma kapitel har jag även tagit upp den andliga upplevelsen genom bön där en 

beskrivning av Guds närvaron upplevs av olika personer. 

  I analyskapitlet behandlar jag de fakta som uppkommit genom mitt skrivande och 

undersökning genom denna uppsats. Efter analysen följer slutsatsen där jag slutligen knyter 

ihop det jag fått fram av uppsatsen. Sist presenteras de källor som används. 
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2. Om kristen bön 

 

2.1. Tidigare forskning om bön. 

 

Tidigare forskning om bönens funktion och som fenomen, riktar sig ofta till skillnader och 

likheter mellan den kristna bönen och den islamska och även andra religioner och 

böneformer. Någon information om tidigare forskning av den kristna bönen inom olika kyrkor 

är mycket tunn, om än ens existerar. Den tidigare forskning som presenteras här är allmänt om 

den kristna bönen och tidigare tankar och hypoteser som gjorts. Dessa tankar och arbeten om 

bön behandlar bönen som fenomen men även bönens betydelse för människan. 

 

2.1.1. Bön som fenomen. 

 

I boken Den religiösa människan kan läsas om WH Clarks övergripande typer av bön. Det är 

enligt Clark det ”subjektiva” och det ”objektiva” vilket är det avgörande om det är människan 

eller Gud som står i centrum i förbönen. Till den subjektiva bönen räknas främst den 

begärande bönen, då personen ber om saker. Den begärande bönen ses som den fria bönen 

som tas upp i denna uppsats. Andra former av den subjektiva sorten är bönen i gemenskap, 

ånger och bekännande, menar Clark.2

Till den objektiva gruppen räknar Clark den lovprisade bönen och tacksägelsebönen. 

  En annan forskare som presenteras i boken Den religiösa människan är Donald Capps, 

som vill att vi ska se bönen utifrån kommunikationens psykologi. Han menar att de avgörande 

frågorna i den begärande bönen är: ”Når jag fram till Gud?” ”Hör Gud mig?” ”Är Gud villig 

att lyssna på mig?” När människan får frågan varför denne ber är svaret oftast att Gud lyssnar 

och besvarar bönen.3

  Capps menar att denna kommunikation kan man finna i barnets utveckling. Denna 

utveckling utgår från hur barn i olika åldersstadier uppfattar bön. Mot bakgrund av dessa 

forskningsresultat menar Capps att den begärande bönen inte är en ”envägskommunikation” 

utan en ”tvåvägskommunikation”. Psykologiskt sett handlar det om en dialog mellan 

människan och Gud.4  

 

                                                 
2 Geels och Wikström 1999, s.92-93  
3 Geels och Wikström 1999, s.92-93  
4 Geels och Wikström 1999, s.92-93  
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I samma bok presenteras och citeras William James som definierar bön som ”varje slags inre 

umgänge eller samtal med den makt vi erkänner gudomlig”. James hävdar att bönen är 

religionens själva väsen och själ.5

  Friedrich Heiler som forskat om bönens psykologi och som enligt boken Den religiösa 

människan hör till klassikerna menar att ”bönen är religionens mest spontana och personliga 

uttryck”.6

 

2.1.2. Bön som funktion. 

 

I Tomas Lindgrens avhandling om bön, beskriver han en av intervjupersonerna som måste be 

både rumsligt och tidsmässigt strukturerat. Bedjandet sker på bestämda platser och tider. Det 

är viktigt för henne att be så mycket som möjligt och utöver de utsatta tiderna försöker hon be 

Herrens bön så ofta som möjligt.  Det blir ett mekaniskt beteende där hon näst intill 

automatiskt rabblar bönerna och hon medger att hon har tappat lite av känslan i det hela, att 

hon inte har samma närvarokänsla av Gud.7

Lindgren delar in bönen i två kategorier. Dessa är den ”upprepade bönen” och den ”riktiga 

bönen”. Den upprepade bönen kännetecknas av en mekanisk upprepning och går ofta i snabb 

takt. Denna bön har enligt Lindgren en tendens att bli en trygghetsritual och den medvetna 

närvaron i akten saknas. Han fortsätter med att poängtera att denna bön inte behöver medföra 

att bönen blir obesvarad. Den ”riktiga bönen” behåller närvaron av Gud där böneakten inte 

blir samma mekaniska beteende.8

Mer om Gudsnärvaron kan läsas i slutet av uppsatsen där det skrivs om den andliga 

upplevelsen genom bön. 

   Andra iakttagelser Lindgren presenterar i sin avhandling är bl a att hans intervjupersoner 

skiljer sig åt när det gäller att bedja färdigt formulerade böner eller fritt formulerade. Han 

skriver att denna skillnad kan vara att de tillhör olika församlingar. Även fast bönen skiljer sig 

så påstår Lindgren att den vanligaste bönen hos de kristna är Herrens bön.9

 

Björn Wiedel skriver i sin bok Bön och tradition att hans informant rangordnar bönen i 

ordning efter upplevelsen där hon säger sig komma närmast Gud. Hon anser sig komma 

närmare Gud i enskild bön än i den offentliga då hon tänker för mycket på hur hon formulerar 

                                                 
5 Geels och Wikström 1999, s.91  
6 Geels och Wikström 1999, s.92  
7 Lindgren 2001, s.77  
8 Lindgren 2001, s.77  
9 Lindgren 2001, s.90  
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sig. Vidare i Wiedels bok kan läsas att många upplever ett hinder att be i gemenskap. Hindret 

sägs vara att uppmärksamheten riktas från Gud då den riktas mer till församlingen.10

Lindgren skriver däremot i sin avhandling att hans informanter berättar att den kollektiva 

bönen har stor betydelse för dem och medför specifika upplevelser. 11

 

2.2. Kristna röster om bön. 

 

På Frälsningsarméns hemsida kan man läsa om att bönen är central i den kristna tron, och det 

är lika för alla kristna. Det är något som ligger i kristendomens kärna eftersom den handlar 

om gemenskapen med Gud. Grunden för bön är övertygelsen om att Gud kan ingripa, hjälpa 

och förändra liv.12

  När Martin Luther lade grunden för den protestantiska läran så hade han även åsikter för hur 

man skall be. I hans katekeser kan man läsa om bön, vad det är och hur man ska förhålla sig 

till bönen. 

  I förhållandet till vad bön är står det skrivet att bönen är vårt hjärtas samtal med Gud, vår 

himmelske fader. Vi ska anropa honom och tacka eller prisa hans heliga namn. Vi ska be 

eftersom Gud har manat oss till bönen och då lovat bönhörelse, vi ska kunna fly till honom 

och öppna våra hjärtan för hans nåd och hjälp. 

  Men hur ska vi be? 

Om det skriver Luther att vi ska be ödmjukt med barnslig undergivenhet, i Jesu namn. 

Att be i Jesu namn anser han är att be i Jesu gemenskap, efter hans vilja och tillit. 

Det är enligt Luthers lilla katekes den Helige ande som är nåden och bönens ande.13

  

Enligt Martin Luther befaller inte bara Gud den kristne människan att be och lovar denne 

bönhörelse, utan visar också hur de ska be. Han lägger böneorden i den beendes mun för att 

denne ska förstå hur mån han är om att hjälpa i svårigheter. De ska därför inte tvivla på att  

bönen behagar honom och inte tro att de inte blir bönhörda. Enligt Luthers stora katekes är det 

en stor förmån att få använda Fader vår, jämfört med de böner vi själva skulle kunna tänka 

ut.14 Vidare i Luthers stora katekes står det om befallelsen om bönen Gud har givit: 

Oavsett vad bönerna eller förbönerna handlar om, är de befallda av Gud och förrättade som en 

akt av lydnad mot honom. Vi ska tänka: det beror inte på mig att bönen har kraft, utan på att 

                                                 
10 Wiedel 1984, s.271 
11 Lindgren 2001, s.100  
12  www.fralsningsarmen.se och www.babtistsamfundet.nu - 050520 
13  Luther 1983, s.93-94 
14  Luther 1999, s.112 
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Gud har befallt att jag ska be. Oavsett vad vi ber om, ska vi veta att vi lyder Guds bud när vi 

ber, påpekar Luther i hans stora katekes. 15

  Luther fortsätter att stryka under att bönen är viktig för att behålla tron. Eftersom ingen 

människa helt kan hålla de tio budorden och att djävulen, världen och våra kroppar kämpar 

emot är det nödvändigt att be till Gud. Vi skall åkalla Gud med rop och böner så han bevarar 

oss i tron och hjälper oss att undanröja alla hinder från att hålla budorden. Luther skriver att 

det är Herre Kristus själv som lärt oss att be eftersom han själv bad.16

   

En annan stor man inom kyrkan är Nathan Söderblom som 1914 vigdes till ärkebiskop. 

Hans röst om bönen är där han berättar om bönens betydelse för barnen och hur vi ska 

behandla bönen, och hur man skall växa i sin andlighet genom bönen: 

”Barnen har lycka och vila i den bön de lärt. Så kommer en tid, då det kanske slutar att bedja 

och tyckes glömma sina böner. Men en dag vaknar behovet att bedja, trängtande och 

ångerfullt. Det blir suckar framstammande ord, klagorop. När hjärtat fått frid och tacksägelse 

kommer in i bönen, så lämnas fortfarande gärna alla böner. Det är en naturlig yttring av 

frigörelsen att få bedja med egna ord. Men efter hänryckningens tid kommer prövningens. 

Tager du då de gamla bönerna av de äkta, beprövade bedjarna, får du märka deras kraft att 

rannsaka och hjälpa. Allt mer lägger jag in i de gamla bönerna. De finnes där på förhand. Men 

jag behöver växa, mitt andliga liv, mina böner behöver näras och tilltaga för att fylla ut de 

gamla bönerna. Ju mera jag lever mig in i dem, desto mer uppdagar jag av deras djup. Jesu 

ångestrop på korset var ett gammalt ord: ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?” 

Men hans själ talade däri.” 17

  Eftersom den kristna tron utgår från Bibeln så står det texter om bön även där. Hur man skall 

be och varför. I Johannesevangeliet står att vad vi än ber om i Guds namn så skall vi få. 

  Vid många olika tillfällen uppmuntrar Jesus att be om det vi önskar. I Matteusevangeliet 

säger han att be så skall vi få. Den som ber, han får, och den som söker han finner, och för den 

som bultar skall dörren öppnas” 18

 

                                                 
15  Luther 1999, s.110 
16  Luther 1999, s.109 
17  Psalmboken 2002, s. 1140 och 1141 
18  Bibeln 1994, Matteus 7:7-8 
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2.3. Varför skall vi be? 

 

Bönen verkar vara oerhört viktigt för människan Det finns många påstådda skäl till att vi skall 

be. Enligt boken Livets frågor är det först och främst genom att be som det upprättas en 

relation till Fadern i himlen. 

  Det är inte bara genom att be som man kan kommunicera med Gud. Det finns fler former av 

bön: tacksägelse, lovprisning, bekännelse, lyssnande och så vidare. 

När någon bett om något och ser att Gud svarar på bönen, stärks gemenskapen med honom. 

Ett annat påstått skäl till att be är att Jesus bad, och han lärde människorna att göra detsamma. 

Jesus levde i en obruten relation till sin fader. Hans liv var en konstant bön.19

 

I boken Befrielsen ses bön som den djupaste formen av kommunikation. Att be är att röra vid 

tillvarons allra starkaste krafter. Det är kommunikation med den Gud som har skapat hela 

världen och format människan till sin avbild. I det samtalet är tanken inriktad på Kristus, som 

ger befrielsens möjligheter. 20

  Bönen är ett inre tilltal, oavsett yttre formulering och språkdräkt. Bön kommer ur 

hjärterötterna och den behöver inga omskrivningar eller översättningar för att nå Gud. Redan 

innan bönen är formulerad, vet Gud vad personen vill be om. Den kristne tror att även om 

tilliten och tron är en flämtande låga, är Gud den som känner deras hjärta och vet allt. 

I hjärtat brukar vi lokalisera våra känslor och innersta önskningar. Hjärtat är i fysiskt avseende 

vårt viktigaste organ, och i överförd bemärkelse talar vi om hjärtat som det anliga centrum, 

den punkt där vi står i förbindelse med livets kraftcentrum. De anser att det som berör oss 

allra djupast, det blir till viskningar och rop till den Gud som inte är här och ändå är 

närvarande. Det blir till bön. 21

  Att man skall be för att finna tilliten till Gud och få bönhörelse är klart för den kristne. 

Instruktionerna om hur man skall be finns även de i Luthers katekes och i bibeln. Men man 

kanske inte behöver sådana riktlinjer.22

   

Att be lär man sig genom att be. Så som jag har förstått är det som att öppna dörren till det 

inre rummet, det är att ställa sig till förfogande som ena parten i ett förtroendefullt samtal. 

Samtal med människor är något man lär sig och tränas i under hela livet. Bönens samtal med 

                                                 
19  Gumble 2001, s.93 
20  Befrielsen 1993, s.210 
21  Befrielsen 1993, s.210 och 214 
22  Befrielsen 1993, s.210 och 214 
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Gud är också något man behöver öva hela livet. I den konsten blir man aldrig fullärd. Så som i 

så många andra läror och kunskaper.23

 

I en frikyrkoförsamling är det vanligt att medlemmarna är indelade i mindre grupper. Där kan 

människor komma varandra närmare och ge varandra stöd. När gruppen samlas brukar de be 

tillsammans. Det förekommer att man i frikyrkor ber för att sjuka människor ska bli 

helbrägdagjorda, det vill säga mirakulöst botade. 24

  En frikyrklig gudstjänst saknar ofta liturgi. Mötesledaren brukar inleda gudstjänsten, med att 

hälsa välkommen, läsa ur bibeln och leda församlingen i bön. Dessa böner är ofta 

improviserade, men det förekommer att de läser ur någon bönbok.25

 

                                                 
23  Befrielsen 1993, s.210 och 214 
24 Arlebrand och Wallin 2002, s.70-72 
25 Arlebrand och Wallin 2002, s.70-72 
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3. Former av bön 

 

Det finns inget givet sätt att be. Några kanske har bestämmelser om hur de ska be och andra 

ber fritt i både gudstjänst och privat. Bön är en integrerad del av den relation till Gud som den 

kristna personen har, och är därför fria att tala med honom på vilket sätt de vill. 

  De kan improvisera bönen eller läsa en skriven bön ur t ex bibeln eller en bönbok.26

Här följer några exempel och förklaringar på olika bön som förekommer i denna uppsats. 

 

3.1. Förbön 

 

Ordet förbön syftar på att man ber för någon som är behov av bön. Man kan även be för egna 

behov.  

  Att innesluta världens lidande människor och den hårt slitna jorden i bönen blir ett sätt att 

vara med i arbetet för en bättre jord.   

I boken om kristen tro, Befrielsen står följande rader: 

 

”Den bön som andra ber för mig har betydelse. När min egen tillit till Gud inte orkar bära 

mig, när jag tappat fotfästet och allting brister, då behöver jag andras förbön som ett 

brandsegel att falla i.” 

Vem som helst kan för sin egen eller någon annans räkning be om församlingens förbön. I 

söndagens gudstjänst ber församlingen i den allmänna förbönen för enskilda människor, för 

samhället och kyrkan.27

  Inom vissa kyrkor kan det finnas en bönelåda där en lapp med en önskan om en bön för 

någon eller något kan anges. 

 

Exempel på förbön: 

Gode Gud, kom ihåg alla som är sjuka och ledsna, ensamma och rädda 

Skicka hjälp och tröst till dem 

Kom ihåg dem som sitter i fängelse, dem som svälter och fryser. 

Skicka hjälp och tröst till dem. 

Kom ihåg alla som har det svårt. 

Hjälp oss att hjälpa och trösta dem som behöver oss. 

Bevara (syskon, föräldrar, vänner etc.) 

Tack för att du bryr dig om alla människor. Tack för att vi har dig, o Gud.28

                                                 
26 Befrielsen 1993, s.220 
27 Befrielsen 1993, s.220 
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3.2. Bön om förlåtelse/ Bekännelse 

 

Att bekänna sin synd och be om Guds förlåtelse. 

Inom vissa kyrkor används inte syndabekännelsen utan förlåtelse ges bara inom den privata 

bönen eller inom bikt, inte offentligt som vid en gudstjänst. 

 

Exempel på bön om förlåtelse: 

Barmhärtige Gud, 

Du som i Kristus öppnar vägen till dig 

Och utplånar världens alla synder, jag ber dig: 

Rena mig, så jag blir ren, 

Hela mig, så jag blir hel, 

Drag mig till dig, så får mitt hjärta ro.29

 

3.3. Herrens bön 

 

Herrens bön är bönen direkt till Gud. Den kan indelas i sju böner där varje påstående i bönen 

har en betydelse. Som ett exempel den första bönen: Fader vår som är i himlen. Där vill Gud 

uppmana den kristna människan att tro. Den andra bönen fortsätter med: Låt ditt namn bli 

helgat. Denna bön syftar till att Guds namn är heligt och att människan fortsatt ska hålla hans 

namn heligt. Den tredje bönen lyder: låt ditt rike komma. Vilket menar att Guds rike är på 

jorden och där han genom sakramenten erbjuder människan sin nåd. Så fortsätter Herrens bön 

att indelas och med förklaringar till varje påstående, eller bön.30

  Användandet av Herrens bön varierar från kyrka till kyrka. Vissa läser den varje gudstjänst 

medan andra läser den vid enstaka tillfällen. 

 

Bönen Fader vår i den nya översättningen: 

Fader vår, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja 

ske, på jorden så som i himmelen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt 

oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för 

prövning, utan rädda oss från det onda. 
                                                                                                                                                         
28 Psalmboken 2002,  s.1143 
29  Psalmbokens 2002, innerpärm  
30 Luther 1983, s.93ff 
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Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.31

 

3.4. Privat bön eller fri bön 

 

Den privata bönen är det samtal människan har med Gud som är den oskrivna bönen. Man 

kan beskriva den som vardagsbön. Denna sorts bön bes på helt individuella sätt. Många 

beskriver den som ett vardagligt resonemang med sin Gud, vilket kan ske närsomhelst på 

dagen. Det kan innebära ett spontant tilltal till gud om att hitta en parkerings plats eller att be 

för en väns situation. Det behöver inte alla gånger vara ett rop på hjälp utan även vara en 

tacksägelse  

eller ett allmänt tilltal.32 

  Eftersom denna bön är individuell varierar sättet att be, och vissa kanske har utsatta tider för 

sin bön och ber morgon och kväll. 

I Wiedels bok kan läsas om en av hans informanter som beskriver hur hon kan be om allting, 

även om ”smått”, att finna sina borttappade nycklar eller att finna hjälp med en passande 

möbel till vardagsrummet.33

 

3.5. Lovsång 

 

Lovsång är bön fast i sång. När man sjunger lovsång så hedrar man Herren och sjunger till 

hans ära. 

Ett exempel på en lovsångs text är denna som är tagen ur psalmboken. Detta är endast första 

versen. 

”Helig, helig, Herre Gud allsmäktig! När den nya dagen gryr vår lovsång till dig går. Helig, 

helig nådefull och mäktig, dig vill vi tillbedja, Gud och Fader vår.”34

 

 

                                                 
31 Psalmboken 2002, s.1143 
32  Information från samtliga intervjuer. 
33  Wiedel 1984, s.218  
34 Psalmboken 2002, Psalm 3 
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3.6. Välsignelsen 

 

Välsignelsen hålls inom alla kyrkor. Ofta i slutet av gudstjänsten. 

 

”Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. 

Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes 

namn. Amen”35

 

                                                 
35 Psalmboken 2002, s.1143 

 14



4. Bön i olika kyrkor 

 

4.1. Svenska kyrkan 

 

”När vi kommit så långt att vi vågar närma oss Gud i bön kommer vi att upptäcka att bönen 

inte bara är en monolog utan en dialog där Gud också vill tala. (…) men vi får träna upp vår 

andliga hörsel för att kunna höra honom.” 36

 

Inom den svenska kyrkan hålls mest skrivna böner från psalmboken eller någon bönbok. 

Bönerna kan variera beroende på vilken gudstjänst som hålls. Gudstjänsten håller en fast 

liturgi men är delad i 4 olika ordningar. Men böner som Herrens bön och förlåtelsen bes inom 

varje gudstjänst.37  

  Det kan förekomma att någon ringer till prästen och ber denne be för någon eller något i 

kyrkans förbön under gudstjänsten. Då läggs detta in i förbönen utan att nämna några namn. 

Förbönen är ofta en skriven bön där de ber för kyrkan i världen och människorna, men vid 

speciella händelser kan den skrivas om. Vid t ex flodvågskatastrofen skickade biskopen ut en 

bön som varje församling skulle hålla vid gudstjänsten.38  

  Inom vissa kyrkor förekommer bönelådor och det kan förekomma speciella gudstjänster för 

förbön. 

Jag vet att i Stockholm i Santa Klara kyrkan hålls stora mässor med förbön. Det är inte lika 

vanligt här (Söderhamns kommun), säger prästen inom Svenska kyrkan.39

 

Söderhamns församling annonserar om förbön i en veckotidning som ges ut inom 

Söderhamns kommun. Där kan läsas att man är välkommen till kyrkans café om man vill att 

någon skall be för en. Det är drop-in och både pastor och kyrkoherde står till tjänst vid 

angivna tider.40

Förutom drop-in för förbön så hålls även meditationsgudstjänster och taizemässor i 

församlingarna runt om i Söderhamn och Bollnäs. 

 

 

 

 

                                                 
36 Hälsingekuriren 
37 Intervju med präst, Svenska kyrkan 
38 Intervju med präst, Svenska kyrkan 
39 Intervju med präst, Svenska kyrkan 
40 Söderhamns Nytt 
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När man ber är det inte orden som räknas utan det är känslan man ber genom. Man ber med 

hjärtat. Som ett exempel på andlig upplevelse kan jag nämna genom syndabekännelsen och 

förlåtelsen, berättar prästen inom Svenska kyrkan.  

 Det beror lite på vad man bekänner om och när förlåtelsen uttalas, men jag kan känna en 

enorm tillit till Gud och en vetskap om att synden är förlåten. Ibland kanske denna känsla 

känns mer och ibland mindre. Men den speciella känslan vid förlåtelsen är vetskapen om att 

man är förlåten, säger prästen.41

 

 

4.2. Missionskyrkan 

 

”Det är en trygghet att möta olika situationer i livet efter bön.” 42

 

Inom Missionskyrkan används en bönekalender vid förbönen.  

Det innebär att de då ber för en nationell händelse och en internationell. Det kan vara för 

SMU-arbetet, församlingen eller händelser i världen. 

  Det blir som ett slags tema som de följer, ofta är det två teman varje söndag.43

Ett exempel ur denna bönekalender och teman från 17 april – 05 är följande: 

 

Den nationella bönen. 

”Nationell bönedag. 

Runt om i landet samlas idag församlingar inom Svenska Missionskyrkan till bön för 

gemensamma böneämnen. Vi ber om Guds välsignelse över vårt samfund med alla små och 

stora församlingar.”44

 

Den internationella bönen. 

Thailand. 

”Semesterparadiset Thailand förvandlades vid flodvågskatastrofen till en döden och nödens 

plats. Vi ber för alla dem som i Thailand just nu sörjer sina nära och kära, att de trots allt ska 

få uppleva framtidstro.” 45

 

                                                 
41  Intervju mer präst inom Svenska kyrkan 
42  Intervju med församlingsmedlem, Missionskyrkan 
43  Intervju med församlingsmedlem, Missionskyrkan 
44  Missionskyrkan 2005 
45 Missionskyrkan 2005 
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Församlingsmedlemmen i Missionskyrkan menar att bön är ett samtal med Gud, som ger 

trygghet. Man överlämnar bekymmer och om man ber tror man att Gud finns, säger 

församlingsmedlemmen inom Missionskyrkan. Hon fortsätter med att man ber mer hjärtat, 

och man får en känsla av att Gud hör och finns. Det är väl det man vill uppnå, det är då man 

känner Guds närvaro.46

 

Vid gudstjänsterna frågar pastorn om någon vill hålla en bön. Det finns även en bönelåda där 

man kan lägga lappar där man skriver om det är någon man vill att församlingen ska be för. 

Herrens bön är viktig, men den läses inte ordagrant och heller inte varje söndag vid 

gudstjänst. Oftast bara vid nattvarden som hålls en gång i månaden. 

Välsignelsen läses som avslutning vid gudstjänsten varje söndag. 

  Synderna bekänns inte varje söndag. Om man vill be om syndernas förlåtelse kan det göras i 

en fri bön. Inom Missionskyrkan sjungs det mycket och lovsång kan ses som en slags bön där 

de upphöjer Gud.47

 

Församlingsmedlemmen säger vid intervjun att det är en styrka att be i gemenskap, och ofta 

samlas församlingsmedlemmarna till fler bönetillfällen förutom vid gudstjänsten på söndags 

förmiddag. På söndagskvällarna är det bön och stillhet i kyrkan, som en ”privatbönskväll” då 

det är stillhet, meditation och tända ljus. Om någon vill kan även en offentlig bön hållas, t ex 

en förbön. Men att sända en bön behöver inte vara med ord menar Missionskyrkans medlem. 

Varje fredagskväll samlas de som vill till bön och bibelläsning. Även då finns olika 

böneämnen och man kan säga att detta också är en fribönskväll.48

 

 

4.3. Baptistkyrkan 

 

”Bönen är något spontant och fritt. Ett samtal med Gud och mitt liv i vardagen, att vara 

religiös i vardagen. Man kan tacka och hålla ett vanligt samtal.” 49

 

Inom Korskyrkan som intervjupersonen är medlem i är det mycket upp till församlingen och 

pastorn hur gudstjänsten byggs upp.50

                                                 
46  Intervju med Församlingsmedlem inom Missionskyrkan 
47  Intervju med församlingsmedlem, Missionskyrkan 
48  Intervju med Församlingsmedlem inom Missionskyrkan 
49  Intervju med församlingsmedlem inom Korskyrkan 
50 Intervju med församlingsmedlem inom Korskyrkan 
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Det hålls mycket fria böner, sällan skrivna böner som t ex Herrens bön. Den används sällan 

och då den nämns är det vid avslut i en gudstjänst. Det läggs stor tyngd på förbön och efter 

gudstjänsten så kan man gå till ett speciellt rum och be tillsammans med någon, eller så ber 

någon annan för dig. Det kan även vara så att någon lämnat in ett böneämne till gudstjänsten 

eller att man ber om något speciellt som hänt i världen, men oftast offentliggörs inte 

”privatböner” utan de hålls i det speciella rummet. Man kan även be för själva gudstjänsten så 

att alla som är där får en del av en bön.51

Det är även mycket lovsång inom Korskyrkan. De har då ett lovsångsteam som leder 

lovsången. 

  Även inom Baptistkyrkan hålls välsignelsen i slutet av varje gudstjänst. 

Någon bekännelse för synden finns inte i Baptistkyrkan. 

 Förlåtelsen är något mellan mig och Gud. Den offentliggörs inte. Jesus bad Gud förlåta 

människorna när han hängde på korset, så vi är redan förlåtna så det ska man inte behöva be 

om varje söndag, säger intervjupersonen som är aktiv inom Korskyrkan. 

Församlingsmedlemmen fortsätter att berätta om känslan i bönen och den kärlek till Gud som 

upplevs genom bön.  

  Man ber med känslorna och hjärtat och man känner en enorm kärlek, säger 

församlingsmedlemmen. 

 

Vissa samlingar är inriktade på bön. T ex på tisdagsmorgnarna kl. 06.00 samlas några 

medlemmar för att be och äta frukost tillsammans. 

  På söndagskvällarna hålls ofta förbön tillsammans med andra kyrkor. Då turas de om att vara 

i respektive kyrka. Det är mycket samarbete mellan församlingarna i Borås. 

En eller två gånger per år brukar ungdomar från olika församlingar samlas för att hålla 24/7 

bön. Det innebär att de under en vecka eller en helg ber i skift så att en konstant bön hålls. De 

ber då mer konkret för t ex skolor.52

 

4.4. Frälsningsarmén 

 

”Bön är också något som jag praktiserar tillsammans med andra i gudstjänster och i lovsång 

men oftast sker den som ett tankesamtal mellan mig och Gud.” 53 

  

                                                 
51 Intervju med församlingsmedlem inom Korskyrkan 
52 Intervju med församlingsmedlem inom Korskyrkan 
53 Intervju med pastor inom Frälsningsarmén 
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Det är naturligtvis väldigt individuellt hur man ber. Jag tror ändå att 

förhållandevis många inom Frälsningsarmén har ett böneliv som liknar mitt, säger pastorn 

inom Frälsningsarmén och fortsätter att berätta. 

Man ber varje dag. Några är mer strukturerade och har andaktstider t ex 30 

minuter på morgonen eller kvällen, säger en pastor inom Frälsningsarmén. 

  Frälsningsarméns gudstjänster följer en fri liturgi där gudstjänsterna sällan har föreskrivna 

böner. Fri bön innebär att den som ”känner sig manad” att be högt i gudstjänsten får möjlighet 

till det både under inledningen och i det de kallar ”eftermöte”, d v s efter predikan. 

Frälsningsarmén inriktar sig främst på lovsång, tillbedjan och förbön, och vem har kunnat 

undgå att höra Frälsningsarméns sång på gator och torg.54

 

Föreskrivna böner, däribland Herrens bön förekommer inte så ofta hos dem som i ex Svenska 

Kyrkan. 

  Frälsningsarmén har regelbundna bönemöten varje vecka på de flesta håll. 15-45 minuter 

före varje gudstjänst är det också bön. De samlas regelbundet till bönedygn 

och använder på flera håll 24/7 bön, vilket innebär att någon/några från 

kåren ber varje timma under sju dygn. 

De har ibland också hela och halva bönenätter inför särskilt viktiga 

händelser eller beslut som ska fattas.55

 

På frågan om hur det anliga upplevs genom bönen svarar pastorn inom Frälsningsarmén 

följande: 

”Självklart upplever jag ibland gudsnärvaron påtaglig och nära. Den känslan 

är mycket svår att beskriva men påminner om den jag har då jag är med 

människor som jag kan koppla av och ha roligt med.  

En upplevelse av att vara älskad och accepterad som jag själv är. Oftast är bönen ändå så 

självklar att jag har svårt att beskriva den som någon speciell känsla.”56

 

4.5. Pingstkyrkan 

 

”Bönen är för tron detsamma som andningen är för kroppen. Bönen kan också liknas vid 

dialogen som varje relation är uppbyggd av.” 57

                                                 
54 Intervju med pastor inom Frälsningsarmén 
55 Intervju med pastor inom Frälsningsarmén 
56 Intervju med pastor inom Frälsningsarmén 
57 Intervju med pastor inom Pingstkyrkan 
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Bönen i gudstjänsten inom Pingstkyrkan är en kombination av olika bönevägar. Det ges 

tillfälle för den enskilda människans bön, men de ber också med fria ord eller skrivna böner i 

den stora gemenskapen tillsammans.58

 

Bönen är en stor del av gemenskapen. Vid gudstjänsten inleder ledaren till bön, och om någon 

i församlingen vill kan även denne hålla en bön. Till och med barnen kan ställa sig upp och 

vilja be en bön för sin sjuka mormor exempelvis.59

  Välsignelsen och Herrens bön bes vid varje gudstjänst, men det beror också på lite vad det är 

för gudstjänst. 

  Just nu håller pastorn en serie i predikan som handlar om Herrens bön som är indelad i sju 

små böner. Han menar att denna bön är indelad i sex stycken himmelska böner och en är 

jordisk. Om människan skulle ha skrivit denna bön skulle sex böner vara jordiska och en 

himmelsk. Den jordiska bönen är om vårt dagliga bröd.60

  En repris på predikningarna hålls i närradion där det även hålls förbön. Förbönstimmen i 

radion kan höras varje vardagsmorgon kl. 06.30 och de sänds även ibland i repris senare på 

förmiddagen eller på kvällarna. 

  Förutom bön vid ”den vanliga gudstjänsten” på söndagsförmiddagar hålls även varje onsdag 

kl. 11.00 en andakt avsett för bön. Förutom det kan det även förekomma oregelbundna 

böneträffar.61

  Inom Pingstkyrkan så förekommer det även lovsång. 

 Man sjunger från hjärtat och känner Guds närvaro, säger pastorn vid pingstförsamlingen. 

 

En annan sorts bön där personen får hjälp av anden, eller Gud vid bönen är det som kallas 

tungotal eller andedopet.  

  Det är inget som skall göras för allmänheten utan det skall göras inom den privata bönen. 

Det kan förekomma i församlingen vid en gudstjänst men vi som håller i gudstjänsten håller 

oss ifrån detta just då, säger pastorn. För tungotal är något man kan kontrollerna och det följs 

vad Paulus säger om tungotalet i första korintierbrevet i bibeln. 62  

  Att tala i tungor menas att man upptas av anden eller Gud. Man får hjälp med sin bön. Detta 

tungotal är ett himmelskt språk som bara Gud förstår. Pastorn berättade om en man vars 

mamma hade blivit dödligt sjuk. På väg till sjukhuset hade han blivit förstummad vid bönen 

                                                 
58 Intervju med pastor inom Pingstkyrkan 
59 Intervju med pastor inom Pingstkyrkan 
60 Intervju med pastor inom Pingstförsamlingen 
61 Intervju med pastor inom Pingstförsamlingen 
62 Intervju med pastor inom Pingstförsamlingen 
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och han viste inte vad eller hur han skulle be. Han var förtvivlad. Då inträffade tungotalet då 

anden hjälpte honom i bönen. När han kom fram till sjukhuset kände han ett lugn vid närvaron 

vid Gud.63

Det är även just den andliga upplevelsen genom bönen och då genom tungotal som är så 

fantastisk, säger pastorn i Pingstkyrkan och fortsätter att, man blir ett med en annan värld som 

finns här i vår värld fast den är osynlig. Man hamnar i Guds värld och ibland kanske man 

gärna vill stanna där istället för att gå tillbaka till den värld vi lever i.64

 

4.6. Den andliga upplevelsen. 

 

Den andliga upplevelsen genom bedjandet verkar vara en ”Guds närvaro” vid själva 

bönetillfället. Någon av intervjupersonerna beskrev känslan att be med hjärtat och att känna 

närvaron av Gud. Prästen inom Svenska kyrkan beskrev en vetskap om att bli bönhörd, t ex 

vid syndabekännelsen och förlåtelsen. 

Vid tungotalet beskrev pastorn inom Pingstkyrkan att hamna i en annan värld, att bli upptagen 

av anden. 

När Lindgren bad sina informanter att beskriva ”Gudsupplevelsen” vid bönen använde de 

begrepp som: berusning, glädje, värme, tröst, trygghet, ömhet, lugn, harmoni etc. När 

upplevelsen kom till bedjaren ledde det till en insikt om, eller en bekräftelse av Guds närvaro i 

världen. Denna upplevelse kommer enligt Lindgren plötsligt och är inte relaterad till några 

specifika behov, men den inträffar under vissa betingelser som när bedjaren är koncentrerad, 

under kollektiv bön eller vid bön på heliga platser. 65

Denna ”Gudsnärvaro” kan utebli vid mekaniska rabblingar som togs upp tidigare i uppsatsen. 

 

Enligt Wiedel kan då bedjaren lätt bli tvivelaktig och börjar på andra sätt förnya sin 

upplevelse av ”gudomlig närvaro”.66

Wiedel berättar i sin bok vid en sammanfattning från berättelser av den ”gudomliga närheten” 

hur hans intervjupersoner upplevt att det verkar som att Gud blir mer ”verklig”. Han menar att 

det kan tänkas som att Gud är ”inneboende i människan”. Det kan sägas att Guds närvaro 

förnimms eller upplevs som en beröring i ”den verkliga världen”.67

 

                                                 
63 Intervju med pastor inom Pingstförsamlingen 
64 Intervju med pastor inom Pingstkyrkan 
65 Lindgren 2001, s.103  
66 Wiedel 1984, s.260  
67 Wiedel 1984,  s.193  
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5. Analys 

 
I början av uppsatsen togs den tidigare forskningen om bön upp. Det är med bönen som med 

så mycket annat, att det finns många definitioner och tankar om både bön som funktion och 

som fenomen. Bönen delas in i subjektiv och objektiv, där bönen läggs i olika fack där den 

passar in. Under rubriken ”bön som funktion” kan vi ta del av en kanske negativ sida av 

bönen där den blir till ett mekaniskt beteende och där själva kärnan faller bort. Alltså det som 

det strävas efter, ”Gudsnärvaron”. 

 

En olikhet uppkom ur två av källorna när det gäller bönen i gemenskap. Wiedel hävdade i sin 

undersökning att hans intervjuperson upplevde ett hinder att be i gemenskap då 

uppmärksamheten riktades från Gud till församlingen. Tvärtemot berättade Lindgrens 

informanter då de tyckte att bönen i gemenskap medförde speciella upplevelser och hade stor 

betydelse för dem. Det där är säkert individuellt hur man på bäst sätt uppnår den ultimata 

känslan, ”Gudsnärvaron”. Min intervjuperson från Missionskyrkan tyckte att det var en styrka 

att be i gemenskap. Ofta samlas församlingsmedlemmarna från de olika kyrkorna till bön och 

eftersom det verkar vara en populär samling tolkar jag det till en positiv upplevelse. 

 

Lindgren påstår i sin avhandling att Herrens bön är den viktigaste bönen för de kristna. Vid 

mina intervjuer fick jag uppfattningen om att det var förbönen som var den viktigaste, i alla 

fall inom frikyrkorna. Herrens bön hölls inte varje gång inom vissa kyrkor. Jag tittade främst 

på olika kristna kyrkor bland frikyrkorna, och Lindgren gjorde sin undersökning bland kristna 

där det inte framkommer från vilka församlingar han utgick ifrån. 

   Jag noterade att det var friare med bön inom frikyrkorna än vid Svenska kyrkan, där jag 

upplevde att det följdes mer strikt av skrivna böner än i frikyrkorna. I och för sig kan även 

friheten inom bönen inom de olika frikyrkorna skilja sig från varandra. Som exempel kan 

nämnas en iakttagelse att inom Pingstkyrkan kunde även barnen ställa sig upp och vilja be en 

bön helt fritt i gudstjänsten, men inom Missionskyrkan och Baptistkyrkan så hålls mycket mer 

fria böner i gudstjänsten. Det är dock inte lika fritt att ställa sig upp och hålla en bön. Tillfälle 

ges säkert om någon skulle vilja, men det är kanske inte lika vanligt som inom Pingstkyrkan. 

  Man skall däremot vara uppmärksam på att det är skillnader inom samma kyrka fast från 

församling från församling i landet. Det kan där finnas lika stor skillnad inom samma kyrka 

som jag här presenterar från olika kyrkor och församlingar. För att utveckla detta påstående 

kan jag ta ett exempel ur Svenska kyrkans intervju, där prästen påpekade att det fanns en 

kyrka i Stockholm som hade många förböner, men att det i kyrkorna i den kommun som hon 
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själv tjänstgjorde i inte lades lika stor tyngd på förbönen inom gudstjänsten, utan att de 

annonserade om det och höll bönen på ett kyrkocafé istället. En anledning till detta kan vara 

att det är mycket samarbete mellan olika kyrkor och att kyrkorna kanske håller på att ”smälta 

samman”, och att gränserna mellan dem inte är lika tydliga. 

 

Den största skillnaden inom bön som fenomen mellan kyrkorna är att svenska kyrkan verkar 

ha en striktare liturgi inom t ex gudstjänsten och håller därmed mer skrivna böner än fria. De 

kan däremot skriva om de skrivna bönerna och ha dem som mall. Mestadels hålls dock böner 

från psalmboken eller en bönbok. Inom frikyrkorna är det liksom dess titelnamn frikyrka, mer 

fritt likaså inom bönen. Av de församlingar jag kom i kontakt med hade Pingstkyrkan den 

friaste synen på bön. Där verkade bönen vara helt fri att kunna hållas av vilken person i 

församlingen som helst, och även barnen var villiga att komma med förslag eller hålla en 

förbön. 

  Förbönen överhuvudtaget verkar vara den viktigaste inom frikyrkan. Det är förbönen som 

det läggs mest tyngd på och det är den man kan vara mer fri i. Även om man inte är villig att 

brista ut i fri bön i gudstjänsten så finns det viss frihet och viljan att önska en bön via 

bönelådor som hos Missionskyrkan. Sådana bönelådor finns säkert hos de flesta kyrkor, men 

den verkar användas flitigt hos den missionskyrka jag var i kontakt med. Fastän förbönen är 

den som det läggs mest tyngd vid inom de frikyrkliga församlingarna, behöver den inte hållas 

fri inom gudstjänsten. Som inom Korskyrkan där man kan samlas till förbön efter 

gudstjänsten går också bra.  

 

Att ha speciella möten eller träffar för bön tror jag är viktigt om man inte vill göra det 

offentligt inom en gudstjänst. Sådana träffar verkar vara viktiga inom alla kyrkor och då inte 

minst inom frikyrkorna. 

  Sången är en viktig del inom kyrkan och då mer i vissa än andra. Sången kan även den 

användas som en slags bön och med detta fenomen som lovsång tänker jag främst på 

Frälsningsarmén som är känd för sin musik. Men lovsången förekommer även den inom de 

andra kyrkorna. 

  

 

Främst inom Pingstkyrkan blev jag bekant med begreppet andedop eller tungotal som kan ses 

som en slags bön. Detta ses som att anden hjälper till vid bönen som ger utryck i tungotal. 

Detta språk sades vara himmelens språk som bara Gud förstår. 
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Vid den privata bönen tror jag inte det finns några skillnader eller likheter från kyrka till 

kyrka. Det varierar mer från individ till individ.  

Människor kan be om allting och det behöver inte alltid vara så att personen ber OM något. 

Det kan även vara så att personen ber FÖR något och även MED någon. En bön kan vara en 

tacksägelse inför Gud, att man vill tacka för det liv man lever, att någon man bett för har blivit 

frisk, att man blivit bönhörd. Sättet att be på är också väldigt personligt. Vissa ber på 

bestämda tider som morgon och kväll. Andra ber som ett resonemang till Gud i huvudet. 

Något som jag dock har blivit medveten om hos alla dessa kyrkors bön är att be tillsammans i 

gemenskap är starkast. Att be i gemenskap ger den största känslan och styrkan. I varje fall 

fick jag detta intryck av de personer som jag intervjuade. 

 

Den andliga upplevelsen genom bönen är även den individuell. Det kan vara svårt att sätta ord 

på känslor. Mina intervjupersoner beskrev den andliga upplevelsen som ”en enorm kärlek”, 

”en vetskap om Gud”, ”en känsla av att vara i en annan värld, Guds värld” etc. Dessa 

beskrivningar kan jämföras med Lindgren fick fram från sina informanter, vilket var: 

trygghet, glädje, lugn och berusning. Jag tror att man med säkerhet kan sätta likhetstecken 

mellan mina intervjupersoners påståenden och Lindgrens informanters beskrivande ord. 

Wiedels beskrivning på ”Gudsnärvaron” kan man kanske beskriva med orden: berusning eller 

kanske en aha-upplevelse. Kanske är det precis så som Wiedels intervjupersoner påstår, att 

närvaron av Gud upplevs som en förnimmelse eller en beröring av den ”verkliga världen”, 

nuet. Kan hända att det upplevs som ett uppvaknande från vardagen. 
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Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns vissa skillnader vid bön vid de olika 

kyrkorna, men även att det kan finnas minst lika mycket skillnader inom samma kyrka från 

församling till församling. Främst från storstad till små samhällen. 

Den största skillnaden i bönen vid de olika kyrkorna är den fria bönen eller förbönen och 

dennes användningsområden. Även andra varianter av bön så som lovsång eller tungotal 

skiljer sig från kyrka till kyrka. Inom vissa kyrkor används de mer eller mindre inte alls, och i 

andra kyrkor har de mycket litet användningsområde eller är byggstenen inom gudstjänsten 

eller gemenskapen.  

Jag har även kommit fram till att mycket som gäller bön är väldigt individuellt även fast det 

gäller en församling och en gemenskap. Det är mycket individuellt t ex hur den andliga 

upplevelsen genom bön upplevs, men att känslan kanske ändå är den samma och kan 

beskrivas med harmoniserande ord som lugn, trygghet och kärlek. 

De tror alla på samma Gud, och vägen till kommunikation kan skilja sig, men målet om 

bekräftelse och känsla är den samma. 

Bönens roll i den troendes liv uppfattar jag som en stor del av tron och livet. Bönen är deras 

kommunikation till Gud och den finns där i alla sorters situationer i den troendes liv. Att be är 

att känna tillit till Gud, och bönen rymmer alla sorts känslor. Det är fritt att känna, tycka och 

vilja. 
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1. Inledning


”Kära Gud, gör så att jag äter, bara inte fiskbullar!”

Så ber Lotta i Astrid Lindgrens bok Lotta på Bråkmakargatan.


Det finns många sätt att be på. Man kan be privat om allt som berör ens inre och man kan be gemensamt med församlingsmedlemmar inom en kyrka.

  Det sägs att alla känslor ryms i bönen och det finns inget som man inte kan be om. Enligt traditionell kristen tro hör Gud allt.


I denna uppsats kommer jag att skriva om den kristna bönen och skillnader inom bönens område mellan kristna kyrkor. De kyrkor som kommer att behandlas är Svenska kyrkan, Missionskyrkan, Baptistkyrkan, Frälsningsarmén och Pingstkyrkan. Finns det skillnader inom bönens område mellan dessa kyrkor? Alla är de kristna och Gud hör ju allt?


1.2. Syfte


Syftet med denna uppsats är att få kunskap om hur den kristna bönen uppfattas av den troende och att se skillnader mellan de kristna kyrkorna.


De specifika frågeställningarna är:

Vad är en kristen bön, finns det skillnader mellan kyrkorna?

Vad har bönen för roll i den troendes liv?


Hur uppfattas den andliga upplevelsen inom bön?


1.3. Metod


Vid detta uppsatsskrivande kommer jag främst att använda mig av litteratur, men även intervjuer. De fakta som presenteras om den kristna bönen har källor främst från litteratur. Det är då blandad litteratur med kristna källor för att få en bättre inblick i det kristna tänkandet om bönen och dels är det vetenskapligt baserad litteratur för att få den vetenskapliga grunden och synen på bön.

 Litteraturen från kristna källor är bland annat psalmboken och Befrielsen som är den stora boken om kristen tro.

Vetenskapligt grundade böcker är främst avhandlingar från Uppsala universitet och Lunds universitet. Det förekommer även källor från tidskrifter och hemsidor.


Den information om bön som tas upp inom de olika kyrkorna är främst grundad på intervjuer. Jag har valt att använda mig av intervjuer på grund av dess direkta spegling av verkligheten, som kan förbises vid bearbetning av officiella dokument eller kyrkliga handböcker. Genom intervjuerna är det även möjligt att ringa in upplevelsen i samband med bön.

 Intervjupersonerna är pastorer eller medlemmar inom de olika kyrkorna. Intervjumetoden är främst en intervju grundad i ett vanligt samtal men intervjuer förekom även genom kontakt via e-post, som t ex med Frälsningsarmén.


1.4. Disposition

Denna uppsats börjar med ett kapitel med rubriken ”om kristen bön”. Där kan läsas om tidigare forskning om bön där jag går in på ämnen som bön som fenomen och bön som funktion. Vidare genom samma kapitel följer några kristna röster om bönen där jag har citerat Nathan Söderblom och Martin Luther. Sist i detta kapitel behandlas frågan: varför skall vi be? Där beskrivs hur bönen ses av den kristna personen.

  Nästa kapitel är ett kapitel om bönen där det finns förklaringar och exempel på olika bön. De olika bönerna som tas upp är: Förbön, förlåtelse/bekännelse, Herrens bön, privat bön, lovsång och välsignelsen.


  När beskrivningar och förklarningar gjorts av den kristna bönen följer ett kapitel med hur bönen ses i de olika kyrkorna. Där är källorna främst intervjupersoner från de olika kyrkorna vilka är: Svenska kyrkan, Missionskyrkan, Baptistkyrkan, Frälsningsarmén och Pingstkyrkan.


Under samma kapitel har jag även tagit upp den andliga upplevelsen genom bön där en beskrivning av Guds närvaron upplevs av olika personer.


  I analyskapitlet behandlar jag de fakta som uppkommit genom mitt skrivande och undersökning genom denna uppsats. Efter analysen följer slutsatsen där jag slutligen knyter ihop det jag fått fram av uppsatsen. Sist presenteras de källor som används.

2. Om kristen bön

2.1. Tidigare forskning om bön.


Tidigare forskning om bönens funktion och som fenomen, riktar sig ofta till skillnader och likheter mellan den kristna bönen och den islamska och även andra religioner och böneformer. Någon information om tidigare forskning av den kristna bönen inom olika kyrkor är mycket tunn, om än ens existerar. Den tidigare forskning som presenteras här är allmänt om den kristna bönen och tidigare tankar och hypoteser som gjorts. Dessa tankar och arbeten om bön behandlar bönen som fenomen men även bönens betydelse för människan.


2.1.1. Bön som fenomen.


I boken Den religiösa människan kan läsas om WH Clarks övergripande typer av bön. Det är enligt Clark det ”subjektiva” och det ”objektiva” vilket är det avgörande om det är människan eller Gud som står i centrum i förbönen. Till den subjektiva bönen räknas främst den begärande bönen, då personen ber om saker. Den begärande bönen ses som den fria bönen som tas upp i denna uppsats. Andra former av den subjektiva sorten är bönen i gemenskap, ånger och bekännande, menar Clark.


Till den objektiva gruppen räknar Clark den lovprisade bönen och tacksägelsebönen.


  En annan forskare som presenteras i boken Den religiösa människan är Donald Capps,

som vill att vi ska se bönen utifrån kommunikationens psykologi. Han menar att de avgörande frågorna i den begärande bönen är: ”Når jag fram till Gud?” ”Hör Gud mig?” ”Är Gud villig att lyssna på mig?” När människan får frågan varför denne ber är svaret oftast att Gud lyssnar och besvarar bönen.


  Capps menar att denna kommunikation kan man finna i barnets utveckling. Denna utveckling utgår från hur barn i olika åldersstadier uppfattar bön. Mot bakgrund av dessa forskningsresultat menar Capps att den begärande bönen inte är en ”envägskommunikation” utan en ”tvåvägskommunikation”. Psykologiskt sett handlar det om en dialog mellan människan och Gud.
 


I samma bok presenteras och citeras William James som definierar bön som ”varje slags inre umgänge eller samtal med den makt vi erkänner gudomlig”. James hävdar att bönen är religionens själva väsen och själ.


  Friedrich Heiler som forskat om bönens psykologi och som enligt boken Den religiösa människan hör till klassikerna menar att ”bönen är religionens mest spontana och personliga uttryck”.


2.1.2. Bön som funktion.


I Tomas Lindgrens avhandling om bön, beskriver han en av intervjupersonerna som måste be både rumsligt och tidsmässigt strukturerat. Bedjandet sker på bestämda platser och tider. Det är viktigt för henne att be så mycket som möjligt och utöver de utsatta tiderna försöker hon be Herrens bön så ofta som möjligt.  Det blir ett mekaniskt beteende där hon näst intill automatiskt rabblar bönerna och hon medger att hon har tappat lite av känslan i det hela, att hon inte har samma närvarokänsla av Gud.


Lindgren delar in bönen i två kategorier. Dessa är den ”upprepade bönen” och den ”riktiga bönen”. Den upprepade bönen kännetecknas av en mekanisk upprepning och går ofta i snabb takt. Denna bön har enligt Lindgren en tendens att bli en trygghetsritual och den medvetna närvaron i akten saknas. Han fortsätter med att poängtera att denna bön inte behöver medföra att bönen blir obesvarad. Den ”riktiga bönen” behåller närvaron av Gud där böneakten inte blir samma mekaniska beteende.


Mer om Gudsnärvaron kan läsas i slutet av uppsatsen där det skrivs om den andliga upplevelsen genom bön.


   Andra iakttagelser Lindgren presenterar i sin avhandling är bl a att hans intervjupersoner skiljer sig åt när det gäller att bedja färdigt formulerade böner eller fritt formulerade. Han skriver att denna skillnad kan vara att de tillhör olika församlingar. Även fast bönen skiljer sig så påstår Lindgren att den vanligaste bönen hos de kristna är Herrens bön.


Björn Wiedel skriver i sin bok Bön och tradition att hans informant rangordnar bönen i ordning efter upplevelsen där hon säger sig komma närmast Gud. Hon anser sig komma närmare Gud i enskild bön än i den offentliga då hon tänker för mycket på hur hon formulerar sig. Vidare i Wiedels bok kan läsas att många upplever ett hinder att be i gemenskap. Hindret sägs vara att uppmärksamheten riktas från Gud då den riktas mer till församlingen.


Lindgren skriver däremot i sin avhandling att hans informanter berättar att den kollektiva bönen har stor betydelse för dem och medför specifika upplevelser. 


2.2. Kristna röster om bön.

På Frälsningsarméns hemsida kan man läsa om att bönen är central i den kristna tron, och det är lika för alla kristna. Det är något som ligger i kristendomens kärna eftersom den handlar om gemenskapen med Gud. Grunden för bön är övertygelsen om att Gud kan ingripa, hjälpa och förändra liv.


  När Martin Luther lade grunden för den protestantiska läran så hade han även åsikter för hur man skall be. I hans katekeser kan man läsa om bön, vad det är och hur man ska förhålla sig till bönen.


  I förhållandet till vad bön är står det skrivet att bönen är vårt hjärtas samtal med Gud, vår himmelske fader. Vi ska anropa honom och tacka eller prisa hans heliga namn. Vi ska be eftersom Gud har manat oss till bönen och då lovat bönhörelse, vi ska kunna fly till honom och öppna våra hjärtan för hans nåd och hjälp.

  Men hur ska vi be?


Om det skriver Luther att vi ska be ödmjukt med barnslig undergivenhet, i Jesu namn.

Att be i Jesu namn anser han är att be i Jesu gemenskap, efter hans vilja och tillit.


Det är enligt Luthers lilla katekes den Helige ande som är nåden och bönens ande.


Enligt Martin Luther befaller inte bara Gud den kristne människan att be och lovar denne bönhörelse, utan visar också hur de ska be. Han lägger böneorden i den beendes mun för att denne ska förstå hur mån han är om att hjälpa i svårigheter. De ska därför inte tvivla på att 

bönen behagar honom och inte tro att de inte blir bönhörda. Enligt Luthers stora katekes är det en stor förmån att få använda Fader vår, jämfört med de böner vi själva skulle kunna tänka ut.
 Vidare i Luthers stora katekes står det om befallelsen om bönen Gud har givit:

Oavsett vad bönerna eller förbönerna handlar om, är de befallda av Gud och förrättade som en akt av lydnad mot honom. Vi ska tänka: det beror inte på mig att bönen har kraft, utan på att Gud har befallt att jag ska be. Oavsett vad vi ber om, ska vi veta att vi lyder Guds bud när vi ber, påpekar Luther i hans stora katekes. 


  Luther fortsätter att stryka under att bönen är viktig för att behålla tron. Eftersom ingen människa helt kan hålla de tio budorden och att djävulen, världen och våra kroppar kämpar emot är det nödvändigt att be till Gud. Vi skall åkalla Gud med rop och böner så han bevarar oss i tron och hjälper oss att undanröja alla hinder från att hålla budorden. Luther skriver att det är Herre Kristus själv som lärt oss att be eftersom han själv bad.


En annan stor man inom kyrkan är Nathan Söderblom som 1914 vigdes till ärkebiskop.


Hans röst om bönen är där han berättar om bönens betydelse för barnen och hur vi ska behandla bönen, och hur man skall växa i sin andlighet genom bönen:


”Barnen har lycka och vila i den bön de lärt. Så kommer en tid, då det kanske slutar att bedja och tyckes glömma sina böner. Men en dag vaknar behovet att bedja, trängtande och ångerfullt. Det blir suckar framstammande ord, klagorop. När hjärtat fått frid och tacksägelse kommer in i bönen, så lämnas fortfarande gärna alla böner. Det är en naturlig yttring av frigörelsen att få bedja med egna ord. Men efter hänryckningens tid kommer prövningens.


Tager du då de gamla bönerna av de äkta, beprövade bedjarna, får du märka deras kraft att rannsaka och hjälpa. Allt mer lägger jag in i de gamla bönerna. De finnes där på förhand. Men jag behöver växa, mitt andliga liv, mina böner behöver näras och tilltaga för att fylla ut de gamla bönerna. Ju mera jag lever mig in i dem, desto mer uppdagar jag av deras djup. Jesu ångestrop på korset var ett gammalt ord: ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?” Men hans själ talade däri.” 


  Eftersom den kristna tron utgår från Bibeln så står det texter om bön även där. Hur man skall be och varför. I Johannesevangeliet står att vad vi än ber om i Guds namn så skall vi få.

  Vid många olika tillfällen uppmuntrar Jesus att be om det vi önskar. I Matteusevangeliet säger han att be så skall vi få. Den som ber, han får, och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas” 


2.3. Varför skall vi be?

Bönen verkar vara oerhört viktigt för människan Det finns många påstådda skäl till att vi skall be. Enligt boken Livets frågor är det först och främst genom att be som det upprättas en relation till Fadern i himlen.
  Det är inte bara genom att be som man kan kommunicera med Gud. Det finns fler former av bön: tacksägelse, lovprisning, bekännelse, lyssnande och så vidare.


När någon bett om något och ser att Gud svarar på bönen, stärks gemenskapen med honom.


Ett annat påstått skäl till att be är att Jesus bad, och han lärde människorna att göra detsamma. Jesus levde i en obruten relation till sin fader. Hans liv var en konstant bön.


I boken Befrielsen ses bön som den djupaste formen av kommunikation. Att be är att röra vid tillvarons allra starkaste krafter. Det är kommunikation med den Gud som har skapat hela världen och format människan till sin avbild. I det samtalet är tanken inriktad på Kristus, som ger befrielsens möjligheter. 


  Bönen är ett inre tilltal, oavsett yttre formulering och språkdräkt. Bön kommer ur hjärterötterna och den behöver inga omskrivningar eller översättningar för att nå Gud. Redan innan bönen är formulerad, vet Gud vad personen vill be om. Den kristne tror att även om tilliten och tron är en flämtande låga, är Gud den som känner deras hjärta och vet allt.


I hjärtat brukar vi lokalisera våra känslor och innersta önskningar. Hjärtat är i fysiskt avseende vårt viktigaste organ, och i överförd bemärkelse talar vi om hjärtat som det anliga centrum, den punkt där vi står i förbindelse med livets kraftcentrum. De anser att det som berör oss allra djupast, det blir till viskningar och rop till den Gud som inte är här och ändå är närvarande. Det blir till bön. 


  Att man skall be för att finna tilliten till Gud och få bönhörelse är klart för den kristne. Instruktionerna om hur man skall be finns även de i Luthers katekes och i bibeln. Men man kanske inte behöver sådana riktlinjer.


Att be lär man sig genom att be. Så som jag har förstått är det som att öppna dörren till det inre rummet, det är att ställa sig till förfogande som ena parten i ett förtroendefullt samtal. Samtal med människor är något man lär sig och tränas i under hela livet. Bönens samtal med Gud är också något man behöver öva hela livet. I den konsten blir man aldrig fullärd. Så som i så många andra läror och kunskaper.


I en frikyrkoförsamling är det vanligt att medlemmarna är indelade i mindre grupper. Där kan människor komma varandra närmare och ge varandra stöd. När gruppen samlas brukar de be tillsammans. Det förekommer att man i frikyrkor ber för att sjuka människor ska bli helbrägdagjorda, det vill säga mirakulöst botade. 


  En frikyrklig gudstjänst saknar ofta liturgi. Mötesledaren brukar inleda gudstjänsten, med att hälsa välkommen, läsa ur bibeln och leda församlingen i bön. Dessa böner är ofta improviserade, men det förekommer att de läser ur någon bönbok.


3. Former av bön

Det finns inget givet sätt att be. Några kanske har bestämmelser om hur de ska be och andra ber fritt i både gudstjänst och privat. Bön är en integrerad del av den relation till Gud som den kristna personen har, och är därför fria att tala med honom på vilket sätt de vill.

  De kan improvisera bönen eller läsa en skriven bön ur t ex bibeln eller en bönbok.


Här följer några exempel och förklaringar på olika bön som förekommer i denna uppsats.


3.1. Förbön


Ordet förbön syftar på att man ber för någon som är behov av bön. Man kan även be för egna behov. 

  Att innesluta världens lidande människor och den hårt slitna jorden i bönen blir ett sätt att vara med i arbetet för en bättre jord.  

I boken om kristen tro, Befrielsen står följande rader:

”Den bön som andra ber för mig har betydelse. När min egen tillit till Gud inte orkar bära mig, när jag tappat fotfästet och allting brister, då behöver jag andras förbön som ett brandsegel att falla i.”

Vem som helst kan för sin egen eller någon annans räkning be om församlingens förbön. I söndagens gudstjänst ber församlingen i den allmänna förbönen för enskilda människor, för samhället och kyrkan.


  Inom vissa kyrkor kan det finnas en bönelåda där en lapp med en önskan om en bön för någon eller något kan anges.

Exempel på förbön:

Gode Gud, kom ihåg alla som är sjuka och ledsna, ensamma och rädda


Skicka hjälp och tröst till dem


Kom ihåg dem som sitter i fängelse, dem som svälter och fryser.


Skicka hjälp och tröst till dem.


Kom ihåg alla som har det svårt.


Hjälp oss att hjälpa och trösta dem som behöver oss.


Bevara (syskon, föräldrar, vänner etc.)


Tack för att du bryr dig om alla människor. Tack för att vi har dig, o Gud.


3.2. Bön om förlåtelse/ Bekännelse


Att bekänna sin synd och be om Guds förlåtelse.

Inom vissa kyrkor används inte syndabekännelsen utan förlåtelse ges bara inom den privata bönen eller inom bikt, inte offentligt som vid en gudstjänst.

Exempel på bön om förlåtelse:

Barmhärtige Gud,


Du som i Kristus öppnar vägen till dig


Och utplånar världens alla synder, jag ber dig:


Rena mig, så jag blir ren,


Hela mig, så jag blir hel,


Drag mig till dig, så får mitt hjärta ro.


3.3. Herrens bön


Herrens bön är bönen direkt till Gud. Den kan indelas i sju böner där varje påstående i bönen har en betydelse. Som ett exempel den första bönen: Fader vår som är i himlen. Där vill Gud uppmana den kristna människan att tro. Den andra bönen fortsätter med: Låt ditt namn bli helgat. Denna bön syftar till att Guds namn är heligt och att människan fortsatt ska hålla hans namn heligt. Den tredje bönen lyder: låt ditt rike komma. Vilket menar att Guds rike är på jorden och där han genom sakramenten erbjuder människan sin nåd. Så fortsätter Herrens bön att indelas och med förklaringar till varje påstående, eller bön.


  Användandet av Herrens bön varierar från kyrka till kyrka. Vissa läser den varje gudstjänst medan andra läser den vid enstaka tillfällen.

Bönen Fader vår i den nya översättningen:

Fader vår, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himmelen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.


Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.


3.4. Privat bön eller fri bön

Den privata bönen är det samtal människan har med Gud som är den oskrivna bönen. Man kan beskriva den som vardagsbön. Denna sorts bön bes på helt individuella sätt. Många beskriver den som ett vardagligt resonemang med sin Gud, vilket kan ske närsomhelst på dagen. Det kan innebära ett spontant tilltal till gud om att hitta en parkerings plats eller att be för en väns situation. Det behöver inte alla gånger vara ett rop på hjälp utan även vara en tacksägelse 

eller ett allmänt tilltal.

  Eftersom denna bön är individuell varierar sättet att be, och vissa kanske har utsatta tider för sin bön och ber morgon och kväll.


I Wiedels bok kan läsas om en av hans informanter som beskriver hur hon kan be om allting, även om ”smått”, att finna sina borttappade nycklar eller att finna hjälp med en passande möbel till vardagsrummet.


3.5. Lovsång


Lovsång är bön fast i sång. När man sjunger lovsång så hedrar man Herren och sjunger till hans ära.


Ett exempel på en lovsångs text är denna som är tagen ur psalmboken. Detta är endast första versen.


”Helig, helig, Herre Gud allsmäktig! När den nya dagen gryr vår lovsång till dig går. Helig, helig nådefull och mäktig, dig vill vi tillbedja, Gud och Fader vår.”


3.6. Välsignelsen


Välsignelsen hålls inom alla kyrkor. Ofta i slutet av gudstjänsten.

”Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen”


4. Bön i olika kyrkor


4.1. Svenska kyrkan


”När vi kommit så långt att vi vågar närma oss Gud i bön kommer vi att upptäcka att bönen inte bara är en monolog utan en dialog där Gud också vill tala. (…) men vi får träna upp vår andliga hörsel för att kunna höra honom.” 


Inom den svenska kyrkan hålls mest skrivna böner från psalmboken eller någon bönbok.

Bönerna kan variera beroende på vilken gudstjänst som hålls. Gudstjänsten håller en fast liturgi men är delad i 4 olika ordningar. Men böner som Herrens bön och förlåtelsen bes inom varje gudstjänst.
 


  Det kan förekomma att någon ringer till prästen och ber denne be för någon eller något i kyrkans förbön under gudstjänsten. Då läggs detta in i förbönen utan att nämna några namn.
Förbönen är ofta en skriven bön där de ber för kyrkan i världen och människorna, men vid speciella händelser kan den skrivas om. Vid t ex flodvågskatastrofen skickade biskopen ut en bön som varje församling skulle hålla vid gudstjänsten.
 


  Inom vissa kyrkor förekommer bönelådor och det kan förekomma speciella gudstjänster för förbön.


Jag vet att i Stockholm i Santa Klara kyrkan hålls stora mässor med förbön. Det är inte lika vanligt här (Söderhamns kommun), säger prästen inom Svenska kyrkan.


Söderhamns församling annonserar om förbön i en veckotidning som ges ut inom Söderhamns kommun. Där kan läsas att man är välkommen till kyrkans café om man vill att någon skall be för en. Det är drop-in och både pastor och kyrkoherde står till tjänst vid angivna tider.


Förutom drop-in för förbön så hålls även meditationsgudstjänster och taizemässor i församlingarna runt om i Söderhamn och Bollnäs.

När man ber är det inte orden som räknas utan det är känslan man ber genom. Man ber med hjärtat. Som ett exempel på andlig upplevelse kan jag nämna genom syndabekännelsen och förlåtelsen, berättar prästen inom Svenska kyrkan. 


 Det beror lite på vad man bekänner om och när förlåtelsen uttalas, men jag kan känna en enorm tillit till Gud och en vetskap om att synden är förlåten. Ibland kanske denna känsla känns mer och ibland mindre. Men den speciella känslan vid förlåtelsen är vetskapen om att man är förlåten, säger prästen.


4.2. Missionskyrkan

”Det är en trygghet att möta olika situationer i livet efter bön.” 


Inom Missionskyrkan används en bönekalender vid förbönen. 


Det innebär att de då ber för en nationell händelse och en internationell. Det kan vara för SMU-arbetet, församlingen eller händelser i världen.


  Det blir som ett slags tema som de följer, ofta är det två teman varje söndag.


Ett exempel ur denna bönekalender och teman från 17 april – 05 är följande:


Den nationella bönen.


”Nationell bönedag.

Runt om i landet samlas idag församlingar inom Svenska Missionskyrkan till bön för gemensamma böneämnen. Vi ber om Guds välsignelse över vårt samfund med alla små och stora församlingar.”


Den internationella bönen.

Thailand.

”Semesterparadiset Thailand förvandlades vid flodvågskatastrofen till en döden och nödens plats. Vi ber för alla dem som i Thailand just nu sörjer sina nära och kära, att de trots allt ska få uppleva framtidstro.” 


Församlingsmedlemmen i Missionskyrkan menar att bön är ett samtal med Gud, som ger trygghet. Man överlämnar bekymmer och om man ber tror man att Gud finns, säger församlingsmedlemmen inom Missionskyrkan. Hon fortsätter med att man ber mer hjärtat, och man får en känsla av att Gud hör och finns. Det är väl det man vill uppnå, det är då man känner Guds närvaro.


Vid gudstjänsterna frågar pastorn om någon vill hålla en bön. Det finns även en bönelåda där man kan lägga lappar där man skriver om det är någon man vill att församlingen ska be för.


Herrens bön är viktig, men den läses inte ordagrant och heller inte varje söndag vid gudstjänst. Oftast bara vid nattvarden som hålls en gång i månaden.
Välsignelsen läses som avslutning vid gudstjänsten varje söndag.


  Synderna bekänns inte varje söndag. Om man vill be om syndernas förlåtelse kan det göras i en fri bön. Inom Missionskyrkan sjungs det mycket och lovsång kan ses som en slags bön där de upphöjer Gud.


Församlingsmedlemmen säger vid intervjun att det är en styrka att be i gemenskap, och ofta samlas församlingsmedlemmarna till fler bönetillfällen förutom vid gudstjänsten på söndags förmiddag. På söndagskvällarna är det bön och stillhet i kyrkan, som en ”privatbönskväll” då det är stillhet, meditation och tända ljus. Om någon vill kan även en offentlig bön hållas, t ex en förbön. Men att sända en bön behöver inte vara med ord menar Missionskyrkans medlem.


Varje fredagskväll samlas de som vill till bön och bibelläsning. Även då finns olika böneämnen och man kan säga att detta också är en fribönskväll.


4.3. Baptistkyrkan


”Bönen är något spontant och fritt. Ett samtal med Gud och mitt liv i vardagen, att vara religiös i vardagen. Man kan tacka och hålla ett vanligt samtal.” 


Inom Korskyrkan som intervjupersonen är medlem i är det mycket upp till församlingen och pastorn hur gudstjänsten byggs upp.


Det hålls mycket fria böner, sällan skrivna böner som t ex Herrens bön. Den används sällan och då den nämns är det vid avslut i en gudstjänst. Det läggs stor tyngd på förbön och efter gudstjänsten så kan man gå till ett speciellt rum och be tillsammans med någon, eller så ber någon annan för dig. Det kan även vara så att någon lämnat in ett böneämne till gudstjänsten eller att man ber om något speciellt som hänt i världen, men oftast offentliggörs inte ”privatböner” utan de hålls i det speciella rummet. Man kan även be för själva gudstjänsten så att alla som är där får en del av en bön.


Det är även mycket lovsång inom Korskyrkan. De har då ett lovsångsteam som leder lovsången.


  Även inom Baptistkyrkan hålls välsignelsen i slutet av varje gudstjänst.

Någon bekännelse för synden finns inte i Baptistkyrkan.


 Förlåtelsen är något mellan mig och Gud. Den offentliggörs inte. Jesus bad Gud förlåta människorna när han hängde på korset, så vi är redan förlåtna så det ska man inte behöva be om varje söndag, säger intervjupersonen som är aktiv inom Korskyrkan.


Församlingsmedlemmen fortsätter att berätta om känslan i bönen och den kärlek till Gud som upplevs genom bön. 


  Man ber med känslorna och hjärtat och man känner en enorm kärlek, säger församlingsmedlemmen.


Vissa samlingar är inriktade på bön. T ex på tisdagsmorgnarna kl. 06.00 samlas några medlemmar för att be och äta frukost tillsammans.


  På söndagskvällarna hålls ofta förbön tillsammans med andra kyrkor. Då turas de om att vara i respektive kyrka. Det är mycket samarbete mellan församlingarna i Borås.


En eller två gånger per år brukar ungdomar från olika församlingar samlas för att hålla 24/7 bön. Det innebär att de under en vecka eller en helg ber i skift så att en konstant bön hålls. De ber då mer konkret för t ex skolor.


4.4. Frälsningsarmén


”Bön är också något som jag praktiserar tillsammans med andra i gudstjänster och i lovsång men oftast sker den som ett tankesamtal mellan mig och Gud.” 

 


Det är naturligtvis väldigt individuellt hur man ber. Jag tror ändå att
förhållandevis många inom Frälsningsarmén har ett böneliv som liknar mitt, säger pastorn inom Frälsningsarmén och fortsätter att berätta.
Man ber varje dag. Några är mer strukturerade och har andaktstider t ex 30
minuter på morgonen eller kvällen, säger en pastor inom Frälsningsarmén.
  Frälsningsarméns gudstjänster följer en fri liturgi där gudstjänsterna sällan har föreskrivna böner. Fri bön innebär att den som ”känner sig manad” att be högt i gudstjänsten får möjlighet till det både under inledningen och i det de kallar ”eftermöte”, d v s efter predikan.


Frälsningsarmén inriktar sig främst på lovsång, tillbedjan och förbön, och vem har kunnat undgå att höra Frälsningsarméns sång på gator och torg.



Föreskrivna böner, däribland Herrens bön förekommer inte så ofta hos dem som i ex Svenska Kyrkan.
  Frälsningsarmén har regelbundna bönemöten varje vecka på de flesta håll. 15-45 minuter
före varje gudstjänst är det också bön. De samlas regelbundet till bönedygn
och använder på flera håll 24/7 bön, vilket innebär att någon/några från
kåren ber varje timma under sju dygn.
De har ibland också hela och halva bönenätter inför särskilt viktiga
händelser eller beslut som ska fattas.


På frågan om hur det anliga upplevs genom bönen svarar pastorn inom Frälsningsarmén följande:


”Självklart upplever jag ibland gudsnärvaron påtaglig och nära. Den känslan


är mycket svår att beskriva men påminner om den jag har då jag är med


människor som jag kan koppla av och ha roligt med. 


En upplevelse av att vara älskad och accepterad som jag själv är. Oftast är bönen ändå så


självklar att jag har svårt att beskriva den som någon speciell känsla.”



4.5. Pingstkyrkan

”Bönen är för tron detsamma som andningen är för kroppen. Bönen kan också liknas vid dialogen som varje relation är uppbyggd av.” 


Bönen i gudstjänsten inom Pingstkyrkan är en kombination av olika bönevägar. Det ges tillfälle för den enskilda människans bön, men de ber också med fria ord eller skrivna böner i den stora gemenskapen tillsammans.


Bönen är en stor del av gemenskapen. Vid gudstjänsten inleder ledaren till bön, och om någon i församlingen vill kan även denne hålla en bön. Till och med barnen kan ställa sig upp och vilja be en bön för sin sjuka mormor exempelvis.


  Välsignelsen och Herrens bön bes vid varje gudstjänst, men det beror också på lite vad det är för gudstjänst.


  Just nu håller pastorn en serie i predikan som handlar om Herrens bön som är indelad i sju små böner. Han menar att denna bön är indelad i sex stycken himmelska böner och en är jordisk. Om människan skulle ha skrivit denna bön skulle sex böner vara jordiska och en himmelsk. Den jordiska bönen är om vårt dagliga bröd.


  En repris på predikningarna hålls i närradion där det även hålls förbön. Förbönstimmen i radion kan höras varje vardagsmorgon kl. 06.30 och de sänds även ibland i repris senare på förmiddagen eller på kvällarna.

  Förutom bön vid ”den vanliga gudstjänsten” på söndagsförmiddagar hålls även varje onsdag kl. 11.00 en andakt avsett för bön. Förutom det kan det även förekomma oregelbundna böneträffar.


  Inom Pingstkyrkan så förekommer det även lovsång.
 Man sjunger från hjärtat och känner Guds närvaro, säger pastorn vid pingstförsamlingen.


En annan sorts bön där personen får hjälp av anden, eller Gud vid bönen är det som kallas tungotal eller andedopet. 


  Det är inget som skall göras för allmänheten utan det skall göras inom den privata bönen. Det kan förekomma i församlingen vid en gudstjänst men vi som håller i gudstjänsten håller oss ifrån detta just då, säger pastorn. För tungotal är något man kan kontrollerna och det följs vad Paulus säger om tungotalet i första korintierbrevet i bibeln. 
 

  Att tala i tungor menas att man upptas av anden eller Gud. Man får hjälp med sin bön. Detta tungotal är ett himmelskt språk som bara Gud förstår. Pastorn berättade om en man vars mamma hade blivit dödligt sjuk. På väg till sjukhuset hade han blivit förstummad vid bönen och han viste inte vad eller hur han skulle be. Han var förtvivlad. Då inträffade tungotalet då anden hjälpte honom i bönen. När han kom fram till sjukhuset kände han ett lugn vid närvaron vid Gud.


Det är även just den andliga upplevelsen genom bönen och då genom tungotal som är så fantastisk, säger pastorn i Pingstkyrkan och fortsätter att, man blir ett med en annan värld som finns här i vår värld fast den är osynlig. Man hamnar i Guds värld och ibland kanske man gärna vill stanna där istället för att gå tillbaka till den värld vi lever i.


4.6. Den andliga upplevelsen.


Den andliga upplevelsen genom bedjandet verkar vara en ”Guds närvaro” vid själva bönetillfället. Någon av intervjupersonerna beskrev känslan att be med hjärtat och att känna närvaron av Gud. Prästen inom Svenska kyrkan beskrev en vetskap om att bli bönhörd, t ex vid syndabekännelsen och förlåtelsen.


Vid tungotalet beskrev pastorn inom Pingstkyrkan att hamna i en annan värld, att bli upptagen av anden.


När Lindgren bad sina informanter att beskriva ”Gudsupplevelsen” vid bönen använde de begrepp som: berusning, glädje, värme, tröst, trygghet, ömhet, lugn, harmoni etc. När upplevelsen kom till bedjaren ledde det till en insikt om, eller en bekräftelse av Guds närvaro i världen. Denna upplevelse kommer enligt Lindgren plötsligt och är inte relaterad till några specifika behov, men den inträffar under vissa betingelser som när bedjaren är koncentrerad, under kollektiv bön eller vid bön på heliga platser. 


Denna ”Gudsnärvaro” kan utebli vid mekaniska rabblingar som togs upp tidigare i uppsatsen.


Enligt Wiedel kan då bedjaren lätt bli tvivelaktig och börjar på andra sätt förnya sin upplevelse av ”gudomlig närvaro”.


Wiedel berättar i sin bok vid en sammanfattning från berättelser av den ”gudomliga närheten” hur hans intervjupersoner upplevt att det verkar som att Gud blir mer ”verklig”. Han menar att det kan tänkas som att Gud är ”inneboende i människan”. Det kan sägas att Guds närvaro förnimms eller upplevs som en beröring i ”den verkliga världen”.


5. Analys

I början av uppsatsen togs den tidigare forskningen om bön upp. Det är med bönen som med så mycket annat, att det finns många definitioner och tankar om både bön som funktion och som fenomen. Bönen delas in i subjektiv och objektiv, där bönen läggs i olika fack där den passar in. Under rubriken ”bön som funktion” kan vi ta del av en kanske negativ sida av bönen där den blir till ett mekaniskt beteende och där själva kärnan faller bort. Alltså det som det strävas efter, ”Gudsnärvaron”.


En olikhet uppkom ur två av källorna när det gäller bönen i gemenskap. Wiedel hävdade i sin undersökning att hans intervjuperson upplevde ett hinder att be i gemenskap då uppmärksamheten riktades från Gud till församlingen. Tvärtemot berättade Lindgrens informanter då de tyckte att bönen i gemenskap medförde speciella upplevelser och hade stor betydelse för dem. Det där är säkert individuellt hur man på bäst sätt uppnår den ultimata känslan, ”Gudsnärvaron”. Min intervjuperson från Missionskyrkan tyckte att det var en styrka att be i gemenskap. Ofta samlas församlingsmedlemmarna från de olika kyrkorna till bön och eftersom det verkar vara en populär samling tolkar jag det till en positiv upplevelse.


Lindgren påstår i sin avhandling att Herrens bön är den viktigaste bönen för de kristna. Vid mina intervjuer fick jag uppfattningen om att det var förbönen som var den viktigaste, i alla fall inom frikyrkorna. Herrens bön hölls inte varje gång inom vissa kyrkor. Jag tittade främst på olika kristna kyrkor bland frikyrkorna, och Lindgren gjorde sin undersökning bland kristna där det inte framkommer från vilka församlingar han utgick ifrån.

   Jag noterade att det var friare med bön inom frikyrkorna än vid Svenska kyrkan, där jag upplevde att det följdes mer strikt av skrivna böner än i frikyrkorna. I och för sig kan även friheten inom bönen inom de olika frikyrkorna skilja sig från varandra. Som exempel kan nämnas en iakttagelse att inom Pingstkyrkan kunde även barnen ställa sig upp och vilja be en bön helt fritt i gudstjänsten, men inom Missionskyrkan och Baptistkyrkan så hålls mycket mer fria böner i gudstjänsten. Det är dock inte lika fritt att ställa sig upp och hålla en bön. Tillfälle ges säkert om någon skulle vilja, men det är kanske inte lika vanligt som inom Pingstkyrkan.


  Man skall däremot vara uppmärksam på att det är skillnader inom samma kyrka fast från församling från församling i landet. Det kan där finnas lika stor skillnad inom samma kyrka som jag här presenterar från olika kyrkor och församlingar. För att utveckla detta påstående kan jag ta ett exempel ur Svenska kyrkans intervju, där prästen påpekade att det fanns en kyrka i Stockholm som hade många förböner, men att det i kyrkorna i den kommun som hon själv tjänstgjorde i inte lades lika stor tyngd på förbönen inom gudstjänsten, utan att de annonserade om det och höll bönen på ett kyrkocafé istället. En anledning till detta kan vara att det är mycket samarbete mellan olika kyrkor och att kyrkorna kanske håller på att ”smälta samman”, och att gränserna mellan dem inte är lika tydliga.

Den största skillnaden inom bön som fenomen mellan kyrkorna är att svenska kyrkan verkar ha en striktare liturgi inom t ex gudstjänsten och håller därmed mer skrivna böner än fria. De kan däremot skriva om de skrivna bönerna och ha dem som mall. Mestadels hålls dock böner från psalmboken eller en bönbok. Inom frikyrkorna är det liksom dess titelnamn frikyrka, mer fritt likaså inom bönen. Av de församlingar jag kom i kontakt med hade Pingstkyrkan den friaste synen på bön. Där verkade bönen vara helt fri att kunna hållas av vilken person i församlingen som helst, och även barnen var villiga att komma med förslag eller hålla en förbön.
  Förbönen överhuvudtaget verkar vara den viktigaste inom frikyrkan. Det är förbönen som det läggs mest tyngd på och det är den man kan vara mer fri i. Även om man inte är villig att brista ut i fri bön i gudstjänsten så finns det viss frihet och viljan att önska en bön via bönelådor som hos Missionskyrkan. Sådana bönelådor finns säkert hos de flesta kyrkor, men den verkar användas flitigt hos den missionskyrka jag var i kontakt med. Fastän förbönen är den som det läggs mest tyngd vid inom de frikyrkliga församlingarna, behöver den inte hållas fri inom gudstjänsten. Som inom Korskyrkan där man kan samlas till förbön efter gudstjänsten går också bra. 

Att ha speciella möten eller träffar för bön tror jag är viktigt om man inte vill göra det offentligt inom en gudstjänst. Sådana träffar verkar vara viktiga inom alla kyrkor och då inte minst inom frikyrkorna.


  Sången är en viktig del inom kyrkan och då mer i vissa än andra. Sången kan även den användas som en slags bön och med detta fenomen som lovsång tänker jag främst på Frälsningsarmén som är känd för sin musik. Men lovsången förekommer även den inom de andra kyrkorna.


Främst inom Pingstkyrkan blev jag bekant med begreppet andedop eller tungotal som kan ses som en slags bön. Detta ses som att anden hjälper till vid bönen som ger utryck i tungotal. Detta språk sades vara himmelens språk som bara Gud förstår.


Vid den privata bönen tror jag inte det finns några skillnader eller likheter från kyrka till kyrka. Det varierar mer från individ till individ. 
Människor kan be om allting och det behöver inte alltid vara så att personen ber OM något. Det kan även vara så att personen ber FÖR något och även MED någon. En bön kan vara en tacksägelse inför Gud, att man vill tacka för det liv man lever, att någon man bett för har blivit frisk, att man blivit bönhörd. Sättet att be på är också väldigt personligt. Vissa ber på bestämda tider som morgon och kväll. Andra ber som ett resonemang till Gud i huvudet.

Något som jag dock har blivit medveten om hos alla dessa kyrkors bön är att be tillsammans i gemenskap är starkast. Att be i gemenskap ger den största känslan och styrkan. I varje fall fick jag detta intryck av de personer som jag intervjuade.

Den andliga upplevelsen genom bönen är även den individuell. Det kan vara svårt att sätta ord på känslor. Mina intervjupersoner beskrev den andliga upplevelsen som ”en enorm kärlek”, ”en vetskap om Gud”, ”en känsla av att vara i en annan värld, Guds värld” etc. Dessa beskrivningar kan jämföras med Lindgren fick fram från sina informanter, vilket var: trygghet, glädje, lugn och berusning. Jag tror att man med säkerhet kan sätta likhetstecken mellan mina intervjupersoners påståenden och Lindgrens informanters beskrivande ord.


Wiedels beskrivning på ”Gudsnärvaron” kan man kanske beskriva med orden: berusning eller kanske en aha-upplevelse. Kanske är det precis så som Wiedels intervjupersoner påstår, att närvaron av Gud upplevs som en förnimmelse eller en beröring av den ”verkliga världen”, nuet. Kan hända att det upplevs som ett uppvaknande från vardagen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns vissa skillnader vid bön vid de olika kyrkorna, men även att det kan finnas minst lika mycket skillnader inom samma kyrka från församling till församling. Främst från storstad till små samhällen.


Den största skillnaden i bönen vid de olika kyrkorna är den fria bönen eller förbönen och dennes användningsområden. Även andra varianter av bön så som lovsång eller tungotal skiljer sig från kyrka till kyrka. Inom vissa kyrkor används de mer eller mindre inte alls, och i andra kyrkor har de mycket litet användningsområde eller är byggstenen inom gudstjänsten eller gemenskapen. 


Jag har även kommit fram till att mycket som gäller bön är väldigt individuellt även fast det gäller en församling och en gemenskap. Det är mycket individuellt t ex hur den andliga upplevelsen genom bön upplevs, men att känslan kanske ändå är den samma och kan beskrivas med harmoniserande ord som lugn, trygghet och kärlek.


De tror alla på samma Gud, och vägen till kommunikation kan skilja sig, men målet om bekräftelse och känsla är den samma.


Bönens roll i den troendes liv uppfattar jag som en stor del av tron och livet. Bönen är deras kommunikation till Gud och den finns där i alla sorters situationer i den troendes liv. Att be är att känna tillit till Gud, och bönen rymmer alla sorts känslor. Det är fritt att känna, tycka och vilja.
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