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1 INLEDNING 
 
1.1 Bönen, en introduktion 
 
Bönen innehar en central roll i gudstjänstutövandet och hos gemene man som deltar i sådana 
aktiviteter. Bönen är ett laddat tillfälle där människan anses ha en direkt konversation med 
Gud eller en högre makt. Bönen ses som en relation mellan människa och Gud i alla kyrkliga 
samfund. Denna relation tar sig i uttryck på många olika sätt. En förutsättning för att kunna 
upprätthålla en relation med Gud är en inre önskan om att vilja det. Denna konversation kan 
upprättas i grupp eller privat. I dag kan man inte undvika att vara med om utövandet av bön 
av olika slag. Detta kan vara vid besök av gudstjänster inom olika kyrkor. Också då stora 
olyckor inträffar tar man till bönen som en slags hjälpande hand för att få tröst när nöden är 
svår. Ett sådant exempel är den svåra brandkatastrofen i Göteborg, allhelgonahelgen år 1998.1 
Då träffades kristna och muslimer efter det fasansfulla som hänt och bad spontant tillsammans 
utan en tanke på religionsgränser. Bön kan alltså tas till vid kriser då det ofta ses som en sista 
utväg oavsett religiös bakgrund. Och det händer att så kallade icke troende ibland blir 
mirakulöst räddade från en olycka efter att de hållit en bön 
 
Bland aktivt troende i dag är bönen något som anses vara dem privilegierat. Inte på det sättet 
att de förnekar att andra religioners anhängare kan bli bönhörda, men att de i relation till sin 
egen Gud har ett personligt förhållande. Ett sådant förhållande kräver respons från båda sidor 
i relationen. Hur denna respons från Guden tar sig i uttryck varierar mellan olika 
livsåskådningar. Oavsett livsåskådning har alla böner form av något verkande. Alla böner är 
utformade med hänsyn till dess verkan. Och rimligtvis ligger det i sakens natur att även den 
mest ödmjuka och välmenande bönen kan avfärdas av en allsmäktig Gud. 
 
Tron på att bönen når fram till Gud, att den verkligen fungerar växlar med den troendes 
andliga kondition. Man kan som enskild, icke aktivt kristen individ ha en växlande tro, 
beroende på omständigheter omkring sig. Ett bra exempel på tro utspelade sig i en socken i 
norra Sverige där en ny präst ville avskaffa midsommargudstjänsten. Detta framkallade en 
bestört reaktion från en äldre bonde i församlingen som sade: ”Men skörden då?” Den nya 
prästen visste uppenbarligen inte att det är midsommargudstjänsten som anses producera årets 
skörd.2 För bonden skulle det bli katastrof om denna gudstjänst och dess böner skulle tas bort, 
då denne på fullt allvar trodde att detta låg till grund för den kommande skörden. 
 
Bönen som fenomen är vida utsträckt och alla människor idag har nog hört talas om begreppet 
bön. Vad man som gemene man kan fundera kring är om någon får svar på sina böner och i så 
fall hur det tar sig i uttryck. Då det finns ett rikt utbud av organisationer och kyrkor som alla 
använder sig av bönen på något sätt har jag valt att inrikta mig på Missionskyrkan. Detta för 
att se hur deras medlemmar använder sig av bönen, både i aktiviteter som rör gudstjänsten och 
privat. Jag har valt att fördjupa mig i bönens roll och funktion inom denna kyrka i Gävle. Att 
jag valt det har att göra med att tidigare vetenskaplig forskning inom detta område enligt mig 
inte har gjorts i speciellt stor utsträckning. Bönen är ett suspekt område som hör till 
religionspsykologin, vilket gjort att de forskare som tidigare tagit sig mod att studera 
begreppet bön, gjort det utifrån teorier som är accepterade inom detta område. Jag har valt ett 
fenomenologiskt tillvägagångssätt för att på ett objektivt sätt kunna beskriva både bönens roll 
i gudstjänsten och dess roll hos gemene man. Att jag valde Missionskyrkan har att göra med 
medlemmarna där är lätta att få kontakt med och att de brinner för sin troshållning. 
                                                           
1 http://www.svt.se/nyheter/bakgrund/inrikes/brand/brand.htm (Hämtat 12 Mars 02) 
2 Humanistisk religionsforskning, sid 85 
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1.2. Tackord 
 
Jag vill tacka min handledare Jari Ristinemi för värdefull handledning i ämnet. Tack till Olle 
Sundkvist för hjälp med litteratur. Jag vill tacka Hans och Anna Helmersson som varit mina 
representanter för Missionskyrkan i Gävle. Tack också till övriga medlemmar som varit 
väldigt tillmötesgående så att jag har kunnat genomföra mina intervjuer. 
 
1.3. Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning om bönen och dess påverkan på aktivt kristna inom Missionskyrkan har av 
mig inte hittats. Vetenskapliga studier av bönens kraft har dock gjorts om än i liten 
utsträckning, och jag har valt att redogöra för några av dem här. En av dessa studier utgick 
från London Hospital Medical College i början av sextiotalet. Målet var att försöka förstå om 
bönen hade någon inverkan på patienterna vid detta sjukhus. Doktor C. R. B. Joyce och R. M. 
C. Welldon parade ihop patienter som led av reumatism eller psykiska störningar i grupper 
om två. En i gruppen blev föremål för förbön av speciellt utvalda brittiska bönegrupper. 
Resultaten graderades sedan enligt en speciell tillfriskningsskala. Bönegrupperna fick 
detaljerade instruktioner för hur de skulle be. En form av tyst kristen bön, meditation valdes 
där förebedjarna tänkte på patientens namn utan att specifikt be om dennas tillfrisknande. Av 
sex försökspar hade fem patienter som fått förbön blivit bättre än kontrollpersonerna. Denna 
studie av bönen bidrog till att många läkare vid denna tid föreskrev bönen som bot sedan 
många sett den lyckas i och med detta experiment.3

 
En professor vid namn Randolph Byrd vid The University of California har också forskat i 
bönen och dess kraft i samband med sjukdom. Byrd kallade sin studie för: ”En vetenskaplig 
utvärdering av vad Gud gör.” 393 patienter på hjärtavdelningen vid San Francisco General 
Hospital delades upp i två grupper. Den ena gruppen blev föremål för förbön. Byrd 
rekryterade katolska och protestantiska grupper landet runt. Bönegrupperna fick personlig 
information om medlemmarna. Inga instruktioner om hur de skulle be gavs dock. Resultaten 
blev anslående. Patienterna som ägnats förbön var i mycket mindre behov av medicinska 
hjälpmedel än övriga och det var färre patienter av dem som dog. Slutsatsen Byrd drar är att 
bönens kraft verkar fungera. Att han använder ordet verkar är p.g.a. att bönen som teknik inte 
kan fastläggas vetenskapligt i regelmässiga rön. Resultatet är ändå makalöst bra.4 Ytterligare 
studier som baserats på dessa finns men det är inte relevant för mig att ange dem i denna 
rapport. Dessa två exempel tycker jag dock är relevanta för att visa att det forskas om bönen, 
om än på andra sätt än liktydiga denna rapport. 
 
1.4. Frågeställning 
 
Min frågeställning som denna rapport ska besvara är följande: Vad har bönen för innebörd 
bland medlemmar inom Missionskyrkan i Gävle, privat och i gudstjänsten, och vad menas 
egentligen med bön enligt dem? 
 
1.5. Tillvägagångssätt/metod 
 
Jag har valt att ur ett fenomenologiskt perspektiv ta reda på frågeställningen. Detta har gjorts 
genom faktainhämtning via kyrkans böcker, utomstående material om kyrkan och genom 
intervjuer med representanter från hela församlingen. Jag kommer att relatera till kyrkan i de 
                                                           
3 Sökaren NR 2 1987.  
4 Recovering the soul: A scientific and spiritual search by Larry Dossey 
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teoretiska påståendena med hjälp av deras egen litteratur och naturligtvis till bibeln som är 
deras viktigaste rättesnöre. Jag har genom att använda mig av ett kvalitativt tillvägagångssätt 
försökt få reda på så mycket information om fenomenet, så att de slutsatser jag dragit av 
arbetet kan betraktas som tillförlitliga. Vid intervjufrågorna har jag använt mig av ett 
fenomenografiskt perspektiv. Intervjufrågorna som använts har jag i samråd med min 
handledare kommit fram till och ansett vara lämpliga för denna typ av uppsats. Intervjuerna 
som jag gjort har spelats in på band för att därefter skrivas ut på dator för analys. Arbetet 
börjar med att jag ger några förklaringar till begreppet bön. 
 
Bibelcitat i denna rapport är tagna från Bibel 2000 översättningen. 
 
1.6. Syfte 
 
Mitt mål med uppsatsen är att på ett beskrivande sätt försöka ta reda på om bönens innebörd 
bland aktiva, troende människor inom Missionskyrkan idag. Jag kommer att redogöra för vad 
bönen används till, hur den används och vad som egentligen menas med begreppet bön. Jag 
har försökt att göra det på ett enkelt sätt för att få det förståeligt även för den som inte har en 
djupare insikt i religionsvetenskap eller i teologi. Men också så att den som har det ska få ut 
något av rapporten. 
 
1.7. Reservation 
 
Anmärkning måste göras när det gäller litteratur från kyrkan själv. Det finns inte mycket 
litteratur utöver förhållningsregler som tar upp om bönen. Man hänvisar ibland till böcker 
skrivna av författare vars värderingar stämmer med deras egna. Jag har med basis i det 
material kyrkan gett ut om bönen använt mig av det, samt också av något av det material jag 
hänvisats. 
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2 AVHANDLING 
 
2.1 Några definitioner på bön 
 
För att förstå bönens innebörd bör man först komma fram till vad som vetenskapligt anses 
ingå i begreppet bön. Dess betydelse varierar beroende på vilken utgångspunkt man har. En 
religionspsykolog vid namn William James ansåg att bönen är religionens själva väsen och 
själ.5 Enligt vissa forskare ansågs han ha en vid syn på fenomenet. Den nutida 
religionsforskaren Hjalmar Sundén håller dock med, då han i sin välkända rollteori menar att 
människan kan föregripa Guds svar på begärande böner. I den meningen anses bönen vara en 
inre dialog vilket många bedömare anser utgöra religionens själva väsen och själ. En annan 
tidig forskare vid namn Coe påstod att bönens historia och psykologi sammanfaller i stort 
med religionens historia och psykologi.6

 
2.2 Upphovet till bönen 
 
Bönen anses vara ett uttryck för människans gemenskap och samtal med Gud. Dess innehåll 
kan beröra allt som har med människans liv att göra, likväl det andliga som det privata livet. 
Detta samtal kan ha sin plats både i gudstjänsten, i mindre grupper och i enskildhet, i den 
privata kammaren. Bibelställen som styrker denna hållning syftar till att Guds närvaro finns 
bland dem som samlas och ber. De syftar också till att man kan komma inför Gud personligt. 
Bönen ska kunna upprättas både gemensamt med andra troende och privat. Det anses att ingen 
ska behöva känna att man inte kan komma inför Gud i bön, utan detta ska kunna göras vid alla 
tidpunkter och i alla skeenden i livet. Gud bör ses som en ständigt kontaktbar person som 
alltid hör vad varje människa ber om. 
 
Det är genom detta som Svenska Missionsförbundet som kyrka är en gemenskap mellan 
församlingar som säger sig bekänna Jesus Kristus som Frälsare. Detta sker också i enlighet 
med bibeln och därför tillsammans söker de fullfölja sin gemensamma kallelse till Guds ära. 
Utan bönen skulle detta inte vara möjligt. 
 
3 MISSIONSKYRKANS BÖNEFORMER 
 
3.1 Missionskyrkans böneformer i gudstjänsten 
 
Böner som används inom Missionskyrkan är mångfaldiga. Inom gudstjänsten används 
temaböner, tacksägelseböner och förböner. Temabönerna anpassas till ämnet i gudstjänsten. 
Det varierar från gång till gång. Syftet med temaböner är att styrka innehållet i gudstjänsten 
och att befästa dess innehåll. De som komponerar temabönerna är pastorerna själva. Inga 
riktlinjer has om inte ämnet i förväg angetts av huvudkontoret. I sådana fall kommer exempel 
på temabönerna med i utskick till församlingarna. Då är de också förknippade med ämnet i 
gudstjänsten. Exempel på temaböner är att man ber för andra församlingars verksamhet, 
missionärers verksamhet osv. Tacksägelseböner används vid varje gudstjänst. I dessa tackar 
man Gud för allt som han ansetts ha gett medlemmarna, samt att de är glada att få möjligheten 
att tillbedja honom. Förböner förekommer i gudstjänsten. Den allmänna förbönen gäller både 
de i församlingen och övriga människor i omvärlden. Förbönen anses spränga alla gränser och 
präglar gudstjänsten med vardagliga frågor. Förbönen uppmanas vara enkel och direkt röra 
förhållanden i det vardagliga livet. Förbönen kan utformas på tre sätt: med svar från 
                                                           
5 Den religiösa erfarenheten i dess skilda former sid 421  
6 The Psychology of Petitionary Prayer sid 302 
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församlingen, som tyst bön eller som fri bönestund.7 Vanligt är att huvudkontoret skickar ut 
en försändelse med ett antal förbönsändamål som alla församlingar i Sverige antar. 
Ändamålen kan vara allt från hjälp för kyrkans missionärer till hjälp för folket i något land. 
Lovprisning sker i form av psalmer som antingen sjungs eller bes på ett traditionellt sätt. 
Dessa tre böner, lovprisning, tacksägelse och förbön kallas med ett gemensamt ord: den 
gemensamma bönen.8 Dessa anses ge inspiration för den enskilda andakten. 
 
En annan böneform inom Missionskyrkan är bekännelseböner, det vill säga bikt och bön om 
syndernas förlåtelse. Varje kristen anses kunna vända sig till Gud i enskildhet med bekännelse 
och bön om syndernas förlåtelse. Syndernas förlåtelse anses vara en gåva som är förbunden 
med Jesus Kristus. Den ges genom ett antal olika nådemedel. Några exempel är Ordet, som då 
betecknar bibeln. Bönen och bikten är de nådemedel där man bland annat bekänner sin synd 
för att få tillsägelse om Guds förlåtelse. En motsvarighet till den enskilda bikten finns i 
gudstjänstens gemensamma syndabekännelse och avlösning.9 Två vägar till möjlighet att få 
förlåtelse av Gud finns, antingen genom bekännelse för en medkristen eller också bekännelse 
för pastorn/pastorerna i församlingen. Människan anses synda oavbrutet på grund av sin 
ofullkomlighet och bikten används till att be om förlåtelse för detta. Bikten används som ett 
andningshål i den kristna tron. Varje människa i livet sägs samla på sig mer eller mindre bra 
saker i ryggsäcken och det är genom bikten som dessa saker avlägsnas personen. I bland kan 
mindre bra saker vara av allvarligare karaktär. När det gäller allvarligare överträdelser som 
direkt strider mot kyrkans policy i olika frågor, används speciellt den gemensamma 
syndabekännelsen. Konkret tas sig detta i uttryck genom att Pastorerna ber med och för 
personen som begått övertrampet, förutsatt att denne ångrar sin handling och är beredd till 
botgöring. Om personen i fråga inte ångrar sig kan inte denna möjlighet till botgöring ges. 
 
Nattvardsbönen ses som förlåtelse för ofullkomliga gärningar som alla människor, oavsett 
deras intention gör. Nattvardsbönen är viktig inom Missionskyrkan. Som många vet är 
Missionskyrkan en utbrytningsgrupp från Svenska kyrkan. Det var på grund av oenighet kring 
bruket av nattvarden som detta kom att äga rum. Protester mot seden att alla skulle ta 
nattvarden i Svenska kyrkan uppkom, vilket resulterade i att Svenska Missionsförbundet 
bildades år 1878.10 Därför har nattvarden en betydande plats i ideologin. Sakrament är genom 
Guds ord bönen, heliga handlingar som anses ha instiftats och påbjudits av Jesus Kristus själv 
att användas av församlingen. Nattvarden och böner i samband med den innehar en mångfald 
av innebörder för dessa människor. Dels berättar de om den kristna trons centrum, kärnan i 
teologin. De förmedlar även Guds nåd och Kristi närvaro, på ett sätt som endast är möjligt 
genom kunskap i bibeln och indirekt tron. Samtidigt öppnar det för gemenskap mellan 
människor över alla gränser. Allt detta anses fungera med hjälp av bönens kraft. Herrens bön 
är den bön som alltid återkommer i gudstjänsten. Utförandet av denna bön är att den bes 
lämpligen högt och gemensamt. Introduktionen till bönen görs på två sätt. Antingen genom 
uppmaning att alla ska be denna bön eller genom att betona Guds löfte till människorna och 
då med betoning på det efterkommande livet.11 Herrens bön har sin grund i Matt 6: 9-13. 
Denna bön är primär i Missionskyrkans teologi då den innehåller upphöjelsen av Gud, 
syndaförlåtelsen, samt bekännelsen av Gud som människornas räddare. 
 

                                                           
7 Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 19 
8 Grundsatser för Svenska Missionsförbundet punkt 2. 
9 Grundsatser för Svenska Missionsförbundet punkt 28 
10 EFS rötter sid 47  
11 Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 13 
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3.2 Böner i Missionskyrkan i Gävle 
 
Varje församling är självständig men lever i samhörighet med Svenska Missionsförbundets 
andra församlingar och delar de gemensamma uppgifterna. Svenska Missionsförbundet ses 
som en gemenskap av församlingar genom tron på Kristus. På samma sätt ses församlingen 
som en gemenskap av människor i Kristus.12 Även om ideologin mellan de olika kyrkorna 
inom Missionsförbundet är i grunden lika, varierar utförandet mellan de olika kyrkorna. Detta 
kan bottna i om församlingarna innehåller många äldre människor, pastorernas bakgrund osv. 
Därför har jag här valt att presentera Missionskyrkan i Gävles hållning till bönen i 
gudstjänsten. 
 
Bönen innehar en central roll i gudstjänsten. Förekommande böner som används vid varje 
gudstjänst är som tidigare nämnts Herrens bön. Den kallas nuförtiden Vår Fader, som är den 
nya versionen av Fader vår. Detta har sitt upphov i den nya bibelöversättningen. 
Tacksägelseböner används också frekvent förekommande vid varje gudstjänst. Utöver dessa 
används temaböner som anpassas efter innehåll i gudstjänsten. Temaböner bidrar till att det 
blir variation på de böner som används inom gudstjänsten. Temaböner går ut på att om 
exempelvis en gudstjänst betonar ämnet synd, så understödjer dessa böner ämnet och ger 
gudstjänsten en grund att stå på. Genom att parallellt med ämnet referera till bibelställen med 
samma tema kan pastorn lättare poängtera den religiösa hållningen. Då kan han slå fast att 
deras tolkning är riktig, då den överensstämmer med bibeln. 
 
Förböner används i gudstjänsten. Detta innebär att det bes för något speciellt, t.ex. ett ändamål 
som gynnar församlingen. Missionskyrkans huvudkontor sänder vid behov ut en skrivelse där 
varje församling i Sverige uppmanas be förbön för ett och samma ändamål.13 Det kan vara allt 
från hjälp för kyrkans missionärer till hjälp för uppbyggnad av nya kyrkor. Vid behov kan 
också församlingen tillsammans be för någon församlingsmedlem som har det svårt på något 
sätt. En sådan bön kan ses som ett kraftigt redskap, direkt riktat mot problemet. Det kan också 
ses som att medlemmarna vid en gemensam bön stöttar varandra och blir mer enade så att de 
tillsammans kan hjälpa den som har problem. 
 
Handpåläggning utförs, dock inte i gudstjänsten. Detta görs vid speciella möten, eller i någons 
hem och upprättas efter behov. Detta görs genom förbön för personen/personerna det gäller. 
Efter det läggs händerna bokstavligt på personerna. Den fysiska kontakten symboliserar att 
pastorn är ställföreträdare för Gud. Vid enstaka tillfällen då detta händer i gudstjänsten är när 
andra inbjudna talare gästar församlingen. Att det är på detta sätt bottnar i att Gävles 
Missionsförsamling är en konservativ församling som vill ha det likt den traditionella 
gudstjänsten som Svenska kyrkan har. Variationen är stor mellan församlingarna i Sverige. 
Därav att om det kommer en pastor från en mer friare kyrka så predikar han som det är 
brukligt i sin församling.14

 
Tungomålstal används inte i stor utsträckning i gudstjänsten. Av dem som gör det görs det 
lågmält, vilket bottnar i att församlingen vill att allt ska gå formellt till generellt. 
Tungomålstal är bön direkt till Gud från hjärtat. Det kan uttryckas på vilket språk som helst. 
Tungomålstalet är en gåva som inte alla har. Gåvan fås oftast när någon blir andedöpt. Det 
innebär att personen har en stor önskan att tjäna Gud och leva att kristet liv. Önskan läggs 

                                                           
12 Grundsatser för SMF punkt 6 
13 SMF månadstraktat. Utskick 2002 03 
14 Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 112 
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fram för/i församlingen som ber för att personen ska få gåvan. Om och när gåvan erhålls, 
anses denne vara/bli andedöpt. 
 
När det gäller bikten och att genom den få Guds förlåtelse kan detta ta sig i uttryck olika. Den 
människa som vill bikta sig ska ha drivits till det av eget sinne. Pastorerna ska inte påpeka 
någon att gå till bikt. Detta görs istället genom undervisning om biktens kraft och betydelse. 
Om församlingen är i behov av bikt kan detta tas upp i ett bibelstudium. I anslutning till sådan 
undervisning är det viktigt av pastorerna att de har tystnadsplikt om det eventuella biktämnet. 
Efter att bikten har gjorts, är det viktigt också att den som tar emot bikten har möjlighet att 
själv bikta sig hos någon lämplig i församlingen. I anslutning till att bikt, används böner som 
ett slags avlösning som ska grundas i Guds ord och också ges kraft däri.15 En bön som det 
uppmanas att be vid bikt är följande: ”Jag bekänner inför dig, Gud, den synd som vi har 
samtalat om. Jag ångrar att jag har handlat som jag gjort och mer dig att du förlåter mig alla 
mina synder. Öppna mitt hjärta för det som din tjänare nu säger till mig. Hjälp mig att lyssna 
i vishet om att du själv talar till mig genom honom/henne.”16 I denna bön anses den som 
biktar sig lägga hela sin ånger i Guds hand. Personen ber att Gud använder pastorn som en 
förmedlare mellan denne och Gud. Man ber om hjälp att öppna sinnet för att ta emot Guds 
visdomskraft. Denna bön anses också binda ihop att pastorn sedan överlåter detta i Faderns, 
sonens och den Helige Andens namn. 
 
Detta är ett förslag till bikt som kan praktiseras i Missionskyrkan i Gävle. Tillvägagångssättet 
kan naturligtvis variera beroende på person och omständighet. När pastorerna blir bekväma 
med ämnet kan det utifrån det, själva bestämma vad som ska ske och hur. 
 
4 EXEMPEL PÅ SKRIVNA BÖNER 
 
Här har jag valt att ta med några böner som används vid tillfällen som förekommer i det 
religiösa livet. Dessa böner är nedskrivna och lämpas bäst att läsas rakt igenom för att ge det 
valda tillfället den andliga uppmärksamhet som tillfället kräver. Bönerna är komponerade och 
utgivna av Missionsstyrelsen i Sverige, och det uppmanas till att använda dem vid respektive 
tillfälle. I detta stycke har jag försökt mig på en tolkning av varje bön. Bönerna går att finna i 
bilagorna till denna uppsats. 
 
4.1 Dopbön 
 
Denna bön syftar till att försöka få Guds verksamma kraft att vara närvarande vid själva 
doptillfället, detta tillfälle då medlemmen överlämnar sitt liv till ett liv i Kristi gemenskap. 
Detta liv sägs kunna ses som början på ett nytt liv i den andliga gemenskapen. I det livet ska 
medlemmen lägga bort den sida av livet som inte behagas av församlingen och av Gud, och 
istället försöka leva ett så rättfärdigt liv som möjligt, med hjälp av Jesus Kristus. 
Förutsättningen för att kunna leva ett liv med Jesus är det att han ansågs ge sitt liv, när han var 
här på jorden, för att alla människor skulle få en möjlighet att leva i förening med honom av 
egen vilja. Dopet är också ett bevis för medkristna att man accepterat denna hållning och efter 
det blir en Jesus lärjunge. 
 

                                                           
15 Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 152 
16 Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 153 
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4.2 Vigsel 
 
Denna bön används till att tacka Gud för det privilegiet människan anses ha att kunna gå in i 
det äkta ståndet, som äkta make och maka. Detta sägs ha sin grund i Edens lustgård där Gud 
ansåg att Adam var ensam, och Gud därför skapade honom en kvinna av mannens revben. 
Detta löfte är ett löfte som anses vara för alltid, och för medlemmar är det ett extra 
privilegium att kunna gå in i detta stånd genom sin församlings pastor. 
 
4.3 Välkomnande av nya medlemmar 
 
Denna bön används för att välkomna och installera nya medlemmar som valt att träda in i 
kyrkogemenskapen. Man tackar och ber Gud om att dessa människor ska kunna integrera sin 
tro med det övriga livet, på ett sätt så att de kan stå emot de yttre påfrestningar som världen 
har att erbjuda och som kan uppstå. Man ber också att övriga människor ska kunna se att 
dessa medlemmar är kristna på deras uppförande. Ingen människa, oavsett ras eller tro ska 
kunna störa denna hållning. 
 
4.4 Nattvardsbönen 
 
Denna bön har en särskild innebörd då hela teologin ytterst bygger på dessa heliga handlingar. 
Jesus sade själv vid nattvardens instiftande att när denna högtid i framtiden firades, skulle det 
ske till minne av honom. Bönen är en åminnelse som anses innebära gemenskap och 
delaktighet med Jesus själv. (Joh 6:51) Nattvarden ses som en förlåtelsens och försoningens 
högtid. Detta uppmanas bör ske i medvetande om den djupa innebörden av Jesus lidande och 
offerdöd för människornas skull. Samtidigt bör den präglas av glädje och segerstämning i 
visshet om den uppståddes närvaro.17 Allvar och segerkänslor bör alltså prägla denna bön. 
 
4.5 Bön för medarbetare i församlingen 
 
Här är en viktig punkt i Missionskyrkans liv. Bön för medarbetare är speciellt viktigt då 
kyrkan jobbar mycket med att sända ut medlemmar som missionärer till andra länder för att 
på sådant sätt sprida budskapet om Jesus. Svenska Missionsförbundet avskiljer med 
handpåläggning och bön för skilda uppdrag, efter de behov som finns eller för sändning som 
missionär. Missionsföreståndaren och distriktsföreståndarna har uppdrag att leda arbetet, 
svara för samordning, tillsyn och enhet inom Svenska Missionsförbundets gemenskap.18 Här 
ber man Gud om att han ska använda kyrkans medlemmar så att han genom dem kan göra sitt 
namn påmint bland andra människor. Kyrkans folk anses sig själva vilja användas som Guds 
redskap, och genom kraft från Gud ska detta kunna vara möjligt. Bönen betonas som en 
andlig överlevnadslänk där man sägs kunna fylla på med kraft från Gud i att göra det som 
Gud vill att dessa människor ska göra. Här har vi återigen den kraft som den heliga Anden 
anses ha, en kraft att ta hand om och leda människorna i Guds kraft fram dit de behövs. 
 
Genomgående i alla dessa böner är att medlemmarna har full tillit till att Guds Andes kraft ska 
hjälpa dem i det de ber om. Bönerna har alla en ödmjuk framtoning som på ett påtagligt sätt 
visar distinktionen mellan människa och Gud. 
 

                                                           
17 Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 88 
18 Trons grund och innehåll punkt 40 
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Det finns en mängd andra böner för olika tillfällen i livet. Jag nöjer mig med att nämna och 
tolka dessa böner, då jag med detta endast vill understryka hur man använder böner i det 
aktiva gudstjänstlivet. 
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5 DEN PRIVATA BÖNEN, BÖNESVAR OCH SYNEN PÅ MEDITATION 
 
5.1 Den privata bönen 
 
Privat används oftast eget komponerade böner. Dessa är i majoritet då kyrkan betonar att 
ärligheten är primär i bönen. En bön från hjärtat innebär ofta mer än endast en uppläst bön 
som läses rakt upp och ned. Den fria bönen utgör också väckelsens livsluft.19 Dock 
förekommer att redan skrivna böner, tagna antingen från bibeln eller från andra författare bes. 
Att man gör så har med att det ibland kan vara lättare att göra på detta sätt. Det går att anpassa 
en redan skriven bön och göra den till sin egen. Herrens bön är en skriven bön som även 
används i det privata andliga livet. 
 
Bönen, oavsett på vilket sätt den utförs ses som ett samtal mellan människan och Gud. Detta 
samtals innehåll kan variera. Man kan be om allt från hjälp med andliga problem till privata 
problem. Förutom problem kan i princip allt tas upp som ses som nödvändigt i konversationen 
med Gud. Det viktiga är att man upprättar ett personligt förhållande med Gud och försöker 
hålla fast vi det. Man behöver inte vara aktivt troende i traditionell mening för att kunna 
utföra en bön. Man behöver heller inte företa sig några speciella sätt varpå man ska be, 
förutom ett ödmjukt sinnelag inför bönen. Detta är primärt inom kyrkan. Man anser att Gud 
alltid vet vad som försiggår inom människan och det är ingen mening att försöka lura honom. 
I och med att någon framlägger en bön med dess innehåll på ett uppriktigt sätt hjälper det 
individen att på ett överskådligt sätt förstå dess innehåll. Detta gör också individen mer 
mottaglig att ta emot ett eventuellt bönesvar på vilket sätt det än kommer. Viktigt är att man 
inte begär att Gud på något sätt ska uppfylla alla små ärenden människan behöver ha hjälp 
med. Det är hela tiden upp till Gud att välja vad han ska hjälpa till med. 
 
Det finns ingen upphovsrätt på bönerna inom Missionskyrkan. I medlemmarnas privata böner 
kan de om behov finns använda sig av böner som förekommer i gudstjänsten. Detta kan ske 
vid tillfällen där formuleringen av bönen kan vara svår att utföra. Primärt är att åskådliggöra 
människans problem så att de läggs fram i ljuset. På ett sådant sätt markeras att det är Gud 
som anses vara den ”stora förlåtaren” och att man i bönen lämnar över åt Gud det som varit. 
Samtidigt fås då också kraft att orka med det som ska komma i form av problem o.s.v. i tiden 
efter bönen. 
 
Ett aktivt böneförhållande går hand i hand med att leva i tron. Den som är aktivt kristen 
integrerar bönen i sitt leverne mer än den som inte är det. I trosförklaringen ingår ett aktivt 
böneliv. Ett aktivt böneliv går också hand i hand med andlig läsning. Den andliga läsningens 
uppgift ät att återställa inriktningen mot Gud. Den andliga läsningen är framförallt nödvändig 
för att uppmuntra medlemmarna. I samband med den andliga läsningen uppmuntras också att 
be så att bönen blir en slags bro som förbinder materialet med Gud. 
 
5.2 Bönesvar 
 
När det gäller bönesvar är den genomgående uppfattningen att detta tas emot i stor 
utsträckning. Förutsättningen för att kunna erhålla svar är ett uppriktigt inre, och eller en 
önskan om att ha det. Man kan be om materiella svar och få positiv respons från Gud, men det 
kan också bli omvänt. Ofta kommer bönesvaret på ett annat sätt än personen förväntar. Man 
kan t.ex. be om en lösning på en omöjlig situation där alla utvägar verkar vara stängda, och 
plötsligt öppnas en helt ny dörr, kanske med möjligheter man inte vågat hoppats på. Bönesvar 
                                                           
19 Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 32  
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kan också komma direkt vid exempelvis handpåläggning. Då kommer ofta svaret på ett 
påtagligare sätt. Detta ses som stärkande för tron. 
 
Angående bönesvar är den rådande inställningen att om och hur det återfås inte har så stor 
betydelse. Man ber inte ytterst för att få bönesvar, utan för att visa Gud att man har ett 
ödmjukt sinnelag och att man ser Guds väg som den enda rätta. Ett bibelställe som tar upp 
medlemmarnas inställning till detta är Nehemja 1:11 som säger: ”Lyssna, Herre, till din 
tjänares bön, till alla dina tjänares böner. Vi vill inte annat än frukta och vörda ditt namn.”20 
Om någon sedan blir bönhörd är det endast en bonus i det kristna livet, som är ett liv i 
gudfruktighet. Att endast be för att få bönesvar är en effekt av det jordiska, materiella liv 
människorna befinner sig i idag. Det är först när man lägger ifrån sig detta ok, denna börda 
som bönerna blir så verksamma att de kan bli fruktsamma. Undantag finns naturligtvis som i 
alla avseenden, men detta är det generella förhållningssättet till bönesvar. Att bönesvar erhålls 
råder det ingen tvekan om. Exempel om det kan vara allt från små lösningar till underverk. 
Ingen ram finns för hur bönesvar ges från Gud. 
 
5.3 Synen på meditation 
 
Meditation som begrepp används mycket olika. Det kan betyda mental träning, begrundan, 
eftertanke, koncentration osv. Meditation kan också användas i andaktsform där man samlar 
sig kring en bild. Ett exempel på det kan vara att man har en bild föreställande Jesus. I Jesus 
meditationen är Jesus själv i centrum, eftersom ha anses vara en osynlig bild av Gud själv. 
Den som har sett honom, har sett Gud, som är Jesu Fader.21

 
Inom Missionskyrkan finns ingen direkt koppling mellan bön och meditation. Meditation ses 
som något som fått sin uppmärksamhet på senare tid genom det inflytande som kommit 
genom östreligioner och då exempelvis New Age. Inget meditativt tillstånd gynnar bönen 
anses det. Bönen bör kunna bes i alla tillstånd och i alla situationer. Inga skillnader och 
likheter i uppfattningen om detta har därför kunnat ges. 
 

                                                           
20 Bibel 2000 
21 Gå in i din kammare sid 5 
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6 FÄLTSTUDIE 
 
6.1 Tillvägagångssätt 
 
I min bearbetning av de intervjuer jag gjort med medlemmar ur Missionskyrkan i Gävle, har 
jag jämfört och försökt fastställa företeelser som återkom i intervjuerna. Intervjudelen intar ett 
fenomenografiskt perspektiv vilket innebär att erfarandet är centralt. Jag kommer att fokusera 
på vissa beskrivningskategorier och centrala teman som i diskussionen av resultaten kommer 
att staplas upp. Detta för att försöka nå ytterligare en dimension. I detta avsnitt är fokus 
inställt på olika aspekter och skeenden som försiggår det kristna religiösa livet. Mestadels 
kretsar resonemangen kring det konkreta, det pågående. Intervjuerna tenderar att kretsa kring 
beskrivningen av fenomenet bön. Det egna personligt upplevda ges också utrymme. 
 
7 REDOVISNING AV RESULTAT 
 
7.1 Resultat 1 och 2 
 
Hans och Anna är aktiva kristna. Bönen används till att upprätthålla en relation med Gud. 
Direkta paralleller dras kring bönen som en länk till en högre makt. Denna makt, Jesus, anses 
kunna åberopas när mänskliga behov inte blir uppfyllda, eller då en saknad eller ledsnad 
infinner sig. Tankar förmedlas om hur grundläggande behov kan uppmärksammas och ges 
respons i bönen. Denna länk anses kunna ge och ta emot information. Hur relationen uttrycks 
beror på den rådande situationen. 
 
Citat: Om man ser honom som en vän är det också lättare att komma in för honom i bön ”22

 
I uttrycket återspeglas personernas kristna roll. I den privata bönen tas saker som känns 
väsentligt upp. Det kan uttryckas genom tacksägelseböner eller till att be om konkret hjälp. I 
resonemang med intervjupersonerna kan tydas en uppfattning att ett aktivt andligt liv främjar 
frånvaron av konkreta böner. Detta då det aktiva kristna livet istället anses främja kontakten 
mellan människa och Gud. I denna kontakt ligger vetskapen integrerad om vad personerna 
egentligen behöver. Denna vetskap antas bottna i Anden, som anses finnas med i det kristna 
livet och även i bönerna. I bönen anses Anden alltid vara integrerad. 
 
För intervjupersonerna är tanken som leder till ett leverne som behagar Gud primärt. 
 
Citat: ”Handlingar som har sitt upphov i tankarna är viktigt. Det är i de personliga tankarna 
som en människas vilja kommer fram”23

 
För att på ett lätt sätt praktisera ett rättfärdigt leverne använder sig intervjupersonerna av 
bönelistor. Listornas primäruppgift är att ha kontroll på vilka och hur många bönesvar som tas 
emot. Detta kan ses som ett sätt att främja den religiösa övertygelsen. Förhållandet till 
bönesvar är att de ibland fungerar, och ibland inte. De är dock helt övertygade om att 
bönesvar har emottagits. Den genomgående inställningen är att ett aktivt andligt liv främjar 
möjligheten att kunna se bönesvaren. 
 
Bönen kan sägas ha två aspekter, dels är det en kristen handling men också av social karaktär. 
I reflektionerna återspeglas deras egna, sociala behov i form av regelbunden kontakt med 
                                                           
22 Bilaga 2 
23 Bilaga 2 
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Gud. Genom att de försöker att ta ansvar för sitt religiösa liv med olika hjälpmedel kan man 
anta att relationen till Gud utvecklas. Uttryck som att de ”ser Jesus som en god vän” visar på 
ett starkt engagemang i frågorna som kretsar kring bönen. 
 
Karakteristiskt för denna intervju är det egenupplevda förhållandet med Gud. Jesus ses 
påtagligt som en vän, vilket gör det lätt för personerna att försöka leva upp till de krav som 
ställs, för att kunna fortsätta ha detta förhållande. 
 
7.2 Resultat 3 
 
Claes Eriksson är aktivt troende. Bönen upplevs som en relation till Gud Relationen tar sig i 
uttryck genom bönen. Han upplever att en sådan relation ej skulle kunna has utan bönen. 
Uppriktighet och ärlighet är nyckelord i samband med reflektion kring bönernas verksamhet. 
Bönens kraft upplevs som verksam om eller då dessa nyckelord finns integrerade i bönens 
utgångspunkt, som sägs vara hjärtat. 
 
Citat: ”de bönestunder som fungerat bäst är i dem jag har lyckats nå fram till den största 
ärligheten i”24

 
I detta uttryck återspeglas det som för intervjupersonen kännetecknar bön. För denne 
förutsätter möjligheten att utföra bön en tro. En tro på det som bes till. När bönen ämnas till 
den/det som tros på, antas Guds Ande automatiskt söka upp bönen 
 
Citat: ”den som tror kommer Anden till.”25

 
Enligt intervjupersonen finns Anden i bönen genom tron. Primärt är dock önskan att utföra 
bön. Oavsett intention anses människan inte ha någon kontroll på Andens integration i bönen. 
Skeendet antas ha sitt upphov i den vilja som den utförande människan har i sitt hjärta. I detta 
kan tydas människans litenhet i jämförandet med Gud. Allt sker på Guds premisser. 
Trostanken är här primär. Tron på något transcendent, Gud, utmynnar i en vilja att upprätta en 
kontakt med denna. Detta förhållande anses behöva finnas för att kunna vara verksamt. 
 
I samtalet kring bönen görs det med en viss distinktion, till skillnad mot övriga intervjuade. 
Intervjupersonen är mån om att äktheten i tron binder bönens kraft, oavsett i vilket uttryck det 
tas. Skrivna eller personligt utformade böner förutsätts vara lika bra om äkthet bakom dem 
föreligger. Ingen kontroll över bönesvaren anses finnas. Uppriktighet är en grundsten för att få 
det vilket är den hållning som genomsyrar intervjun. I samtalet fördjupas resonemanget om 
pastorn som ställföreträdare för Gud. Detta då handpåläggning ses som ett sätt att be som 
bejakar kyrkans hållning att människan är Ande, kropp och själ. 
 
Det finns ett uttalat behov av att komma in i Guds Andes närhet. Genom att ta ansvar för sin 
religiösa utveckling vilket medför ett behov av att ha kontakt med Gud genom bönen, 
utvecklas en inre önskan att hela tiden bibehålla denna relation, samt att nå ödmjukhet i de 
egna bönerna. Här kan beröras på vilket sätt personen förmår svara upp mot sina egna 
ambitioner att utveckla bönelivet. 
 
Citat: ”man inte läser en bön, man ber en bön.”26

                                                           
24 Bilaga 3 
25 Bilaga 3 
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Här finns en uttalad orientering som svarar mot det egna intresset. Kommentarer berör olika 
sätt att utveckla individens andliga liv vilket direkt anses främja bönens framväxt. 
 
Citat: ”det handlar mindre om jag ska få och mera om att jag ska bli”27

 
Med sådana uttalade önskning blir bönerna mer styrkta i deras påstående. 
 
Karakteristisk för denna intervju är viljan att nå en inre medvetenhet, vilket återspeglar sig 
genom att ärlighet i bönen fås. Ärligheten ses som grunden till ett sunt böneliv. 
 
7.3 Resultat 4 
 
Per-Arne Widmark är en aktivt kristen. Förhållande till bön liknas vid ett behov som tar sig i 
uttryck i form av stillhet. Detta behov liknas vid en ventil, där det som behövs tas upp görs 
det. Hur och var man gör det sägs inte spela någon roll. Betoning ligger på vardagsnära böner. 
Detta verkar vara en del av eller en effekt av en andlig, inre utveckling, då en utveckling från 
prestationsladdade böner gjorts till enkla, vardagliga. 
 
Citat: ”Orden inte var mina spontana, äkta.”28

 
Användandet av bönbok har minimerats till att i möten med andra människor finna ett sätt att 
växa tron. 
 
Citat: ”Jag kan ha prata i telefon med någon människa.”29

 
Kontentan av det sägs bli att självsäkra ord som kan användas i osäkra, eller ytliga böner 
tystas, och ödmjukhet frodas i det inre. Detta återspeglas sedan i dagens böner. När den 
verbala och icke verbala kommunikationen uppmärksammas, tas i iakttagande betydelsen av 
att antas ha eller få ett äkta samtal med Gud. 
 
För att utförelsen av en bön ska ge resultat anses det vara troligt att bönen är uppriktig. Ett 
aktivt böneliv och en medvetenhet om hur bönen bes, antas få Anden med i bönen. Här kan 
tydas en viss osäkerhet. Liksom tidigare intervjuer finner jag här en viss osäkerhet när det 
gäller människans kontroll på Anden. Oavsett direkt vetskap accepteras den ovetande 
inställningen. Dock betonas att böner kan vara verksamma vid exempelvis nöd. 
 
Citat: ”Åkalla mig i nöden.”30

 
Ett andligt liv anses ej kunna innehas utan utövandet av bön. Bönen ses som integrerad i det 
andliga livet. Reflektion kring de egna handlingarna anses främja och sporra till att fånga 
intresset för hur ett sådant liv bör levas. Avsaknad av bön i detta sammanhang verkar 
odiskutabelt. En uttalad medvetenhet kring andlig utveckling görs vilket tyder på en önskan 
som bör främja det privata bönelivet. Ambitionen att engagera församlingsmedlemmar, 
exempelvis genom växelbön, är ett uttryck för kollektiv uppmuntran. Hur bönerna används 
varierar dock. 
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En personlig öppenhet mot andlighet anses vara viktigt för möjligheten att se eventuella 
bönesvar. Det formuleras kring det egna medvetandet, strävan efter att ha ett andligt liv, samt 
närheten till Gud genom bönen. Genom att utveckla det egna tänkandet, skapas en djupare 
insikt och uppmärksamhet kring dessa frågor, och de rörande församlingen. 
 
Karakteristiskt för denna intervju är den uttalade tanken om människans agerande i saker som 
rör det kristna livet. Ambition finns att sätta sig in i hur den enskilda medlemmen uppfattar 
områden som behandlar det kristna livet. I samband med detta resonemang uppmärksammas 
även det egna medvetandet. 
 
Citat: ”Man kan rabbla böner. Det finns ju den risken i alla sammanhang i kyrkan.”31

 
7.4 Resultat 5 
 
Här följer de intervjuad som valt att vara anonyma. Jag har som tidigare nämnts angett dem 
efter en bokstavsskala A-F. 
 
A är en aktivt kristen. Bönens innebörd upplevs vara av stor betydelse. 
 
Citat: ”Bönen är en direkt kontakt med Gud.”32

 
Centralt är försöken av att se vilken person som är i behov att bön, och som det behöver bes 
för i församlingen. Uppfattningen är att det också går att be i förebyggande syfte. 
Intervjupersonen skiljer sig från de övriga i studien då denne förmedlar bönen som en 
känslomässig, djup kontakt med Gud. Ett återkommande tema är de tankar som upplevs och 
som leder till bön för någon människa. Dessa tankar kan etablera en djupare kontakt och 
gemenskap med Gud. Andra sätt för att komma i kontakt med Gud anges vara sånger och 
psalmer. Dessa kan fungera som tacksägelse, vilket indirekt ses som en kontakt med Gud. 
Tydliga distinktioner presenteras för det egna livet, vilket visar att den egna trosuppfattningen 
varit föremål för ingående reflektion. 
 
Citat: ”Även den som inte tror kan utföra en bön då denna kraft finns med i alla böner.”33

 
I och med att gudstjänstutövandet inte är frekvent förekommande innehåller det privata, 
andliga livet hos intervjupersonen, i majoritet personligt utformade böner. Bönesvar som sägs 
emottas är ofta påtagliga. Strävan finns efter ett aktivt andligt liv, och fortsatt närhet med Gud 
genom bönen. Det antas genom det också bli lättare att urskilja bönesvar. Uppfattningen om 
gynnandet av det kristna livet, har sin sporre i bönesvaren. Den individuella beskrivningen av 
människa kontra religion karakteriseras av intervjupersonens eget agerande, och hur detta 
agerande svarar mot Guds förväntningar på denne. I fokus ligger den egna rollen, hur den 
egna personen upplevs som aktiv bedjare. Ett utmärkande drag är naturligheten i förhållandet 
till bön. Åsikter som tar upp vikten av att ha fasta principer är lågprioriterade. Istället tas 
medvetenhet och eget agerande upp som primärmål, för att kunna ha ett aktivt, givande 
böneliv. Den egna trosinlärningen uppmärksammas heller inte. 
 
Karakteristiskt för denna intervju är användandet av kunskaperna i ämnet, vilket gynnar både 
intervjupersonen själv och de människorna kring denne. Kunskapsintresset verkar ha övergått 
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i en handlingsprocess, som växt fram i interaktion med religiöst leverne. Det egna beteendet 
är självcentrerat. 
 
7.5 Resultat 6 
 
B är en aktivt kristen. Bönen uttrycks som ett personligt förhållande till Gud. 
 
Citat: ”hjärtats röst går till Gud:”34

 
Den andliga utvecklingen anses gynna den egna bönen. När reflektioner över den egen 
andliga utveckling görs anser sig intervjupersonen ännu ej ”leva i tron”. Avsikten finns dock 
att leva ett liv som gynnar en sådan framväxt. Förutsättningen för att kunna göra det anses ha 
bland annat med erfarenheten att göra. Dock kan tydas en önskan hos intervjupersonen att 
etablera en relation till Gud. Det egna kristna livet anses först behöva utvecklas för att det ska 
kunna bli fruktsamt. Genom utveckling av det egna tänkandet, hoppas en djupare gemenskap 
kunna upprättas med Gud. 
 
Ingen skillnad görs mellan den personliga och den skrivna bönen. Upplevelsen anses kunna 
vara likvärdiga. Tillfället är dock avgörande vad som är bäst. 
 
Citat: ”Ingen bön är värd mer än en annan. Hur man använder sig av vissa böner har med 
vilket tillfälle man befinner sig i.”35

 
Privat praktiseras ingen speciell böneform. Bönernas utformning anpassas även där till 
tillfället. Anpassning anses här vara primärt. Det verkar kunna leda till en ökad aktivitet och 
trivsel vid bönetillfället. Tankarnas karaktär vid intervjun kretsar inte kring fasta principer 
utan vid kunskapssökande aspekter. 
 
Begreppet bönesvar verkar för intervjupersonen vara svårt att förstå. Kärnan i resonemanget 
kretsar ändå kring att en andlig hållning borde vara till fördel för att kunna gynnas av någon 
respons från Gud. Detta tyder på då stöd i bibeln försöker ges. 
 
Citat: ”Om ditt barn vill ha bröd, vem ger denne då en sten? Om ditt barn vill ha bröd, vem 
ger denne då en skorpion?”36

 
Karakteristiskt för denna intervju var att reflektion kring intervjufrågorna gav upphov till en 
tankeprocess hos intervjupersonen, som verkade fånga det djupare tänkandet hos denne 
Kommentarer indikerar att personens eget handlande i tidigare religiösa strävanden, inte 
direkt varit föremål för reflektion. Något resonemang kring mer specifika syften utvecklades 
ej. Snarare väckte intervjun frågor om det egna handlandet. 
 
7.6 Resultat 7 
 
C är en aktivt troende. Direkta paralleller dras kring bönen som en högre makt. Denna makt 
anses kunna användas när mänskliga behov inte blir uppfyllda, eller då en saknad eller 
ledsnad infinner sig. Tankar förmedlas om hur grundläggande behov kan uppmärksammas 
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och ges respons i bönen. Utmärkande drag som uppmärksammar kyrkan som upphovet till 
korrekta böner görs. 
 
Citat: ” jag tror att man måste lära sig att be genom att gå i kyrkan.”37

 
Det egna beteendet ligger inte direkt i fokus, utan kyrkan såsom ansvarig för människans 
kunskap om bön. Här kan man tyda bönen som en effekt av en inre andlig utveckling, då det 
är först vid kontakt med kyrkan som möjlighet till utförandet av korrekta böner kan göras. 
Uttalande indikerar att kontakt funnits med kyrkan en längre tid. Resonemanget cirkulerar 
kring den vilja som anses behövas för att bönerna ska bli aktiva. 
 
Citat: ” det yttrar sig så att man så småningom får något tillbaka av Gud.”38

 
Detta är liknande tankar som tidigare intervjuer betonat. Viljan finns att komma i kontakt med 
något transcendent och i detta fall, med Gud. Bönesvar tas också upp som en effekt av en vilja 
att komma inför Gud. 
 
Uppfattningen kring möjligheten att utföra bön, utan hjälp av Guds Ande redovisas. 
Intervjupersonen anser att människor kan komma inför Gud i bön också utan hans hjälp, via 
Anden. Dock betonas uppfattningen att människan får kontakt med Anden när ett korrekt 
böneutförande inlärts. Tron på Gud anses också central för denna möjlighet. 
 
Citat. ”Jag tror man måste ha en tro för att vilja be.”39

 
I reflektionerna formuleras tron som ett ansvar i vilket bönerna utförs. Ansvaret tycks ligga i 
den självuppriktighet man har som aktivt kristen. Böner som kommer från hjärtat anses vara 
lika goda, oavsett i vilket utförande de upprättas. 
 
Privat används böner som gått i arv från tidigare generation. Det handlade om att tydligt 
specificera vem som vill nås i bönen. Bönesvar och tankar kring det kretsade kring de former 
som svaren kan ges. Upplevelseformer där människans hälsa var god, var ett sätt att beskriva 
detta. Fokus på det egna andliga livet som gynnandet av bönesvar och möjlighet att se dessa 
gjordes. 
 
Karakteristisk för denna intervju var den medvetenhet som fanns. Inlärningsprocessen har 
varit stark, vilket yttrar sig i de tankar och aktiva handlingar som bönesvaren rör sig kring i 
personens liv. I reflektioner kring den egna grundligheten i ämnet lyfts motiv fram som 
genomsyrar både det vardagliga livet likväl som det kristna livet. Därigenom anses bönens 
förståelse i vid mening göras. 
 
7.7 Resultat 8 
 
D är inte aktivt troende, men anser sig själv ha en tro på Gud. Bönen uttrycks ändå som en 
möjlighet för att kunna tala med en högre makt, Gud. Här uppmärksammas en skillnad 
gentemot övriga intervjupersoner i uppfattningen om gudsbegreppet. Begreppet Gud som en 
slags person anges inte, som det görs i övriga intervjuerna. Detta tyder på en viss osäkerhet 
och avhållsamhet i frågan. När begreppet Gud diskuterades är begreppet genomgående av 
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personligt karaktär. I diskussionen återspeglas en form av personens sociala behov. Behovet 
av att ha en relation ”till något som är starkare än människan”. Bönen uppfattas som 
fenomen som en effekt av en andlig utveckling. Detta baseras på grund av att alla människor 
anses kunna utveckla sin egen bön. För intervjupersonen anses det ha med åldern att göra hur 
man ber. 
 
Citat: ”Men jag tror också att man kan utveckla sin egen bön. Jag tror att alla människor kan 
be men jag tror att bönen blir mer vanlig när man blir äldre.”40

 
Det finns en uttalad medvetenhet kring utveckling i människors eget tänkande, och hur det 
förändras med åldern och den andliga utvecklingen. Kommentarer berör även andra sätt varpå 
bönen förändras. 
 
Citat: ”eller om man råkar ut för någonting som man inte vet hur man ska hantera.”41

 
Intervjupersonen anser att människor kan be av sig själv. Fokus läggs inte som i övriga 
intervjuer på Guds Ande som integrerad i bönen. Övningsfaktorn i att utföra bön betonas 
frekvent. Dock antyds även att människan i bönen bör be om hjälp att kunna nå denna högre 
makt, Gud. En medvetenhet återspeglas som kan antas uttrycka samma sak som övriga 
intervjuer, där behovet av hjälp i utförandet av bön bör läggas fram. Vissa människor anses 
lättare kunna använda sig av böneformer än andra. Utvecklingstanken betonas som medel för 
alla människor att kunna utföra verksamma böner. De skrivna bönerna ses som en tillgång för 
den utvecklingsteorin. De skrivna bönerna ses som hjälpmedel till utvecklingen av den 
personligt utformade bönen. 
 
Citat: ”Jag tror dock att det är bra att kyrkan har böner till hjälp, för att man på så sätt, så 
småningom, kan be utifrån sig själv”.42

 
Personliga böner som används är böner som används för att få kontakt med denna högre makt, 
Gud, som anses existera. I bönen försöker intervjupersonen hitta sin personliga kontakt med 
Gud. Denna makt anses alla människor kunna komma i kontakt med om vilja att göra det 
finns. Principer anges som handlar om hur och varför människor kan ha viljan till att komma i 
kontakt med Gud. Reflektion görs också kring människors tillit till böner och dess ansedda 
verksamhet. 
 
Angående bönesvar anges en specifik känsla som markerar att kontakten med Gud upprättats. 
Ett tydligt uttryck för medvetenhet om upplevelsen av bönesvar angavs. Kommentarer görs 
som uttrycker mer den inre upplevelsens välbefinnande, än yttre världsliga aspekters 
uppfyllande. 
 
Fokus på det egna agerande vid bönesvar medför kommentarer kring känslor som infinner sig, 
och som anses vara konkreta bönesvar från Gud. 
 
Karakteristisk för denna intervju var gudsuppfattningen som skiljer sig från övriga 
intervjupersoner. Ingen fast term angavs för gudsbegreppet. Termer som exempelvis makt, 
som en objektiv hållning till ordet användes istället. 
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7.8 Resultat 9 
 
E är en aktivt troende. Relationstanken betonas i bönebegreppet. Uppfattningen att bönen är 
en effekt av en andlig utveckling betonas, då det poängteras att först när någon lärt sig hur 
man ber, efter det kan bönen innehålla allt. 
 
Citat: ”Men sen när man har lärt sig att man kan be om allt.”43

 
Diskussion kring Anden som verksam i bönen utvecklas inte mer än att den finns där. En 
uttalad medvetenhet om Anden som integrerad i allt liv görs. Oavsett religiös bakgrund anses 
den verksamma Anden finnas där för alla. När jag uppmärksammar tanken klargöras att det är 
samma Ande som även verkar i bönen. Poängteras görs dock att bönen ska komma från 
människan själv. 
 
Citat: ”För att de kommer från hjärtat, när man sitter och … Det säger ju sig självt, säger 
man utifrån sig själv så blir det en, man ska kunna föra en normal konversation med Gud, och 
det blir inte normalt om man sitter och läser innantill. Det blir ju inte från sig själv.”44

 
Här kan tydas en innerlig önskan att tala med Gud från hjärtat. Det utesluter dock inte att 
andra böner kan användas med samma resultat, då kontentan av svaret på frågan om skrivna 
böner är positiv, dock med en ovisshet i svaret. De personliga bönerna används som ett sätt att 
uttrycka det intervjupersonen anser sig behöva hjälp med. 
 
I det egna beteendet förs ett resonemang som kan tyda på reflektion över samtalets perspektiv. 
Samtidigt tillgodogör sig intervjupersonen kunskap mot den egna rollen i form av tankar som 
kretsar kring fenomenet bön. 
 
Citat: ”Det känns bra även om man har det jobbigt och egentligen kanske inte tror på att 
bönen fungerar. Då brukar det oftast vara så att människor som inte tror på att bönen 
fungerar ber ju ändå en bön i till exempel svåra situationer.”45

 
Karakteristisk för denna intervju var en principfast hållning som inte ventileras som i övriga 
intervjuer. Samtalet kretsade kring också endast kring den egna förmodliga upplevelsen av 
fenomenet bön. 
 
7.9 Resultat 10 
 
F är en aktivt kristen. Bönen ses som en nödvändighet i intervjupersonen liv. En möjlighet att 
ventilera och få respons på sina handlingar. Inställning finns att bönens uttryckssätt blir mer 
verksam desto längre in i det kristna livet man kommer. 
 
Citat: ”Det behöver inte innebära att en som precis blivit kristen ber dåliga böner. Jag menar 
bara att bönerna förmodligen mognar då man lär sig mer.”46

 
Fokus ligger på det egna agerande. Detta medför kommentarer över aspekter såsom hur 
intervjupersonen borde göra och liknande. Primärt är återigen uppfattningen av Anden som 
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förmedlaren mellan människan och Gud. Denna kraft antas vara beroende av bönen och 
tvärtom vilket kan tydas i uttryck som nedan. 
 
Citat: ”Om jag skulle be utan den kraften skulle bönen vara utan nytta. Frågan är om det ens 
går att göra det? Det tror jag inte.”47

 
Återigen har vi en slags känsla i självupplevelse vid mottagande av bönesvar från Gud. En 
uttalad orientering mot hög medvetande om skeendet finns inte. Det framkommer i intervjun, 
vilket ger karaktären av ödmjukhet, som en förutsättning för att få ta emot eller uppleva det. 
 
Karakteristisk för denna intervju var förhållandet mellan intervjupersonen och uppfattningen 
kring fenomenet bön. Ibland kunde tydas en viss osäkerhet. 
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8 DISKUSSION KRING RESULTATEN 
 
Det första jag kommer att tänka på när jag går igenom intervjusvaren är att det inte är 
självklart att den kyrkliga medlemmen uppmärksammar teologin på samma sätt. Speciellt inte 
när de reflekterar över bönen som fenomen och användningssätt. Kanske den mest centrala 
frågan i denna studie borde vara varför inte kyrkan är mån om att upprätthålla en sådan 
hållning. Ett svar kan stå att finna i den självupplevelse som bönen egentligen är. För 
majoriteten av de intervjuade är bönen ett personligt förhållande med Gud. Men samtidigt 
borde det vara lika givet att diskutera det kollektiva förhållandet till Gud, likväl som det 
personliga. Visserligen finns gudstjänsten, men när det gäller det kollektiva inre 
uttryckssätten, kanske det skulle kunna integreras mera. 
 
Under intervjuerna framträdde olika sätt att erfara vad som föreföll var samma innehåll. På 
grund av meningsinnehållet kom detta att variera. Jag har dock kommit fram till fyra punkter 
som jag anser utgöra studiens huvudresultat. 
 
A: Böneakten riktas mot den kyrkliga verksamheten 
 
B: Böneakten riktas mot syften av social karaktär 
 
C: Böneakten riktas mot den ansedda verksamheten i bönen 
 
D: Böneakten riktas mot den personliga andligheten. 
 
När böneakten riktas mot social karaktär och personlig andlighet återfinns i princip alltid den 
kyrkliga verksamheten som en slags referenspunkt. C kategorin riktas mot den grund vilket 
möjliggör utförandet av böner, nämligen tron på att det fungerar på något sätt. Denna grund 
återspeglas i intervjupersonernas kristna liv och blir därför integrerad i de övriga kategorierna. 
 
I intervjuerna kan vi finna önskningar om varje människas uppriktighet i bönen. Oavsett om 
bönen uttrycks personligt eller i skriven form, finns denna önskan. Den önskan har med 
bönernas verksamhet att göra. Varje person är mån om att just sin bön ska gå fram till 
slutdestinationen. Ett självcentrerat förhållningssätt anses inte gynna en sådan verksamhet. 
Därför betonas i de flesta intervjuerna uppriktigheten i bönen som central. När det gäller 
bönen som en effekt av en inre andlig utveckling kan jag tycka, så här i efterhand, att 
formuleringen borde ha gjorts om. I majoriteten av intervjuerna har jag fått försöka förklara 
vad jag menar med denna fråga. Grundtanken i frågan var dock ganska enkel där jag ville ta 
reda på om en kristen mogenhet anses gynna bönelivet. De flesta ansåg det, vilket tyder på att 
kyrkan inte spelat ut sin roll i detta avseende. Om den kommer att göra det kan jag dock inte 
med dessa uppgifter svara på. Något som är viktigt att ventilera är de anledningar till att 
någon använder sig av bönen. Som ett par av intervjupersonerna poängterade, kan det ha med 
en känsla som innebär att människan inte har kontroll över sin vilja. Den som mår dåligt och 
inte vet hur den ska kunna må bättre, kan genom ett praktiserande böneliv kanske få hjälp att 
lättare leva med sina problem. Eller det kan ha att göra med relationstanken med Gud. Någon 
som en gång har fått ta emot ett bönesvar kan anse att Gud äntligen har gått med på en 
tvåvägskommunikation. Om man slutar att be eller börjar leva ett liv som man vet misshagar 
Gud kan det spoliera denna relation. Och det verkar inte någon vilja. Medvetenheten om det 
kan vara en bidragande orsak till att bönelivet är aktivt och upprätthålls. 
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Om man kan utföra en bön utan Guds Ande har med basis i svaren fått mig att fundera kring 
några saker. Några intervjuade har svarat direkt nekande på denna fråga. Andra har varit 
positiva i frågan. Jag anar att man lägger olika tonvikter på hur den Heliga Anden anses vara 
med i bönen. För några av dem intervjuade kanske man upplever denna kraft som en 
bokstavlig kraft, som har sitt upphov i ursprungskällan. För andra kanske bibelns ord om 
Andens kraft i bönen ses mer symboliskt. Det har varit svårt att försöka förstå de intervjuades 
inställning till denna kraft med hjälp av dessa frågor. I en intervju fick jag dock en inställning 
uttalad. Där drogs likhetstecken mellan kraften i bönen och den som anses finnas överallt. För 
mig så underlättade det att få en sådan relativt enkel förklaring. De som hävdat att man inte 
kan be utan denna kraft, kanske utifrån sig själv endast har sett bönen som en mekanisk 
handling. Alla värderingar utgår ju som bekant från människans egen utgångspunkt. 
 
När det gäller intervjupersonernas uppfattningar om synen på den skrivna eller personligt 
utformade bönen, kan jag tyda att de personer som har ett aktivt böneliv inte i samma 
utsträckning har ett behov av att använda tidigare skrivna böner. Den personliga bönen kan 
generellt sägas vara den böneform som används mest och som de flesta är ense om att den 
fungerar, förutsatt ett uppriktigt sinnelag. Ingen är dock emot tidigare skrivna böner. Den 
rådande inställningen verkar vara, att de är bra i vissa sammanhang. Den skrivna bönen verkar 
inte konkurrera ut den personliga, utan de ses som komplement till varandra. En förutfattad 
inställning som jag hade innan genomförandet av intervjuerna, var att jag trodde att alla skulle 
poängtera trosbekännelsen, som en privat bön frekvent återkommande. Nu i efterhand förstår 
jag att denna bön tas upp i gudstjänsten likväl som hos den som vill be den. Dock uppmuntras 
det till enkla böner direkt från hjärtat och därav kanske denna bön passar bäst i sitt 
sammanhang, i gudstjänsten. 
 
Bönesvaren är den del i intervjuerna som jag varit mest nyfiken på. Generellt kan sägas att det 
även för en aktivt troende är svårt att bevisa att sådant förekommer. Dock ser jag vissa 
likheter. Bönesvar kan komma genom en känsla som personen får. Denna känsla verkar 
uppfylla personen med något som uppfattas som positivt. Bland de flesta, dock ej alla, kan 
bönesvar också tas i uttryck genom materiella ting. Man kan alltså be en bön där man 
framlägger vad man vill ha och sedan få det. Inga garantibevis för att det fungerar ges. Tron 
verkar vara närmast den garantin man kommer. Det som jag fastnar vid är vid de tillfällen 
som någon inte upplever att denne får svar på sin bön. Man kan anta att en negativ känsla kan 
infinna sig hos de personer som upplever det. Och som det verkar händer det lika ofta att 
någon får svar på bönerna, som att någon inte får det. Ödmjukheten kan få sig en törn då det 
inte sker antar jag. Genomgående så är uppfattningen hög, att intervjupersonerna har fått ta 
emot bönesvar från Gud. Om någon har en sådan uppfattning kan det lättare bidra till att 
personen försöker förstå sig själv bättre. Både för att lättare se svaren samt för viljan att bli en 
respektabel tjänare i teologin. En sådan inställning kan gynna både den egna individen och 
kyrkan. 
 
Påståendet att man måste ha kunskap om det man håller på med kan synas trivialt bland dem 
som inte anser att man behöver någon kunskap för att upprätthålla en relation med Gud. Dock 
verkar det som att inställningen till bönen tas med en slags ro. Man utför den om man vill. 
Den som gör det på andra grunder anses vara fel ute. Och det kanske är därför som dessa 
typer av frågor kring bönen ibland kan ha uppfattats som svåra. Intressant angående 
intervjuerna är att några personer säger sig aldrig ha tänkt i sådana termer. Därav har många 
intervjuer kantats av en pågående tankeprocess, som ibland kan ha gett diffusa svar. Genom 
en djupare ämneskunskap i frågan kanske de intervjuade hade kunnat, eller kanske efter dessa 
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intervjuer kan tänka på och förklara bönens inverkan på ett enklare sätt. Detta kan vara bra 
dels för dem själva privat och dels för församlingens kontakt med omvärlden. 
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9 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Jag har nu kommit fram till slutet av uppsatsen. Här kommer jag att diskutera tillförlitligheten 
i min undersökning. Jag kommer att ta upp rapportens upplägg. Jag kommer också att dra 
några slutsatser av min undersökning. 
 
Rapportens introduktion börjar med att ge några valda definitioner på vad bön är. Att jag 
valde att ta med det är för att det kan vara svårt att förstå vad det talas om, när man nämner 
begreppet bön. Visserligen finns det flera benämningar på vad bön kan vara, men jag ansåg 
dessa exempel vara relevanta i denna rapport. En av mina målsättningar har varit att både jag 
och den som läser denna rapport ska lära sig mycket om bönen och dess innebörd, i kyrkliga 
aktiviteter och bland gemene man. Det tycker jag att jag har lyckats med. Rapportens första 
del tar upp viktiga delar i gudstjänstlivet som berör bönen, och som finns att tillgå idag. Där 
har jag också försökt att redogöra för inställningen till bön med basis i böcker som finns att 
tillgå från kyrkan. Olika aspekter tas upp för att försöka få en helhetssyn på fenomenet. 
 
När det gäller mitt metodval tycker jag att den religionsfenomenologiska metoden har 
fungerat bra i presentationen av hur man ska förstå sammanhanget. Den 
religionsfenomengrafiska metoden har enligt mig också fungerat bra i intervjudelen. Att jag 
valt att dela metoderna beror på att jag ville beskriva bönernas användning och kringliggande 
ting i gudstjänsten i den första delen. Då jag även ville försöka mig på att förstå erfarandet 
som centralt valde jag att anpassa den andra metoden till intervjudelen. Jag tycker att jag har 
lyckats belysa det syfte som jag har haft med min rapport. 
 
Problem som jag har haft i samband med detta arbete är som tidigare nämnts med material 
från kyrkan. Jag har varit noga med att använda mig av material som ansetts vara tillförlitliga 
enligt kyrkan. Ett annat problem som jag har stött på är att jag tidigare inte gjort en 
undersökning baserat på intervjuer. Detta har tagit sig i uttryck att min teknik som intervjuare 
inte har haft den kraft som den borde ha. Visserligen har jag läst några böcker om hur man 
intervjuar på bästa sätt, men som i alla fall är det skillnad på teori och praktik. Dock anser jag 
att jag varit så noga man kan vara i återgivningen av intervjuerna. Redovisningen har enligt 
mig lyckats genomföras på ett sätt som stödjer den teori jag valt att använda mig av. Jag 
tycker att jag har kunnat hitta vissa underliggande strukturer som finns i en aktiv 
kyrkomedlems liv. Skulle jag ha intervjuat flera så tror jag att det skulle bli svårare att försöka 
hitta vissa gemensamma nämnare, då bönen är så fri inom denna kyrka. 
 
Intressant är att ingen koppling görs mellan bön och meditation. Inget meditativt tillstånd 
anses gynna bönen. Uppfattningen är att en bön bör kunna bes i alla tillstånd och i alla 
situationer. Detta kan ses som ett förnekande av östreligionerna och religioner som influeras 
av dessa. Det kan ha att göra med att bönen strävas efter att vara integrerad och aktiv, både i 
det privata och i det religiösa livet. Om bönen endast skulle vara avsedd för det kristna livet 
kanske situationer kring det skulle kunna uppstå, som skulle gynna meditativa tankar. Jag ser 
detta som en effekt av en trosinriktning som har sitt upphov i en protestantisk västerländsk 
kultur. 
 
Att ödmjukheten betonas som en väldigt viktig faktor, kan ha att göra med tron på att den inre 
önskan är viktig för resultatet av bön. Det kan vara en anledning att på ett liknande sätt 
uttrycka det i alla bönerna, såväl personliga som skrivna. Det behöver inte endast ha att göra 
med att Gud ses som allsmäktig och att människan jämfört med Gud anses vara obetydlig. De 
skrivna bönerna som används är väldigt uttryckligen formulerade. Det kan ha att göra med att 
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den protestantiska utvecklingen som kyrkan har sin bas i, ofta betonade att böner ska rabblas 
och upprepas för att träda i kraft. 
 
Några slutsatser som kan dras är att bönen enligt Missionskyrkan har sitt sanna upphov i 
hjärtat. De böner som inte kommer från hjärtat har ingen verkan. Att man använder sig av 
skrivna böner exempelvis i gudstjänsten, ses som komplement till de personligt utformade 
bönerna. De skrivna är lättare att ta till när de anpassas efter vissa behov. Att säga att bönen är 
ett privilegium för församlingsmedlemmarna kanske jag inte är berättigad att säga, men att 
den fungerar som en hjälp när de behöver ta till den, framgår av denna studie. Oavsett 
utförandet så kan man anta att bönerna är verksamma om uppriktighet finns i utförandet av 
dem. Jag har också kommit fram till den slutsatsen att en strävan finns hos gemene man att 
upprätthålla den gemenskap varje individ anser sig ha med Gud. Detta kan ses som ett steg i 
rätt riktning att bli bättre individer, men också att individerna svarar mot den ideologi som de 
tillhör. 
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10 SAMMANFATTNING 
 
Denna studie har påvisat den betydelse som bönen har inom kyrkan. Arbete har också visat 
hur några medlemmar inom kyrkan erfar olika aspekter av bönen. Studier av detta leder dock 
ändå inte fram till en tillräcklig förståelse för att kunna förklara olika antagna skeenden i 
bönen. Detta har sitt upphov i faktorer som jag som religionsstuderande ej kan befästa 
vetenskapligt. Dessa kan dock beskrivas och förklaras på många sätt vilket framkommit i 
denna studie. 
 
Studien visar på att bönen upplevs som verkande då den präglas av ärlighet. Frågan om 
bönens utförande utan denna faktor har i vissa intervjuer kommenterats och svaren har 
varierat. Frågor har i detta sammanhang väckts kring böner som mekaniskt utförda eller som 
direkt hämtade från hjärtat. 
 
Det praktiska användningsområdet med bönen har redovisats. Gudstjänsten inom 
Missionskyrkan är fylld av böner som dels används för att befästa gudstjänstens innehåll, och 
dels används till att be om hjälp av olika slag. Det bes ofta för församlingens medlemmar. 
Detta då det anses behövas, vid exempelvis sjukdom men också för att bönerna kan bes 
förebyggande. Då kyrkan är en Missionskyrka ägnas många böner åt medlemmar som 
befinner sig i andra länder och förkunnar budskapet. 
 
Bönen har en central position i utövandet av tron inom denna kyrka. Det framkommer av det 
antal böner som finns att tillgå i olika sammanhang, och även i hur man använder sig av 
bönen i gudstjänsten och privat. 
 
Den första delen i rapporten är en fenomenologisk metod, där jag valt att beskriva ett 
sammanhang för att förstå det. Intervjudelen i rapporten är baserad på 10 intervjuer gjorda 
med medlemmar inom Missionskyrkan i Gävle under VT 02. För att analysera 
intervjumaterialet har jag använt mig av en fenomenografisk metod. Målsättningen med det 
har varit att försöka fånga hur intervjupersonerna upplevt bönens roll i det egna och i det 
religiösa livet. 
 
Mina slutsatser av arbetet är att bönen som fenomen upplevs olika trots en gemensam religiös 
bakgrund. En gemensam nämnare är dock att bönen anses ha sitt sanna upphov i hjärtat. 
Människor anses kunna utföra böner mekaniskt, verbalt, men den bön som inte kommer från 
hjärtat har ingen verkan. Skrivna böner används och ses som komplement till de personligt 
utformade bönerna. De skrivna kan ibland fungerar bättre vid tillfällen som kräver sådana och 
då exempelvis vid begravningar. För troende inom Missionskyrkan fungerar bönen som en 
hjälp när de behöver ta till den. Oavsett om bönesvar erhålls eller inte är känslan av det en 
sorts inre positiv upplevelse. Den genomgående uppfattningen är att bönesvar ges i olika 
former, såväl andliga som materiella. 
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11 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
En angelägen fråga som bör ligga till grund för vidare forskning är på vilket sätt församlingen 
kan enas i kollektiv mening och uppmuntra till en gemensam inställning till bönen. Dock inte 
som i en sekt utan som genom en personlig, men ändå enad hållning i frågan. Som det verkar 
nu är inställningen till bönen olika mellan personerna i vissa frågor. Det kan vara bra men det 
kan också vara bara att uppmärksamma sådan tankar i det religiösa livet. En studie om det 
skulle i samarbete med församlingen kunna ses som ett arbetsuppdrag. 
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13 BILAGA 1 
 
13.1 Intervjumall 
 

1. Vad är bön för dig? 
 
2. Är bönen för dig en effekt av en inre andlig utveckling? 

 Underfråga: Och i så fall hur yttrar sig denna utveckling? 
 
3. Anser du att man kan be utan hjälp av Guds Ande? 

Underfråga: Kan någon i egen kraft be eller måste ett leverne/uppförande först 
upprätthållas innan bön? 

 
4. Hur ser du på förhållandet mellan den skrivna bönen och den personligt formade 

bönen? 
 Underfråga: Är de komplement eller fristående? 

 
5. Vilken/vilka böner använder du mest? 

  Underfråga: Varför? 
 
6. Hur ser du på bönesvar? 
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14 BILAGA 2 
 
14.1 Intervju 1 och 2 
 
Intervju utförd 020227 
Intervjuades namn: Hans och Anna Helmersson 
 
Jag: Hur ser ni på bön? Vad är bön för er? 
 
H: Som ett personligt förhållande med Gud. Min kontakt med Jesus kan ske när som helst, då 
jag känner att jag behöver komma in i hans närhet och ventilera saker och ting som jag anser 
mig behöva ventilera. Denna kontakt är tvåvägs, då jag genom bönen kan lägga fram olika 
saker och sedan få respons på det, vad vet än är. Har jag problem kan jag tala om det för 
honom. Om man är i behov av något kan man be om att få det. Allt kan tas upp i bönen. Man 
kan se det som att Jesus är en god vän som man talar till i förtroende. Om man ser honom som 
en vän är det också lättare att komma in för honom i bön. 
 
Jag: Kan man säga att bönen är en effekt av en inre andlig utveckling? 
 
H: I ett aktivt kristet liv finns bönen med. Jag tror att om det personliga bönelivet är djupt, 
behöver man inte alltid be om konkreta ting. I ett sådant liv, ett aktivt kristet liv, vet jag vad 
jag behöver göra och Jesus vet vad jag som person behöver. Det har med min utveckling som 
kristen att göra. Det ena ger liksom det andra. 
 
A: Handlingar som har sitt upphov i tankarna är viktigt. Det är i de personliga tankarna som 
en människas vilja kommer fram. 
 
Jag: Ja, men kan man be utan hjälp av Guds Ande? 
 
H: Anden finns med i bönen. I alla böner som bes finns Anden. Det kan vara i böner som rör 
jobbet, barnen, den egna tron och så vidare. Anden är den förmedlande kraften. Återigen är 
det tanken som finns, om man vill be till Gud, redan där finns Hans Ande med. 
 
Jag: Så ett speciellt mönster måste inte levas enligt, för att kunna utföra en korrekt bön? 
 
H: Nä, vem som helt kan be till Jesus. Det är viktigt att man inte krånglar till det för sig själv. 
Bönen ska vara enkel och lätt att ta till när man behöver det. När man gör det finns Anden 
med i bönen. Om man krånglar till det kan det hända att hur man ber blir viktigt än vad man 
ber om. 
 
Jag: Hur ser ni då på förhållandet mellan den skrivna bönen och den personligt utformade 
bönen? 
 
H: I församlingen och i församlingsbönen används det flera olika böner. Vi har naturligtvis 
Fader vår, och vi brukar be för någon som är sjuk i församlingen. Från vårt kansli, 
Missionskyrkans kansli, kommer det ibland att alla kyrkor i samfundet ska be för ett och 
samma ändamål. Då gör vi det. 
 
Jag: Hur är det med tungomålstal? 
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A: Det görs inte så mycket nuförtiden. Tidigare användes det mer. 
 
H: Vi hade tidigare bönegrupper i hemmen, vilket innebär att man samlas och ber 
tillsammans. Det görs inte så mycket nu. Det är ändå fritt fram för den som vill göra det. I 
gudstjänsten anpassas bönerna till de olika gudstjänsterna. Man kan säga att bönen inom 
kyrkan är formell. Det är för att så många som möjligt inom församlingen ska kunna dela 
bönen som en aktiv handling. 
 
Jag: Vilken eller vilka böner använder ni mest? 
 
H: Vi använder oss av enkla böner. Vi brukar be innan vi går och lägger oss. I den bönen kan 
man ta upp med Jesus det som man har haft i tankarna under dagen, och som kan ha varit 
betungande. 
 
A: Det kan vara kanske något som man haft jobbigt med på jobbet, eller så kan det vara att 
man inte har hunnit talat med Jesus en dag. Då kan man känna att något inte är som det ska. 
Det kan vara olika orsaker som gjort att man inte kunnat göra det. Eller så kan det vara när 
man är på väg till jobbet och känner att man inte hunnit bett en bön till honom, kanske på 
grund av att man är stressad på morgonen. Då kan man göra det på cykeln på vägen dit. 
 
Jag: Så man kanske kan säga att man när som helst kan använda sig av bönen för att komma i 
kontakt med Jesus? 
 
H: Ja visst är det så. Inget tillfälle är för dåligt för det. En sådan bön är lika verksam som den 
som görs innan man sluter ögonen för kvällen. 
 
Jag: Finns det inget speciellt tillstånd som gynnar sättet att komma i kontakt med Gud, 
exempelvis meditation? 
 
H: Bön kan användas hur som helst och var som helst. När du känner att du behöver komma i 
kontakt med Gud. Detta behov kan uppstå när du minst anar det. Inget speciellt mottagligt 
innandöme behövs för att underlätta kontakten med Gud. 
 
Jag: Slutligen, hur ser ni på bönesvar? 
 
H: Det är som med det som hände ganska nyligen, då jag skulle byta jobb. Det fanns några 
jobbalternativ att välja på, och jag lade fram i bön för Jesus att jag skulle behöva hjälp med att 
välja det bästa jobbet för mig. Och som det va, försvann det ena alternativet efter det andra. 
Och det jobbet som till slut fanns kvar tog jag. 
 
A: En stark tro underlättar för att se bönesvaren. 
 
H: Ibland kan det ändå vara svårt att se vad som är bönesvar och vad som inte är det. Vi 
brukar därför skriva upp vad vi ber om på en bönelista. Och på baksidan finns det utrymme 
för att skriva ner bönesvar som vi får. På så sätt får man en överskådlig blick över hur många 
bönesvar man får ta emot av Gud. 
 
Jag: Vilket tidsperspektiv används? 
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H: Ja, det kan röra sig om upp till något år. Det är också stärkande för tron att se att man har 
blivit bönhörd av Gud. 
 
Jag: Tusen tack att ni tog er tid till denna intervju. 
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15 BILAGA 3 
 
15.1 Intervju 3 
 
Intervju utförd 020308 
Intervjuades namn: Claes Eriksson 
 
Jag: Den första frågan lyder så här: Bönen, vad har den för innebörd just för dig? 
 
Claes: Relation. En konkretisering av Gudsrelationen i mitt eget liv. 
 
Jag: Rent teoretiskt? 
 
Claes: Rent spontant. 
 
Jag: För att upprätthålla en bön, kontakt med Gud, innebär det att man först måste ha något på 
fötterna. Kanske först uppnå en viss andlig mognad för att ta steget och utföra en bön? 
 
Claes: Nej, det tror jag inte. Däremot har jag av min egen erfarenhet kommit fram till att de 
bönestunder som fungerat bäst är i dem jag lyckats nå fram till den största ärligheten i, från 
min egen sida. Det är väldigt lätt att man halkar in i ett sorts mönster, använder ett visst sorts 
ord. Men när jag känner att mina ord spontant har kommit, har jag känt mig mera äkta och 
förhoppningsvis har relationen med Gud också blivit äkta. Man talar med Gud därifrån man är 
och inte sitter på en pall och låtsas som om man ber. 
 
Jag: Då kan man säga att vem som helst kan utföra en bön, om det inte har med den andliga 
utvecklingen att göra. Att det ändå blir verksamt. 
 
Claes: Absolut. 
 
Jag: Ju längre man kommer på den andliga mognadsskalan måste bönerna förändras? 
 
Claes: Det gör det säkert. Alltså, på om man tänker om man är barn så kan det ju kanske vara 
i högre utsträckning, vara lite naiva böner. Lite Mercedes Benz – böner. 
 
Jag: Jag förstår vad du menar. Det kan man som vuxen också göra. 
 
Claes: Ja, men jag tror att det finns en mognad där att man kan nå en andlig mognad. Behöver 
inte handla om bönen i sig utan i bönen kan man se konsekvenserna av den andliga 
mognaden. Att det handlar mindre om jag ska få och mera om att jag ska bli, ska vara. 
Handlar mer om att man söker hjälp för att kunna be för andra människor i andra situationer. 
 
Jag: Kan man be utan hjälp av Guds Ande? Utifrån att vem som helst kan be. Går lite hand i 
hand med att ett teokratiskt leverne måste upprätthållas för att bön ska kunna utföras. 
Lätt abstrakt kanske. 
 
Claes: Jag förstår frågan. Om man ber så förutsätter det någon sorts tro på den man ber till. 
Sedan kan den vara ganska liten. Det kan vara den första flämtande tron. Den som tror enligt 
kristen tro, då som jag tolkar bibeln finns Anden där då. Den som tror kommer Anden till. Det 
blir liksom frågan besvarad på omvägar. 
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Jag: Jag förstår. 
 
Claes: Anden är inget man måste förvärva. Den finns redan där. Dock har man ej kontroll 
över den. När du börjar be i den tron att Jesus Kristus är Herren, då finns Anden där. 
 
Jag: Integrerad? 
 
Claes: Ja. 
 
Jag: Man kan också kanske säga att redan i önskan att utföra bön, redan där finns Anden? 
 
Claes: Ja. För mig känns det viktigt att göra den distinktionen att Anden har jag inte kontroll 
över. Anden vill vara hos mig om jag vill vara hos Anden. Bönen är ett sorts uttryck för denna 
närhet. Att vara andlig är ingen merit. Anden finns där om du vill ha den där. 
 
Jag: Så det blir en slags tvåvägskommunikation? 
 
Claes: Ja, det är det. Det är som om att vi sitter här och pratar. 
 
Jag: Hur ser du då på förhållandet mellan den personliga bönen och den skrivna bönen? 
 
Claes: I våran tradition använder vi både ock. Det är dock skillnad på församlingar och 
människor. På vissa ställen skyr man de skrivna bönerna, då de inte kommer från människan 
själv. Min egen personliga hållning är att man inte läser en bön, man ber en bön. Om du gör 
en skriven bön till din egen så är den en bön lika god som någon annan. Det finns ett värde att 
betona äktheten. Är jag själv äkta blir bönen också det. Det blir där en slags kommunikation. 
För mig spelar det ingen roll om det är en skriven eller inte. Ser man att en skriven bön inte 
känns som jag, saknar den värde för mig. Det är som poesi. Då tar jag en annan istället eller 
formulerar en själv. Ibland skriver jag ned ord, dock inte så mycket nuförtiden. Då blir det 
mina ord. Men jag har mer kontroll på dem och jag behöver inte stressa fram orden. Särskilt i 
offentliga sammanhang såsom pastorssalen. 
 
Jag: Man kan säga att de kompletterar varandra? 
 
Claes: Ja, de är som olika verktyg. I vissa sammanhang passar några bättre och tvärtom. 
 
Jag: Privat, vilken typ av bön använder du mest? 
 
Claes: Det är nog mest eget samtal med Gud. Jag använder nog väldigt sällan någon bok med 
skrivna böner. Jag känner sällan ett sådant behov. 
 
Jag: Inom gudstjänsten används som jag förstått mycket temaböner. 
 
Claes: Hur menar du? 
 
Jag: Man anpassar bönerna efter gudstjänsten. Vi gör som så att du får berätta vilka böner som 
används i gudstjänsten. 
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Claes: Ja, då är det Herrens bön eller Vår Fader som Herren själv har lärt oss. Sedan är det 
ganska olika. Ibland ber vi med en psalmbok. Eller i slutet av gudstjänsten tar man upp vissa 
ämne som formuleras efter behov. Annars har vi inte så många fasta böner i gudstjänsten. 
 
Jag: Förböner, hur går de till rent praktiskt? 
 
Claes: Det finns ingen riktig vana vid förbön i denna församling. Man är lite reserverad. Jag 
tror att både jag, Pelle och Andreas skulle vilja bryta igenom det här. Vanligtvis finns dock 
böner som kommer från samfundet som är för de olika söndagarna. Även här får man 
kombinera utifrån riktlinjerna utifrån sig själv. Det kommer nya hela tiden. 
 
Jag: Bönesvar, hur ser du på det generellt? 
 
Claes: När man ber finns det risk att man själv blir en del av bönesvaret. Man kan inte bara be 
Gud om att fixa allt. Det kan falla tillbaka på en själv, fixa det med de gåvor som du har själv. 
Man kan dras in i skeendet själv. Denna fara finns alltid. Annars är det som med Anden. Man 
har ingen riktig kontroll över den. Ibland upplever man att man får svar på bönen. Eller man 
ber för någon som är svårt sjuk, och sedan en dag har denne gått bort. Man tycker; var fanns 
svaret någonstans? Samtidigt tror jag att bönesvar kan komma genom att någon blir frisk. 
Ibland tror att jag det kan vara en effekt av bönesvar. Men jag har inte kontroll över det, som 
det kan vara i detta industrialiserade samhälle, där drar man i den spaken och får det 
resultatet. 
 
Jag: Handpåläggning, kan man se det som ett svar på bön? 
 
Claes: Nej, handpåläggning är ett sätt att be. Som jag upplever det bejakar det att vi är Ande, 
själ och kropp. Att den kroppsliga beröringen är ställföreträdare för Guds beröring. 
 
Jag: Tack för att du tog dig tid till denna intervju. 
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16 BILAGA 4 
 
16.1 Intervju 4 
 
Intervju utförd 020315 
Intervjuades namn: Per-Arne Widmark 
 
Jag: Bönens innebörd för dig, vad är bönen konkret? 
 
P-A: Bönens innebörd det är att, för det första är det något av ett behov som jag kan känna. 
Jag kan komma på mig ibland så här att när jag varit stressad och kört igenom en hel dag att 
oj, jag har inte hunnit och stillat mig som jag brukar göra. För det har blivit nästan som ett 
behov, och det är just det här att jag får det här samtalet, kan lägga av massa funderingar, 
frågor, tankar. Någon gång vid något tillfälle för att få den här stillheten och 
kommunikationen med den Gud som jag tror på, och som är intresserad av det jag har i mitt 
hjärta. 
 
Jag: Som en ventil? 
 
P-A: Ja, det kan man säga. Jag vet att, jag har ingen sådär speciell … En del människor kan ha 
en böneplats. Jag springer en del i Hemlingby. Plötsligt när jag är i skogen kan jag komma på, 
då kan mina tankar formas som en bön. Det har just med den ventilen som du säger, att det 
har blivit något av ett behov. Sen är det så här att ibland kan jag uppleva att vad har jag nu att 
be om? Vissa tider, vissa stunder kan det kännas lite tomt. Och då är det nästan som om, ska 
jag hitta på något nu då. Och då kan det liksom få gå en tid då jag inte lever i bönesvären som 
jag gör vid andra tillfällen. 
 
Jag: Jag förstår. Ja, kan man säga att bönen är en effekt av en andlig utveckling? 
 
P-A: Ja, jag ber på ett helt annat sätt än jag gjorde i början, det gör jag. 
 
Jag: Hur kan det yttra sig rent, liksom konkret. Om det blir en andlig utvecklingsskala? 
 
P-A: Om jag säger så här att när jag började som pastor, eller när jag började i mitt kristna 
allvarliga liv då om jag säger så, så var det nästan en prestation. Att jag skulle be på ett 
speciellt sätt. Och det var likadant i gudstjänsten. Det gällde att nästan ibland att man 
imiterade vad andra, hur andra bad. Jag kunde ibland också känna att det jag bad, orden inte 
var mina spontana, äkta (ohörbart) utan jag kunde lyssna till någon som bad på ett vackert 
sätt, och ta efter att sådär skulle man nog be. Där har skett en utveckling på nåt vis så att, 
nämen det är inte jag, det är inte mina ord, det är inte mina tankar, inte mitt sätt att tala i bön 
med Herren. Där tycker jag det har skett en förändring. Och sen tror jag att jag ber på ett mera 
vardagsnära sätt idag. Jag kan ha pratat i telefon med någon människa och när jag lagt på 
luren så kan jag bara sucka, eller vara tyst inför mig själv, eller bara stilla mig att jag kan be 
för det samtalet. Väldigt, väldigt kort. Det tror jag inte jag gjorde förut utan det var mer 
uppspaltat, det var vissa tider och speciella situationer. Kanske en bönebok där man skrev upp 
olika böneämnen, och det gör jag fortfarande. Att man tar hjälp av boken som jag har i 
bokhyllan för att få hjälp i tankar, vad andra har bett och nedtecknat kan också bli mina 
tankar. Där har det nog skett en förändring. 
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Jag: Man kanske kan säga att ju mer andlig, om man får säga man blir, desto lättare, enklare 
blir det att utföra en bön? 
 
P-A: Eller kanske det att man växer med sin tro hela tiden också på något sätt. Låt oss säga att 
nu är man kristen och nu kan man forma hela världen, men i möten med människor. Det är 
där man växer tror jag. I mötet med människors olika erfarenheter och miljöer, då blir de 
självsäkra orden, de tystnar. På det sättet kanske man också blir lite mer ödmjuk i sig själv 
kan jag känna. 
 
Jag: Kan man be utan hjälp av Guds Ande? 
 
P-A: Alltså man kan be, det kan man. 
 
Jag: Rent praktiskt? 
 
P-A: Ja. Alltså man kan be mekaniskt. Jag vet inte hur många som ber Fader vår utan att tänka 
på att de ber. Men frågan är om det blir en bön såsom Gud menar att den ska vara? Jag vet 
inte om Anden är med i min bön, når det fram då? Jag är tveksam. Det bero på vad du lägger i 
ordet bön. Man kan rabbla böner och det säger ju Jesus också när han angriper de skriftlärda 
och Fariséerna att de står och rabblar böner mekaniskt, för att folket ska se hur religiösa de är. 
Det finns ju den risken i alla sammanhang i kyrkan. Se hur religiös jag är för att nå en viss 
fromhet på den andliga skalan liksom. Det är en fara. Men känner jag att jag vill be intensivt 
för en människa. Det kan vara någon som har det jobbigt, eller det kan vara en sak man går 
och funderar över, eller bara känna en övergivenhet, då är det medvetet på ett annat sätt. Då 
tror jag Guds Ande finns med i bönen. 
 
Jag: För att uppnå den här medvetna bönen, måste man ha ett visst andlig liv som man lever, 
ett visst mönster för att kunna komma fram till en bön som är presentabel? 
 
P-A: Nä, jag tror att den människa som ber innerlig, man behöver kanske inte ens ha en andlig 
utveckling eller ens ha kommit fram till en personlig, kristen tro. Men plötsligt kan man 
uppleva i sitt inre att, Gud hjälp mig nu eller något sådant här. Gud om du finns, här är jag. 
Du som är så stor hjälp mig nu. Det räcker så. 
 
Jag: En önskan? 
 
P-A: Ja. Sen så tillhör det andliga livet. I det andliga livet ligger ju bönen. Och utan bön tror 
jag inte att man kan ha ett andligt liv. 
 
Jag: Nä det vore ju konstigt om det är integrerat. 
 
P-A: Ja. Däremot åkalla mig i nöden står det och det tror jag många människor gör omedvetet. 
Man kanske inte alltid vet vem man åkallar. Man kanske hamnar i en situation då det finns en 
äkthet i bönen. 
 
Jag: Ja, det finns det många exempel på. Vilka böner i gudstjänsten används mest? Jag har 
förstått att man kan använda temaböner och anpassa dem. Men generellt böner som 
förekommer frekvent, finns det några sådana? 
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P-A: Ja, det gör det, det tror jag. Det märker jag nog. Dels så har vi en speciell bönelista där vi 
ber för olika teman. Vi kan be till exempel för en kyrka i Kongo. Vi kan be för människor 
som går in i olika pionjärsatsningar. Det är rent konkret. Det som ofta återkommer, det är ju 
då be för människor som är sjuka. 
 
Jag: I församlingen eller utanför den? 
 
P-A: I församlingen. I gudstjänsten ber vi för dem som är sjuka i församlingen. Om det inte 
finns några konkreta böneämnen, någon lapp där det står be för mig, jag är sjuk, si och så. 
Man ber ofta för församlingen och församlingsarbetet för både yngre och äldre. 
Ungdomsledarna i församlingen, det återkommer. Ofta tar man in bönen i den plats där man 
är, i församlingen och kyrkan som i Gävle här då. Be för där det är krig och oro och våld och 
sådant här. Det är något som varje söndag eller varannan söndag tas upp. Den som leder 
förbönen i gudstjänsten tar ofta med det här. Antingen är det jag eller Claes eller någon annan 
som leder förbönsdelen. Andra moment finns men just tankarna i bönen finns. 
 
Jag: Finns det en skillnad mellan böner som förs fram spontant och de som redan är skrivna, 
som man läser upp? 
 
P-A: Ja, det kan väl ibland, det beror på. Ibland kan spontana böner bli lite samma. Det är 
svårt att forma orden, medan i en skriven bön, om man skulle skriva ned, kan man fånga in 
sammanhang som kan fås genomtänkta, om man sätter sig ned och formulerar det, än man 
kanske så där spontant. Jag tror inte att det behöver vara någon andlig skillnad egentligen. 
Men så kan det vara så här att man känner att Anden uppmanar till att säga något speciellt i 
bönen, som man kanske inte hittar i just den skrivna bönen. Som är väldigt personligt som 
berör mig eller som berör församlingen konkret. 
 
Jag: Och då kan man komplettera? 
 
P-A: Ja, det kan man göra. Och det gör vi ofta. Vi nämner ofta böneämnena. Vi kan ha läst 
dem rätt ned så här. 
 
Jag: Man kanske kan säga att det är väldigt fritt hur man utför, men det finns vissa mallar? 
 
P-A: Ja, det är det. Det är inget som säger att så här ska det vara. Vi har ingen struktur så. 
Herrens bön används dock alltid i gudstjänsten. Växelbön används vid vissa tillfällen. Vi har i 
psalmboken då. Och då till exempel vid här, ettan är då gudstjänsledaren eller den som leder i 
bön, och så svarar församlingen. Det är en form av bön som används i församlingen, 
växelbön. 
 
Jag: Hur planerar man något sådant? 
 
P-A: Det planerar man in i gudstjänstordningen. Kan man ha någon gång då och då. Då jag 
vill att församlingen ska vara med aktivt i bönen, då säger man att tillsammans ber vi nummer 
8:134 i psalmboken. Då är församlingen aktiv i bönen. En del kan be i Chorus. 
 
Jag: För att komma till bönesvaren. Hur ser du på det? 
 
P-A: Jo, det är lite som den här ventilen, som vi tidigare var inne på om bönens syfte. Man 
behöver inte be alltid för att man ska ha, vad ska jag säga, det handlar inte om att lägga i en 
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slant i en automat, trycka på en knapp och få en chokladkaka. Bönesvar ges i olika former. 
Viktigt är att man inte endast ber för att få svar. Kontakten med Gud bör kunna hållas utan att 
något hela tiden måste fås, eller erhållas. En sådan kontakt är nog den bästa som i längden 
håller. 
 
Jag: Tackar för denna intervju och att du tog dig tid. 

 41



17 BILAGA 5 
 
Här har jag valt att redovisa de intervjupersoner som valt att vara anonyma. Jag har angett 
dem efter bokstavsskalan A- F 
 
17.1 Intervju 5 
 
Intervju utförd 020311 
Intervjuades namn: A (intervjuperson valt att vara anonym) 
 
Jag: Vad är bön för dig? 
 
A: Bönen är en direkt kontakt med Gud. Bönen är viktig då den hjälpt mig att klara av olika 
prövningar genom åren. Jag har varit aktivt kristen i 16 år. Idag besöker jag inte gudstjänsten 
så ofta som förut, men under denna tid har jag kommit fram till vem som jag behöver be för. 
Det kan vara någon som jag vet har det svårt eller någon tanke som kommer upp om någon 
människa. 
 
Jag: Är bönen för dig en effekt av en inre andlig utveckling? 
 
A: Nej, det tror jag inte. Alla människor kan be till Gud. Det spelar ingen roll vilken position 
man har. Ju längre jag har varit med i kyrkan och ju längre jag ventilerat mina tankar om 
saker och ting, exempelvis bönen, desto djupare har min övertygelse blivit. Om det kan sägas 
vara någon effekt tror jag ändå inte. 
 
Jag: Tror du att man kan be utan hjälp av Guds Ande? Kan någon be av sig själv eller måste 
ett uppförande först upprätthållas för att bönen ska kunna vara verksam tror du? 
 
A: Guds Ande är med i alla böner. Då man ber står man i direkt kontakt med Gud. Detta sker 
med hjälp av hans verksamma kraft. Även den som inte tror kan utföra en bön då denna kraft 
finns med i alla böner. Ibland kan en bön ha sitt upphov i en tanke som jag får. Jag känner att 
jag bör be för någon i församlingen eller runt omkring mig. Det kan vara någon vän eller nära 
släkting. Sådant hände inte förr. Idag sker det titt som tätt. 
 
Jag: Hur ser du på skrivna respektive personliga böner? Kompletterar de varandra? 
 
A: Jag tycker om att läsa böner som andra människor har skrivit ned. Jag tycker att det är lätt 
att ta till sig vissa skrivna böner mer än om jag själv skulle försöka utforma någon bön. Om 
jag ser att bönen passar mig, varför skulle jag då inte kunna använda mig av den? Visserligen 
ber jag utifrån mig själv ibland också, men det kan vara svårt att hitta rätta orden. Jag tycker 
att vissa skrivna böner som jag tycker om kan vara minst lika viktiga som om jag hittade på 
en bön direkt från mitt hjärta. Är jag ärlig bör Gud höra mig. 
 
Jag: Hur ser du på bönesvar? 
 
A: Jag upplever ofta att jag får svar från Gud. Jag brukar känna dem som en kraftig känsla i 
mig själv. Jag kan också märka att om jag försöker hålla mig ajour med det som händer i 
kyrkan, får jag oftare och lättare svar på mina böner till Gud. Om jag inte fick bönesvar skulle 
jag inte be. Jag tycker det är viktigt att få svar på bönerna då jag genom detta känner att jag 
tror mer på Gud efter sådana händelser. Den som inte får uppleva ett svar på sin bön tror jag 
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lätt kan falla ifrån. Då jag ber för någon, brukar det ofta hända att jag sedan får höra att den 
blivit hjälpt på det ena eller andra sättet. För mig är det viktigt att kunna be för människor jag 
tycker om. 
 
Jag: Jag förstår. Tack att du ställde upp. 
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18 BILAGA 6 
 
18.1 Intervju 6 
 
Intervju utförd 020311 
Intervjuades namn: B (intervjuperson valt att vara anonym) 
 
Jag. Bönen för dig, vad är det? 
 
B: Bönen är mitt personliga förhållande till min Gud. Bönen kommer från mitt hjärta och 
hjärtats röst går till Gud. 
 
Jag: Är bönen en effekt av en inre andlig utveckling tror du? 
 
B: Ja, det tror jag. Jag tror inte att jag lever som Gud vill att jag ska leva. Men jag önskar och 
det är min förhoppning att jag så småningom ska kunna leva ett liv som han vill. Jag tror att 
för att göra det krävs det erfarenhet. Även att höra andra människor tala om vad de har varit 
med om, kan förhoppningsvis ge mig den erfarenheten jag behöver på vägen. Jag vill leva ett 
liv där jag tänker och har Gud med hela tiden. Det är tyvärr inte så lätt, så det är mitt mål. 
 
Jag: Kan man be utan hjälp av Guds Ande tror du? 
 
B: Jag tror att alla människor kan be. Man behöver nog inte ha någon bakgrund eller så för att 
göra det. 
 
Jag: Hur ser du på den skrivna bönen och den personliga bönen? Finns de några skillnader 
eller kompletterar de varandra? 
 
B: Jag tycker att alla böner är lika bra. Ingen bön är värd mer än en annan. Hur man använder 
sig av vissa böner har med vilket tillfälle man befinner sig i. Om jag till exempel befinner mig 
i gudstjänsten kanske inte en tyst personlig bön är att föredra. Och ibland så kan det vara 
tvärtemot. 
 
Jag: Vilken bön använder du dig mest av? 
 
B: Jag har ingen bön som jag använder mer än någon annan. Jag försöker hitta på en bra bön 
när jag känner att det är lämpligt för mig att komma inför min Gud. Om det blir från mitt 
hjärta eller en bön som någon har skrivit spelar ingen roll för mig. 
 
Jag: Bönesvar, hur ser du på det? 
 
B: Jag förstår nog inte frågan. 
 
Jag: OK. Hur ska man kunna veta att Gud hör din bön om han inte ger respons på dem någon 
gång? 
 
B: Svår fråga. Jag tror att man kan se svaren man får från Gud, om man ofta läser hans ord 
och försöker leva ett liv som bibeln förespråkar. Om Gud ser att man vill ha hjälp så tror jag 
inte han är sen att hjälpa mig. Jag erinrar mig ett bibelställe där det står någonting likt: Om 
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ditt barn vill ha bröd, vem ger denne då en sten? Om ditt barn vill ha bröd, vem ger denne då 
en skorpion? Jag tror att Gud kan ge den som tror på honom det som den vill ha. 
 
Jag: Tack. 
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19 BILAGA 7 
 
19.1 Intervju 7 
 
Intervju utförd 020510 
Intervjuades namn: C (intervjuperson valt att vara anonym) 
 
Jag: Vad är bön för dig? 
 
C: Bön för mig är att ha en högre makt som jag kan prata med. När jag känner att jag är 
ledsen eller behöver något för dagen som jag känner att jag inte kan få. 
 
Jag: Kan man säga att bönen är en effekt av en andlig utveckling och i så fall hur yttrar sig 
denna utveckling? 
 
C: Ja, jag tror att man måste lära sig att be genom att gå i kyrkan. Det yttrar sig så att man så 
småningom får något tillbaka av Gud. 
 
Jag: Tillbaka, kan man säga att det är ett bönesvar? 
 
C: Ja, det tycker jag att man kan säga. 
 
Jag: Kan någon be utan hjälp av Guds Ande, eller kan någon be i egen kraft? Förstår du 
frågan? 
 
C: Ja. Jag tror att man kan be utan Guds Ande, men jag tror också att man får den när man har 
lärt sig be ordentligt. Jag tror man måste ha en tro för att vilja be. 
 
Jag: Så tron är förutsättningen för att kunna utföra en bön? 
 
C: Ja, jag tror det. 
 
Jag: Och när man väl har lärt sig det kommer Guds Ande in i bönen? Är det så? 
 
C: Ja, jag tror att Guds Ande finns om man ber och har tron. Då tror jag att man har Guds 
Ande. 
 
Jag: Förhållandet mellan den skrivna och den personligt utformade bönen. Hur ser du på det? 
Är de komplement eller är de fristående? 
 
C: Jag tror att bönen ska komma inifrån. Inte att någon annan ska komma på dem åt en. 
 
Jag: Men skrivna böner används ju i gudstjänster så de måste vara ganska användbara ändå. 
 
C: Ja, men jag tror att Gud hör när man ber från sitt eget hjärta. 
 
Jag: Vilka böner använder du mest? 
 
C: Jag använder böner som kommer från min familj, sedan jag var liten som jag har lärt mig 
genom min mamma. Och jag brukar börja så här: Gud, hör du mig så svara. 
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Och sedan känner jag om han är med mig. 
 
Jag: Bönesvaren, hur ser du på det? Hur kan man veta att en relation till Gud finns? 
 
C: Jag tror att om man har en relation med sin Gud så känner man när Gud har hört mig. 
Ibland tror jag också att man kan se på de saker som man får, kanske ibland att man bara får 
vara frisk, kan vara ett bönesvar. Ibland tror jag att man får saker som man kanske inte 
uppfattar som bönesvar, men om man tänker till så förstår man att många saker vi får i livet, 
är svar på det vi tidigare bett om. 
 
Jag: Ja, tack. 
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20 BILAGA 8 
 
20.1 Intervju 8 
 
Intervju utförd 020511 
Intervjuades namn: D (intervjuperson valt att vara anonym) 
 
Jag: Ja vi börjar direkt. Bönen för dig. Hur ser du på bönen, vad är bön för dig? 
 
D: Bön för mig, det är att kunna tala med en högre makt som jag känner är starkare än 
människans kraft då. 
 
Jag: Den makten, är den Gud? 
 
D: Den makten för mig är Gud ja. 
 
Jag: Bönen som fenomen, är det en effekt av en andlig utveckling, vilket innebär att du måste 
ha något på fötterna för att kunna uttrycka dig genom bön? 
 
D: Jag förstår inte hur du menar. 
 
Jag: Kan vem som helst be, eller måste man uppnå en speciell andlig mognad för att kunna 
uttrycka sig i bön? Alltså, kan vem som helst be? 
 
D: Ja, jag tror att vem som helst kan be, det tror jag. 
 
Jag: Då kanske man kan säga att det inte är en effekt av en inre andlig utveckling. För bön 
drar en parallell till andlighet? 
 
D. Men jag tror också att man kan utveckla sin egen bön. Jag tror att det har med åldern att 
göra, jag tror att det har med åldern att göra. Jag tror att det har med utveckling att göra hur 
man ber. Jag tror att alla människor kan be men jag tror att bönen blir mer vanlig när man blir 
äldre, eller om man råkar ut för någonting som man inte vet hur man ska hantera med 
människans hjälp. 
 
Jag: Jag förstår. Så anser du att man kan be utan hjälp av Guds Ande? 
 
D: Ja. Jag anser att man kan be för jag tror att det är en träningssak att kunna be. Jag tror att 
man måste be om att få hjälp att nå sin högre makt. 
 
Jag: Men i bönen, ligger inte själva Anden i bönen? 
 
D: Nej, det tror jag inte. 
 
Jag: OK. Hur ser du på förhållandet mellan personligt utformade böner, och det som kyrkan 
pratar om, skrivna böner. Tror du det finns någon, kan de komplettera varandra eller är det 
helt fristående? 
 
D: Jag tror att det kan vara svårt för en del människor och be ut av sig själv. Det tror jag har 
med utveckling att göra. Jag tror dock att det är bra att kyrkan har böner till hjälp, för att man 
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på så sätt, så småningom, kan be utifrån sig själv. Så jag tror inte att det är något hinder att det 
finns förskrivna böner. 
 
Jag: Vad använder du för personliga böner? 
 
D: Ja, jag använder mig av en bön som jag lärt mig som jag försöker hitta denna högre makt 
med hjälp av. Jag tror att alla människor har tillgång till denna högre makt. 
 
Jag: Bönesvar, hur ser du på det? 
 
D: Jag tror att när man börjar känna ro inom sig, då tror jag man har hittat denna högre makt. 
Jag tror ej att denna makt hjälper en med materiella saker. Jag tror att denna makt endast 
hjälper människan med det andliga. Jag tror att bönesvar kan vara ett lugn eller en ro inom sig 
själv. 
 
Jag: Så man kan inte be om något konkret och få det? 
 
D: Jag tror inte det. Dock kan man be om att lära sig att hantera livet som det är. 
 
Jag: Men är inte det en del av en ideologi, att kunna be för att få något? 
 
D: Jag förstår inte hur du menar. 
 
Jag: Är det inte därför man har en tro på någon högre makt, man ger och tar? 
 
D: Jag är utav den åsikten, för mig själv, att jag använder bönen för att hitta lugnet inom mig. 
Andra kanske ber för att få saker, det gör inte jag. 
 
Jag: Tusen tack 
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21 BILAGA 9 
 
21.1 Intervju 9 
 
Intervju utförd 020511 
Intervjuades namn: E (intervjuperson valt att vara anonym) 
 
Jag: Vad är bön för dig? 
 
E: En relation med Gud. 
 
Jag: Är bönen för dig en effekt av en inre andlig utveckling? 
 
E: Ja. 
 
Jag: Hur yttrar sig denna utveckling? 
 
E: Hur mycket man egentligen kan, allvarligt talat, när man inte har insikt, då är det väl att 
man tror att man kan be om att man ska sova gott. Du vet sådana där ”basicböner” typ. 
 
Jag: Visst. 
 
E: Men sen när man har lärt sig att man kan be om allt. 
 
Jag: Kan man be utan hjälp av Guds Ande? 
 
E: Hans Ande finns ju alltid omkring. 
 
Jag: Men, man kan inte be i egen kraft? 
 
E: Nej. 
 
Jag: Varför kan man inte göra det då? 
 
E: Men hans Ande finns ju alltid omkring. 
 
Jag: Överallt? 
 
E: Överallt. 
 
Jag: Även för de orättfärdiga? 
 
E: Ja. 
 
Jag: Så du menar att om man utför bön så finns han där ändå, precis som att han finns här nu 
när vi sitter här? 
 
E: Mm. 
 
Jag: Så det är inte skillnad på den typen av Ande som finns här nu om vi eventuellt skulle be? 
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E: Nä. 
 
Jag: Intressant. 
 
E: Alltid verksam. 
 
Jag: Hur ser du på förhållandet mellan den skrivna bönen och den personligt formade bönen? 
Kan man se dem som komplement eller är de fristående? 
 
E: Personligt. För att de kommer från hjärtat, när man sitter och … Det säger ju sig självt, 
säger man utifrån sig själv så blir det en, man ska kunna föra en normal konversation med 
Gud, och det blir inte normalt om man sitter och läser innantill. Det blir ju inte från sig själv. 
 
Jag: Innebär det att de skrivna bönerna inte kan vara verksamma? 
 
E: Nej. 
 
Jag: Det innebär inte det? 
 
E: Nej. 
 
Jag: Så de kan också fungera bra? 
 
E: Ja. 
 
Jag: Varför har man skrivna böner? 
 
E: Vet inte. 
 
Jag: Kanske för att det ska bli lättare att utföra …? 
 
E: Enda gången man vet att de är sådana är när folk ska ta emot Gud och sådär. När man ska 
ta emot Jesus. 
 
Jag: Jag förstår. Ja, vilka eller vilka böner använder du mest? 
 
E: Personligt utformade. 
 
Jag: Varför? 
 
E: För att det finns inga skrivna böner för till exempel när man har problem och så där. Att 
sitta och läsa innantill när man vill ha hjälp med någonting finns ju inte i de skrivna. Så det är 
personligt utformade. 
 
Jag: Hur använder man dem? 
 
E: För mig när jag behöver hjälp med någonting eller när jag vet att någon annan omkring mig 
behöver hjälp med någonting. För någon annans skull eller för min egen skull. 
 
Jag: Så om du vet att någon behöver hjälp … 
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E: Och jag inte kan göra så speciellt mycket åt det så … 
 
Jag. Ber du? 
 
E: Ja. 
 
Jag: Vilket för oss osökt in på bönesvaren. Hur ser du på det? 
 
E: Olika. 
 
Jag: Mm, men hur ska man kunna veta att en relation till Gud finns? Hur upplever man att det 
är en tvåvägskommunikation, och att det inte endast är sig själv man talar med? 
 
E: Det känns bra även om man har det jobbigt och egentligen kanske inte tror på att bönen 
fungerar. Då brukar det oftast vara så att människor som inte tror på att bönen fungerar, ber ju 
ändå en bön i till exempel svåra situationer. Då de inte har något annat att vända sig till, vilket 
nog inte var svaret på frågan he, he. 
 
Jag: Kanske inte, men det ligger ju lite i det. 
 
E: Hur var frågan nu igen? 
 
Jag: Bönesvar, hur ser du konkret på bönesvar? Får människor bönesvar? 
 
E: Jag tror det. 
 
Jag. I så fall, hur kan det yttra sig att man får svar? 
 
E: Förhoppningsvis att det man har bett om, om det är någon som är sjuk eller om det är 
någon som har det jobbigt, kanske blir stärkt på nåt vänster. Är ju vad man hoppas då. 
 
Jag: Det är kanske därför man ber också, för att få svar? 
 
E: Ja, helt klart. Och det är väl därför som tro kallas tro, för man vet inte. 
 
Jag: Tack för denna intervju som ju gick att genomföra. 
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22 BILAGA 10 
 
22.1 Intervju 10 
 
Intervju utförd 020512 
Intervjuades namn: F (intervjuperson valt att vara anonym) 
 
Jag: Vad är bön för dig? 
 
F: För mig är bönen en länk mellan mig och Gud. Den här länken är allt jag behöver i mitt 
kristna liv för att ha kontakt med Jesus. 
 
Jag: Är bönen för dig en effekt av en inre andlig utveckling? 
 
F: Ja, definitivt. Jag tror inte att man som nykristen har böner som alltid når fram till Gud. Jag 
tror att bönerna lämpas mer och mer efter insikten jag får i det kristna budskapet. Det behöver 
inte innebära att en som precis blivit kristen ber dåliga böner. Jag menar bara att bönerna 
förmodligen mognar då man lär sig mer. 
 
Jag: Tror du att man kan be utan hjälp av Guds Ande? 
 
F: Nej, det tror jag inte. Jag förstår inte riktigt hur det skulle kunna ske. I bönen finns Guds 
Ande som en slags aktiv kraft. Denna kraft tror jag är förmedlaren mellan mig och Gud. Om 
jag skulle be utan den kraften skulle bönen vara utan nytta. Frågan är om det ens går att göra 
det? Det tror jag inte. Visserligen har man hört att folk ber utan att tänka på vad de ber. 
Kanske går det att uttala en bön utan denna kraft, men vad gör det då för nytta? 
 
Jag: Hur ser du på den skrivna bönen respektive den privata bönen? Är de komplement eller 
fristående? 
 
F: Bra fråga. Hur jag ser på det? Jag använder mig sällan av skrivna böner. Varför jag inte gör 
det vet jag inte. Kanske för att de är tråkiga. Jag tror ändå att de är bra att ha i vissa 
sammanhang. När jag ber gör jag det från mitt hjärta. Att läsa en bön skulle inte vara samma 
sak, i alla fall inte för mig. Kanske borde jag börja använda mig av sådana efter det här 
samtalet. Skratt. 
 
Jag: Ja, kanske. Men hur ser du på bönesvar då? 
 
F: Jag vet inte riktigt. Menar du om man kan få hjälp med problem och så genom bönen? 
 
Jag: Ja. Hur kan man veta att en relation med Gud finns om han inte visar det på något sätt? 
 
F: Jag vet inte hur andra upplever det, men jag tycker mig kunna känna om jag har fått svar 
från Gud på mina personliga böner. 
 
Jag: Hur tar sig det i uttryck? 
 
F: Lite olika, men i de flesta fall löser sig saker på det ena eller andra sättet. Ibland kanske 
något som jag inte kunnat lösa själv, bara blir bra efter att jag sagt till Gud att jag har svårt att 
hantera situationen. Och så bara blir det löst. Är tyvärr lite svårt att förklara. 
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Jag: Jag förstår och tackar för att du ville ställa upp. 
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23 BILAGA 11 
 
Nedan är skrivna böner som används inom gudstjänsten och vid vissa tillfällen. 
 
23.1 Dopbön 
 
Gud, vår skapare och frälsare. Vi tackar dig för vårt liv och försoning i Jesus Kristus, som har 
levt och dött och uppstått för oss. Tack att du har skapat oss till gemenskap med dig och 
varandra. Vi tackar dig för (namnet på den som döps), som vi i dag döper in i Kristus, och 
med dig att du genom, din heliga Ande ger honom/henne del i det nya livets verklighet. Låt 
Anden sänka sig över detta vatten och fylla (namn) med liv och ljus och hopp. Låt tron på 
Herren Jesus Kristus växa fram hos honom/henne och låt honom/henne bli en levande lem i 
din församling. Amen.48

 
23.2 Vigsel 
 
Herre, vi prisar dig för livets under. Hos dig är livets källa, I ditt ljus ser vi ljus. Underbart har 
du skapat oss och gett oss gåvan att kunna älska varandra. Låt vår kärlek och gemenskap växa 
och fördjupas. I Jesu namn. Amen.49

 
23.3 Välkomnande av nya medlemmar 
 
Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du på olika vägar har fört (namn) till trons gemenskap 
med dig själv genom Jesus Kristus. Vi ber att (namn) aldrig skall upphöra att förundras över 
vad du har gjort för honom/henne. Hjälp (namn) som i dag förenas med denna församling att 
stå fast i tron och att i ord och gärning bära vittnesbörd om din kärlek bland människor. 
Vi tackar dig, Gud, för din församling som är en moder för oss alla. Fyll oss med kärlekens 
och försoningens Ande, så att vi kan leva i glädje med varandra och i en öppen gemenskap 
med andra kristna och med alla våra medmänniskor. 
Vi ber i Jesu Kristi namn: bruka oss i din tjänst i din värld. Amen.50

 
23.4 Nattvard 
 
Vi tackar dig, du himmelens och jordens Herre, som öppnar din hand och mättar allt levande 
med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor 
bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Låt din Ande komma över oss och dessa 
gåvor, så att vi får del av det himmelska bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi 
kropp och blod. 
 
Den natten då Herren Jesus blev förråd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: 
”Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.” Likaså tog han bägaren 
efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni 
dricker av den, gör det till minne av mig.” (1 Korintierbrevet 11:23b-25) 
 
Din död förkunnar vi, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer i härlighet. 

                                                           
48 Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 54-55  
49 Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 111 
50 Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 86 

 55



Vår Herre och Frälsare, högt lovad i all evighet. Dig vare pris och ära för att du utgav dig 
själv, låt ditt blod utgjutas och din kropp nedbrytas i döden för oss, för att vi skall ha 
syndernas förlåtelse och evigt liv. 
Förena oss, o Gud, inbördes och med alla heliga i himmel och på jord i en allt innerligare 
gemenskap. Helga vår kropp och själ till ett lovande och heligt offer som behagar dig. Hjälp 
oss att med ord och gärning alltid prisa och lova ditt heliga namn. Vi ber om en glädjerik 
uppståndelse genom din son, vår Frälsare, och förenas i den bön som han själv har lärt oss: 
Herrens bön läses.51

 
23.5 Bön för medarbetare i församlingen 
 
Låt oss bedja! Himmelske Fader. Tack att du tar dessa människor i din tjänst och låter dem 
vara dina medarbetare. Bruka deras gåvor och gör dem till välsignelse. Hjälp dem att i mötet 
med människor finna de ord och handlingar som förmedlar evangeliet om Jesus Kristus. Låt 
människor genom dem få en hälsning från dig, bli övertygade om att du finns och är deras 
gode himmelske Fader. Vi ber för dem som nu går in i olika uppgifter i församlingen: Ge dem 
kraft, frimodighet, glädje och iver att tjäna dig. Hjälp dem att i ordet och bönen hämta tröst 
och finna andlig förnyelse. Låt din helige Ande leda och bevara dem nu och alltid. Amen.52

 

                                                           
51 Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 104-105 
52 Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 149 
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24 BILAGA 12 
 
24.1 Betydelsen i Herrens bön. 
 
Denna tolkning är utgiven av EFS, som är det nät där Missionskyrkan ingår. 
 
Fader vår, som är i himmelen. 
 
Vad betyder det? 
 
Gud vill härmed uppmuntra människor att tro att han är människans rätte Fader och att 
människorna är hans rätta barn, för att de skall be frimodigt och med fullt förtroende som 
goda barn till sin käre far. 
 

Första bönen: 

Helgat varde ditt namn. 
 
Vad betyder det? 
 
Guds namn är heligt i sig självt, men Missionskyrkans medlemmar ber i denna bön, att det 
skall hållas heligt också ibland dem. 
 
När sker det? 
 
När Guds ord lärs rent och klart och när medlemmarna som Guds barn lever efter det. När den 
som lär och lever annorlunda än Guds ord lär, vanärar han Guds namn bland medlemmarna. 
 

Andra bönen: 

Tillkomme ditt rike. 
 
Vad betyder det? 
 
Guds rike kommer av sig själv även utan medlemmarnas böner, men ändå bes i denna bön, att 
det skall komma också till dem. 
 
När sker det? 
 
Det sker, när den himmelske Fadern ger medlemmarna sin helige Ande, då kan de genom 
hans nåd och hans heliga Ord leva saligt här i tiden och sedan i evigheten. 
 

Tredje bönen: 

Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. 
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Vad betyder det? 
 
Guds goda och nådiga vilja sker även utan medlemmarnas bön, men de ber i denna bön, att 
den skall ske också hos dem. 
 
När sker det? 
 
Det sker när Gud bryter ner och förhindrar varje beslut, vilja eller tanke som inte tillåter, att 
människan helgar hans namn eller att hans rike kommer, t.ex. djävulens, världens eller 
människans egen köttsliga vilja. Det sker också, när Gud styrker och bevarar människan i sitt 
ord och tron till livets slut. Detta är hans nådiga och goda vilja. 
 

Fjärde bönen: 

Vårt dagliga bröd giv oss i dag. 
 
Vad betyder det? 
 
Även om man inte ber om det ger Gud dagligt bröd åt alla, också åt de onda människorna. 
Men medlemmarna ber i denna bön, att Gud skall lära medlemmarna att uppskatta deras 
dagliga bröd och ta emot det med tacksamhet. 
 
Vad menas med dagligt bröd? 
 
Allt det, som hör till människans livsuppehälle, t.ex. mat och dryck, kläder, hus och hem, 
pengar och ägodelar, god make och snälla barn, god överhet, goda samhällsförhållanden, god 
väderlek, fred och frihet, hälsa och arbetsförmåga, goda skolor, goda vänner och grannar 
m.m. 
 

Femte bönen: 

Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. 
 
Vad betyder det? 
 
Man ber i denna bön, att den himmelske Fadern inte skall se på människans synder och för 
deras skull vägra att höra deras böner. Människorna är inte värda att få något, som de ber om, 
och de kan inte heller förtjäna det, men de ber, att Gud skall ge dem alltsammans av nåd. De 
syndar varje dag på många sätt, och de förtjänar inget annat än straff. Så vill också de av 
hjärtat förlåta dem, som syndat mot dem, och gärna göra gott mot dem. 
 

Sjätte bönen: 

Och inled oss icke i frestelse. 
 
Vad betyder det? 
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Gud frestar ingen, men man ber ändå i denna bön, att Gud skall beskydda och bevara 
medlemmarna, så att djävulen, världen och deras eget kött inte bedrar dem och lockar dem 
bort från den rätta tron till en falsk tro, förtvivlan eller andra svåra synder. Men om de ändå 
drabbas av sådana frestelser, är det deras bön, att de inte skall falla utan till sist övervinna och 
behålla segern. 
 

Sjunde bönen: 

Utan fräls oss ifrån ondo. 
 
Vad betyder det? 
 
Medlemmarna ber i denna bön som en sammanfattning, att deras Fader i himlen skall frälsa 
dem från allt ont till kropp och själ, och att han, när deras sista stund kommer, skall ge dem ett 
saligt slut på detta livet och hämta dem från jordelivet till sig i himmelen för sin nåds skull. 
 

Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. 
 
Vad betyder Amen? 
 
Det betyder, att man skall vara säker på att den himmelske Fadern godtar dessa böner och hör 
dem. Ty han har själv befallt människan att be på detta sätt och lovat att höra dem. Amen, 
amen, det betyder: Det är sant och visst, så skall det bli!53

 

                                                           
53 http://www.msbv.se (Hämtat 9 februari 02) 
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1 INLEDNING


1.1 Bönen, en introduktion


Bönen innehar en central roll i gudstjänstutövandet och hos gemene man som deltar i sådana aktiviteter. Bönen är ett laddat tillfälle där människan anses ha en direkt konversation med Gud eller en högre makt. Bönen ses som en relation mellan människa och Gud i alla kyrkliga samfund. Denna relation tar sig i uttryck på många olika sätt. En förutsättning för att kunna upprätthålla en relation med Gud är en inre önskan om att vilja det. Denna konversation kan upprättas i grupp eller privat. I dag kan man inte undvika att vara med om utövandet av bön av olika slag. Detta kan vara vid besök av gudstjänster inom olika kyrkor. Också då stora olyckor inträffar tar man till bönen som en slags hjälpande hand för att få tröst när nöden är svår. Ett sådant exempel är den svåra brandkatastrofen i Göteborg, allhelgonahelgen år 1998.
 Då träffades kristna och muslimer efter det fasansfulla som hänt och bad spontant tillsammans utan en tanke på religionsgränser. Bön kan alltså tas till vid kriser då det ofta ses som en sista utväg oavsett religiös bakgrund. Och det händer att så kallade icke troende ibland blir mirakulöst räddade från en olycka efter att de hållit en bön


Bland aktivt troende i dag är bönen något som anses vara dem privilegierat. Inte på det sättet att de förnekar att andra religioners anhängare kan bli bönhörda, men att de i relation till sin egen Gud har ett personligt förhållande. Ett sådant förhållande kräver respons från båda sidor i relationen. Hur denna respons från Guden tar sig i uttryck varierar mellan olika livsåskådningar. Oavsett livsåskådning har alla böner form av något verkande. Alla böner är utformade med hänsyn till dess verkan. Och rimligtvis ligger det i sakens natur att även den mest ödmjuka och välmenande bönen kan avfärdas av en allsmäktig Gud.

Tron på att bönen når fram till Gud, att den verkligen fungerar växlar med den troendes andliga kondition. Man kan som enskild, icke aktivt kristen individ ha en växlande tro, beroende på omständigheter omkring sig. Ett bra exempel på tro utspelade sig i en socken i norra Sverige där en ny präst ville avskaffa midsommargudstjänsten. Detta framkallade en bestört reaktion från en äldre bonde i församlingen som sade: ”Men skörden då?” Den nya prästen visste uppenbarligen inte att det är midsommargudstjänsten som anses producera årets skörd.
 För bonden skulle det bli katastrof om denna gudstjänst och dess böner skulle tas bort, då denne på fullt allvar trodde att detta låg till grund för den kommande skörden.

Bönen som fenomen är vida utsträckt och alla människor idag har nog hört talas om begreppet bön. Vad man som gemene man kan fundera kring är om någon får svar på sina böner och i så fall hur det tar sig i uttryck. Då det finns ett rikt utbud av organisationer och kyrkor som alla använder sig av bönen på något sätt har jag valt att inrikta mig på Missionskyrkan. Detta för att se hur deras medlemmar använder sig av bönen, både i aktiviteter som rör gudstjänsten och privat. Jag har valt att fördjupa mig i bönens roll och funktion inom denna kyrka i Gävle. Att jag valt det har att göra med att tidigare vetenskaplig forskning inom detta område enligt mig inte har gjorts i speciellt stor utsträckning. Bönen är ett suspekt område som hör till religionspsykologin, vilket gjort att de forskare som tidigare tagit sig mod att studera begreppet bön, gjort det utifrån teorier som är accepterade inom detta område. Jag har valt ett fenomenologiskt tillvägagångssätt för att på ett objektivt sätt kunna beskriva både bönens roll i gudstjänsten och dess roll hos gemene man. Att jag valde Missionskyrkan har att göra med medlemmarna där är lätta att få kontakt med och att de brinner för sin troshållning.

1.2. Tackord


Jag vill tacka min handledare Jari Ristinemi för värdefull handledning i ämnet. Tack till Olle Sundkvist för hjälp med litteratur. Jag vill tacka Hans och Anna Helmersson som varit mina representanter för Missionskyrkan i Gävle. Tack också till övriga medlemmar som varit väldigt tillmötesgående så att jag har kunnat genomföra mina intervjuer.

1.3. Tidigare forskning


Tidigare forskning om bönen och dess påverkan på aktivt kristna inom Missionskyrkan har av mig inte hittats. Vetenskapliga studier av bönens kraft har dock gjorts om än i liten utsträckning, och jag har valt att redogöra för några av dem här. En av dessa studier utgick från London Hospital Medical College i början av sextiotalet. Målet var att försöka förstå om bönen hade någon inverkan på patienterna vid detta sjukhus. Doktor C. R. B. Joyce och R. M. C. Welldon parade ihop patienter som led av reumatism eller psykiska störningar i grupper om två. En i gruppen blev föremål för förbön av speciellt utvalda brittiska bönegrupper. Resultaten graderades sedan enligt en speciell tillfriskningsskala. Bönegrupperna fick detaljerade instruktioner för hur de skulle be. En form av tyst kristen bön, meditation valdes där förebedjarna tänkte på patientens namn utan att specifikt be om dennas tillfrisknande. Av sex försökspar hade fem patienter som fått förbön blivit bättre än kontrollpersonerna. Denna studie av bönen bidrog till att många läkare vid denna tid föreskrev bönen som bot sedan många sett den lyckas i och med detta experiment.


En professor vid namn Randolph Byrd vid The University of California har också forskat i bönen och dess kraft i samband med sjukdom. Byrd kallade sin studie för: ”En vetenskaplig utvärdering av vad Gud gör.” 393 patienter på hjärtavdelningen vid San Francisco General Hospital delades upp i två grupper. Den ena gruppen blev föremål för förbön. Byrd rekryterade katolska och protestantiska grupper landet runt. Bönegrupperna fick personlig information om medlemmarna. Inga instruktioner om hur de skulle be gavs dock. Resultaten blev anslående. Patienterna som ägnats förbön var i mycket mindre behov av medicinska hjälpmedel än övriga och det var färre patienter av dem som dog. Slutsatsen Byrd drar är att bönens kraft verkar fungera. Att han använder ordet verkar är p.g.a. att bönen som teknik inte kan fastläggas vetenskapligt i regelmässiga rön. Resultatet är ändå makalöst bra.
 Ytterligare studier som baserats på dessa finns men det är inte relevant för mig att ange dem i denna rapport. Dessa två exempel tycker jag dock är relevanta för att visa att det forskas om bönen, om än på andra sätt än liktydiga denna rapport.

1.4. Frågeställning


Min frågeställning som denna rapport ska besvara är följande: Vad har bönen för innebörd bland medlemmar inom Missionskyrkan i Gävle, privat och i gudstjänsten, och vad menas egentligen med bön enligt dem?

1.5. Tillvägagångssätt/metod


Jag har valt att ur ett fenomenologiskt perspektiv ta reda på frågeställningen. Detta har gjorts genom faktainhämtning via kyrkans böcker, utomstående material om kyrkan och genom intervjuer med representanter från hela församlingen. Jag kommer att relatera till kyrkan i de teoretiska påståendena med hjälp av deras egen litteratur och naturligtvis till bibeln som är deras viktigaste rättesnöre. Jag har genom att använda mig av ett kvalitativt tillvägagångssätt försökt få reda på så mycket information om fenomenet, så att de slutsatser jag dragit av arbetet kan betraktas som tillförlitliga. Vid intervjufrågorna har jag använt mig av ett fenomenografiskt perspektiv. Intervjufrågorna som använts har jag i samråd med min handledare kommit fram till och ansett vara lämpliga för denna typ av uppsats. Intervjuerna som jag gjort har spelats in på band för att därefter skrivas ut på dator för analys. Arbetet börjar med att jag ger några förklaringar till begreppet bön.

Bibelcitat i denna rapport är tagna från Bibel 2000 översättningen.

1.6. Syfte

Mitt mål med uppsatsen är att på ett beskrivande sätt försöka ta reda på om bönens innebörd bland aktiva, troende människor inom Missionskyrkan idag. Jag kommer att redogöra för vad bönen används till, hur den används och vad som egentligen menas med begreppet bön. Jag har försökt att göra det på ett enkelt sätt för att få det förståeligt även för den som inte har en djupare insikt i religionsvetenskap eller i teologi. Men också så att den som har det ska få ut något av rapporten.

1.7. Reservation


Anmärkning måste göras när det gäller litteratur från kyrkan själv. Det finns inte mycket litteratur utöver förhållningsregler som tar upp om bönen. Man hänvisar ibland till böcker skrivna av författare vars värderingar stämmer med deras egna. Jag har med basis i det material kyrkan gett ut om bönen använt mig av det, samt också av något av det material jag hänvisats.

2 AVHANDLING


2.1 Några definitioner på bön


För att förstå bönens innebörd bör man först komma fram till vad som vetenskapligt anses ingå i begreppet bön. Dess betydelse varierar beroende på vilken utgångspunkt man har. En religionspsykolog vid namn William James ansåg att bönen är religionens själva väsen och själ.
 Enligt vissa forskare ansågs han ha en vid syn på fenomenet. Den nutida religionsforskaren Hjalmar Sundén håller dock med, då han i sin välkända rollteori menar att människan kan föregripa Guds svar på begärande böner. I den meningen anses bönen vara en inre dialog vilket många bedömare anser utgöra religionens själva väsen och själ. En annan tidig forskare vid namn Coe påstod att bönens historia och psykologi sammanfaller i stort med religionens historia och psykologi.


2.2 Upphovet till bönen


Bönen anses vara ett uttryck för människans gemenskap och samtal med Gud. Dess innehåll kan beröra allt som har med människans liv att göra, likväl det andliga som det privata livet. Detta samtal kan ha sin plats både i gudstjänsten, i mindre grupper och i enskildhet, i den privata kammaren. Bibelställen som styrker denna hållning syftar till att Guds närvaro finns bland dem som samlas och ber. De syftar också till att man kan komma inför Gud personligt. Bönen ska kunna upprättas både gemensamt med andra troende och privat. Det anses att ingen ska behöva känna att man inte kan komma inför Gud i bön, utan detta ska kunna göras vid alla tidpunkter och i alla skeenden i livet. Gud bör ses som en ständigt kontaktbar person som alltid hör vad varje människa ber om.

Det är genom detta som Svenska Missionsförbundet som kyrka är en gemenskap mellan församlingar som säger sig bekänna Jesus Kristus som Frälsare. Detta sker också i enlighet med bibeln och därför tillsammans söker de fullfölja sin gemensamma kallelse till Guds ära. Utan bönen skulle detta inte vara möjligt.

3 MISSIONSKYRKANS BÖNEFORMER

3.1 Missionskyrkans böneformer i gudstjänsten

Böner som används inom Missionskyrkan är mångfaldiga. Inom gudstjänsten används temaböner, tacksägelseböner och förböner. Temabönerna anpassas till ämnet i gudstjänsten. Det varierar från gång till gång. Syftet med temaböner är att styrka innehållet i gudstjänsten och att befästa dess innehåll. De som komponerar temabönerna är pastorerna själva. Inga riktlinjer has om inte ämnet i förväg angetts av huvudkontoret. I sådana fall kommer exempel på temabönerna med i utskick till församlingarna. Då är de också förknippade med ämnet i gudstjänsten. Exempel på temaböner är att man ber för andra församlingars verksamhet, missionärers verksamhet osv. Tacksägelseböner används vid varje gudstjänst. I dessa tackar man Gud för allt som han ansetts ha gett medlemmarna, samt att de är glada att få möjligheten att tillbedja honom. Förböner förekommer i gudstjänsten. Den allmänna förbönen gäller både de i församlingen och övriga människor i omvärlden. Förbönen anses spränga alla gränser och präglar gudstjänsten med vardagliga frågor. Förbönen uppmanas vara enkel och direkt röra förhållanden i det vardagliga livet. Förbönen kan utformas på tre sätt: med svar från församlingen, som tyst bön eller som fri bönestund.
 Vanligt är att huvudkontoret skickar ut en försändelse med ett antal förbönsändamål som alla församlingar i Sverige antar. Ändamålen kan vara allt från hjälp för kyrkans missionärer till hjälp för folket i något land. Lovprisning sker i form av psalmer som antingen sjungs eller bes på ett traditionellt sätt. Dessa tre böner, lovprisning, tacksägelse och förbön kallas med ett gemensamt ord: den gemensamma bönen.
 Dessa anses ge inspiration för den enskilda andakten.

En annan böneform inom Missionskyrkan är bekännelseböner, det vill säga bikt och bön om syndernas förlåtelse. Varje kristen anses kunna vända sig till Gud i enskildhet med bekännelse och bön om syndernas förlåtelse. Syndernas förlåtelse anses vara en gåva som är förbunden med Jesus Kristus. Den ges genom ett antal olika nådemedel. Några exempel är Ordet, som då betecknar bibeln. Bönen och bikten är de nådemedel där man bland annat bekänner sin synd för att få tillsägelse om Guds förlåtelse. En motsvarighet till den enskilda bikten finns i gudstjänstens gemensamma syndabekännelse och avlösning.
 Två vägar till möjlighet att få förlåtelse av Gud finns, antingen genom bekännelse för en medkristen eller också bekännelse för pastorn/pastorerna i församlingen. Människan anses synda oavbrutet på grund av sin ofullkomlighet och bikten används till att be om förlåtelse för detta. Bikten används som ett andningshål i den kristna tron. Varje människa i livet sägs samla på sig mer eller mindre bra saker i ryggsäcken och det är genom bikten som dessa saker avlägsnas personen. I bland kan mindre bra saker vara av allvarligare karaktär. När det gäller allvarligare överträdelser som direkt strider mot kyrkans policy i olika frågor, används speciellt den gemensamma syndabekännelsen. Konkret tas sig detta i uttryck genom att Pastorerna ber med och för personen som begått övertrampet, förutsatt att denne ångrar sin handling och är beredd till botgöring. Om personen i fråga inte ångrar sig kan inte denna möjlighet till botgöring ges.

Nattvardsbönen ses som förlåtelse för ofullkomliga gärningar som alla människor, oavsett deras intention gör. Nattvardsbönen är viktig inom Missionskyrkan. Som många vet är Missionskyrkan en utbrytningsgrupp från Svenska kyrkan. Det var på grund av oenighet kring bruket av nattvarden som detta kom att äga rum. Protester mot seden att alla skulle ta nattvarden i Svenska kyrkan uppkom, vilket resulterade i att Svenska Missionsförbundet bildades år 1878.
 Därför har nattvarden en betydande plats i ideologin. Sakrament är genom Guds ord bönen, heliga handlingar som anses ha instiftats och påbjudits av Jesus Kristus själv att användas av församlingen. Nattvarden och böner i samband med den innehar en mångfald av innebörder för dessa människor. Dels berättar de om den kristna trons centrum, kärnan i teologin. De förmedlar även Guds nåd och Kristi närvaro, på ett sätt som endast är möjligt genom kunskap i bibeln och indirekt tron. Samtidigt öppnar det för gemenskap mellan människor över alla gränser. Allt detta anses fungera med hjälp av bönens kraft. Herrens bön är den bön som alltid återkommer i gudstjänsten. Utförandet av denna bön är att den bes lämpligen högt och gemensamt. Introduktionen till bönen görs på två sätt. Antingen genom uppmaning att alla ska be denna bön eller genom att betona Guds löfte till människorna och då med betoning på det efterkommande livet.
 Herrens bön har sin grund i Matt 6: 9-13. Denna bön är primär i Missionskyrkans teologi då den innehåller upphöjelsen av Gud, syndaförlåtelsen, samt bekännelsen av Gud som människornas räddare.

3.2 Böner i Missionskyrkan i Gävle

Varje församling är självständig men lever i samhörighet med Svenska Missionsförbundets andra församlingar och delar de gemensamma uppgifterna. Svenska Missionsförbundet ses som en gemenskap av församlingar genom tron på Kristus. På samma sätt ses församlingen som en gemenskap av människor i Kristus.
 Även om ideologin mellan de olika kyrkorna inom Missionsförbundet är i grunden lika, varierar utförandet mellan de olika kyrkorna. Detta kan bottna i om församlingarna innehåller många äldre människor, pastorernas bakgrund osv. Därför har jag här valt att presentera Missionskyrkan i Gävles hållning till bönen i gudstjänsten.

Bönen innehar en central roll i gudstjänsten. Förekommande böner som används vid varje gudstjänst är som tidigare nämnts Herrens bön. Den kallas nuförtiden Vår Fader, som är den nya versionen av Fader vår. Detta har sitt upphov i den nya bibelöversättningen. Tacksägelseböner används också frekvent förekommande vid varje gudstjänst. Utöver dessa används temaböner som anpassas efter innehåll i gudstjänsten. Temaböner bidrar till att det blir variation på de böner som används inom gudstjänsten. Temaböner går ut på att om exempelvis en gudstjänst betonar ämnet synd, så understödjer dessa böner ämnet och ger gudstjänsten en grund att stå på. Genom att parallellt med ämnet referera till bibelställen med samma tema kan pastorn lättare poängtera den religiösa hållningen. Då kan han slå fast att deras tolkning är riktig, då den överensstämmer med bibeln.

Förböner används i gudstjänsten. Detta innebär att det bes för något speciellt, t.ex. ett ändamål som gynnar församlingen. Missionskyrkans huvudkontor sänder vid behov ut en skrivelse där varje församling i Sverige uppmanas be förbön för ett och samma ändamål.
 Det kan vara allt från hjälp för kyrkans missionärer till hjälp för uppbyggnad av nya kyrkor. Vid behov kan också församlingen tillsammans be för någon församlingsmedlem som har det svårt på något sätt. En sådan bön kan ses som ett kraftigt redskap, direkt riktat mot problemet. Det kan också ses som att medlemmarna vid en gemensam bön stöttar varandra och blir mer enade så att de tillsammans kan hjälpa den som har problem.

Handpåläggning utförs, dock inte i gudstjänsten. Detta görs vid speciella möten, eller i någons hem och upprättas efter behov. Detta görs genom förbön för personen/personerna det gäller. Efter det läggs händerna bokstavligt på personerna. Den fysiska kontakten symboliserar att pastorn är ställföreträdare för Gud. Vid enstaka tillfällen då detta händer i gudstjänsten är när andra inbjudna talare gästar församlingen. Att det är på detta sätt bottnar i att Gävles Missionsförsamling är en konservativ församling som vill ha det likt den traditionella gudstjänsten som Svenska kyrkan har. Variationen är stor mellan församlingarna i Sverige. Därav att om det kommer en pastor från en mer friare kyrka så predikar han som det är brukligt i sin församling.


Tungomålstal används inte i stor utsträckning i gudstjänsten. Av dem som gör det görs det lågmält, vilket bottnar i att församlingen vill att allt ska gå formellt till generellt. Tungomålstal är bön direkt till Gud från hjärtat. Det kan uttryckas på vilket språk som helst. Tungomålstalet är en gåva som inte alla har. Gåvan fås oftast när någon blir andedöpt. Det innebär att personen har en stor önskan att tjäna Gud och leva att kristet liv. Önskan läggs fram för/i församlingen som ber för att personen ska få gåvan. Om och när gåvan erhålls, anses denne vara/bli andedöpt.

När det gäller bikten och att genom den få Guds förlåtelse kan detta ta sig i uttryck olika. Den människa som vill bikta sig ska ha drivits till det av eget sinne. Pastorerna ska inte påpeka någon att gå till bikt. Detta görs istället genom undervisning om biktens kraft och betydelse. Om församlingen är i behov av bikt kan detta tas upp i ett bibelstudium. I anslutning till sådan undervisning är det viktigt av pastorerna att de har tystnadsplikt om det eventuella biktämnet. Efter att bikten har gjorts, är det viktigt också att den som tar emot bikten har möjlighet att själv bikta sig hos någon lämplig i församlingen. I anslutning till att bikt, används böner som ett slags avlösning som ska grundas i Guds ord och också ges kraft däri.
 En bön som det uppmanas att be vid bikt är följande: ”Jag bekänner inför dig, Gud, den synd som vi har samtalat om. Jag ångrar att jag har handlat som jag gjort och mer dig att du förlåter mig alla mina synder. Öppna mitt hjärta för det som din tjänare nu säger till mig. Hjälp mig att lyssna i vishet om att du själv talar till mig genom honom/henne.”
 I denna bön anses den som biktar sig lägga hela sin ånger i Guds hand. Personen ber att Gud använder pastorn som en förmedlare mellan denne och Gud. Man ber om hjälp att öppna sinnet för att ta emot Guds visdomskraft. Denna bön anses också binda ihop att pastorn sedan överlåter detta i Faderns, sonens och den Helige Andens namn.

Detta är ett förslag till bikt som kan praktiseras i Missionskyrkan i Gävle. Tillvägagångssättet kan naturligtvis variera beroende på person och omständighet. När pastorerna blir bekväma med ämnet kan det utifrån det, själva bestämma vad som ska ske och hur.

4 EXEMPEL PÅ SKRIVNA BÖNER


Här har jag valt att ta med några böner som används vid tillfällen som förekommer i det religiösa livet. Dessa böner är nedskrivna och lämpas bäst att läsas rakt igenom för att ge det valda tillfället den andliga uppmärksamhet som tillfället kräver. Bönerna är komponerade och utgivna av Missionsstyrelsen i Sverige, och det uppmanas till att använda dem vid respektive tillfälle. I detta stycke har jag försökt mig på en tolkning av varje bön. Bönerna går att finna i bilagorna till denna uppsats.

4.1 Dopbön


Denna bön syftar till att försöka få Guds verksamma kraft att vara närvarande vid själva doptillfället, detta tillfälle då medlemmen överlämnar sitt liv till ett liv i Kristi gemenskap. Detta liv sägs kunna ses som början på ett nytt liv i den andliga gemenskapen. I det livet ska medlemmen lägga bort den sida av livet som inte behagas av församlingen och av Gud, och istället försöka leva ett så rättfärdigt liv som möjligt, med hjälp av Jesus Kristus. Förutsättningen för att kunna leva ett liv med Jesus är det att han ansågs ge sitt liv, när han var här på jorden, för att alla människor skulle få en möjlighet att leva i förening med honom av egen vilja. Dopet är också ett bevis för medkristna att man accepterat denna hållning och efter det blir en Jesus lärjunge.

4.2 Vigsel


Denna bön används till att tacka Gud för det privilegiet människan anses ha att kunna gå in i det äkta ståndet, som äkta make och maka. Detta sägs ha sin grund i Edens lustgård där Gud ansåg att Adam var ensam, och Gud därför skapade honom en kvinna av mannens revben. Detta löfte är ett löfte som anses vara för alltid, och för medlemmar är det ett extra privilegium att kunna gå in i detta stånd genom sin församlings pastor.

4.3 Välkomnande av nya medlemmar


Denna bön används för att välkomna och installera nya medlemmar som valt att träda in i kyrkogemenskapen. Man tackar och ber Gud om att dessa människor ska kunna integrera sin tro med det övriga livet, på ett sätt så att de kan stå emot de yttre påfrestningar som världen har att erbjuda och som kan uppstå. Man ber också att övriga människor ska kunna se att dessa medlemmar är kristna på deras uppförande. Ingen människa, oavsett ras eller tro ska kunna störa denna hållning.

4.4 Nattvardsbönen


Denna bön har en särskild innebörd då hela teologin ytterst bygger på dessa heliga handlingar. Jesus sade själv vid nattvardens instiftande att när denna högtid i framtiden firades, skulle det ske till minne av honom. Bönen är en åminnelse som anses innebära gemenskap och delaktighet med Jesus själv. (Joh 6:51) Nattvarden ses som en förlåtelsens och försoningens högtid. Detta uppmanas bör ske i medvetande om den djupa innebörden av Jesus lidande och offerdöd för människornas skull. Samtidigt bör den präglas av glädje och segerstämning i visshet om den uppståddes närvaro.
 Allvar och segerkänslor bör alltså prägla denna bön.

4.5 Bön för medarbetare i församlingen


Här är en viktig punkt i Missionskyrkans liv. Bön för medarbetare är speciellt viktigt då kyrkan jobbar mycket med att sända ut medlemmar som missionärer till andra länder för att på sådant sätt sprida budskapet om Jesus. Svenska Missionsförbundet avskiljer med handpåläggning och bön för skilda uppdrag, efter de behov som finns eller för sändning som missionär. Missionsföreståndaren och distriktsföreståndarna har uppdrag att leda arbetet, svara för samordning, tillsyn och enhet inom Svenska Missionsförbundets gemenskap.
 Här ber man Gud om att han ska använda kyrkans medlemmar så att han genom dem kan göra sitt namn påmint bland andra människor. Kyrkans folk anses sig själva vilja användas som Guds redskap, och genom kraft från Gud ska detta kunna vara möjligt. Bönen betonas som en andlig överlevnadslänk där man sägs kunna fylla på med kraft från Gud i att göra det som Gud vill att dessa människor ska göra. Här har vi återigen den kraft som den heliga Anden anses ha, en kraft att ta hand om och leda människorna i Guds kraft fram dit de behövs.

Genomgående i alla dessa böner är att medlemmarna har full tillit till att Guds Andes kraft ska hjälpa dem i det de ber om. Bönerna har alla en ödmjuk framtoning som på ett påtagligt sätt visar distinktionen mellan människa och Gud.

Det finns en mängd andra böner för olika tillfällen i livet. Jag nöjer mig med att nämna och tolka dessa böner, då jag med detta endast vill understryka hur man använder böner i det aktiva gudstjänstlivet.

5 DEN PRIVATA BÖNEN, BÖNESVAR OCH SYNEN PÅ MEDITATION


5.1 Den privata bönen


Privat används oftast eget komponerade böner. Dessa är i majoritet då kyrkan betonar att ärligheten är primär i bönen. En bön från hjärtat innebär ofta mer än endast en uppläst bön som läses rakt upp och ned. Den fria bönen utgör också väckelsens livsluft.
 Dock förekommer att redan skrivna böner, tagna antingen från bibeln eller från andra författare bes. Att man gör så har med att det ibland kan vara lättare att göra på detta sätt. Det går att anpassa en redan skriven bön och göra den till sin egen. Herrens bön är en skriven bön som även används i det privata andliga livet.

Bönen, oavsett på vilket sätt den utförs ses som ett samtal mellan människan och Gud. Detta samtals innehåll kan variera. Man kan be om allt från hjälp med andliga problem till privata problem. Förutom problem kan i princip allt tas upp som ses som nödvändigt i konversationen med Gud. Det viktiga är att man upprättar ett personligt förhållande med Gud och försöker hålla fast vi det. Man behöver inte vara aktivt troende i traditionell mening för att kunna utföra en bön. Man behöver heller inte företa sig några speciella sätt varpå man ska be, förutom ett ödmjukt sinnelag inför bönen. Detta är primärt inom kyrkan. Man anser att Gud alltid vet vad som försiggår inom människan och det är ingen mening att försöka lura honom. I och med att någon framlägger en bön med dess innehåll på ett uppriktigt sätt hjälper det individen att på ett överskådligt sätt förstå dess innehåll. Detta gör också individen mer mottaglig att ta emot ett eventuellt bönesvar på vilket sätt det än kommer. Viktigt är att man inte begär att Gud på något sätt ska uppfylla alla små ärenden människan behöver ha hjälp med. Det är hela tiden upp till Gud att välja vad han ska hjälpa till med.

Det finns ingen upphovsrätt på bönerna inom Missionskyrkan. I medlemmarnas privata böner kan de om behov finns använda sig av böner som förekommer i gudstjänsten. Detta kan ske vid tillfällen där formuleringen av bönen kan vara svår att utföra. Primärt är att åskådliggöra människans problem så att de läggs fram i ljuset. På ett sådant sätt markeras att det är Gud som anses vara den ”stora förlåtaren” och att man i bönen lämnar över åt Gud det som varit. Samtidigt fås då också kraft att orka med det som ska komma i form av problem o.s.v. i tiden efter bönen.

Ett aktivt böneförhållande går hand i hand med att leva i tron. Den som är aktivt kristen integrerar bönen i sitt leverne mer än den som inte är det. I trosförklaringen ingår ett aktivt böneliv. Ett aktivt böneliv går också hand i hand med andlig läsning. Den andliga läsningens uppgift ät att återställa inriktningen mot Gud. Den andliga läsningen är framförallt nödvändig för att uppmuntra medlemmarna. I samband med den andliga läsningen uppmuntras också att be så att bönen blir en slags bro som förbinder materialet med Gud.

5.2 Bönesvar

När det gäller bönesvar är den genomgående uppfattningen att detta tas emot i stor utsträckning. Förutsättningen för att kunna erhålla svar är ett uppriktigt inre, och eller en önskan om att ha det. Man kan be om materiella svar och få positiv respons från Gud, men det kan också bli omvänt. Ofta kommer bönesvaret på ett annat sätt än personen förväntar. Man kan t.ex. be om en lösning på en omöjlig situation där alla utvägar verkar vara stängda, och plötsligt öppnas en helt ny dörr, kanske med möjligheter man inte vågat hoppats på. Bönesvar kan också komma direkt vid exempelvis handpåläggning. Då kommer ofta svaret på ett påtagligare sätt. Detta ses som stärkande för tron.

Angående bönesvar är den rådande inställningen att om och hur det återfås inte har så stor betydelse. Man ber inte ytterst för att få bönesvar, utan för att visa Gud att man har ett ödmjukt sinnelag och att man ser Guds väg som den enda rätta. Ett bibelställe som tar upp medlemmarnas inställning till detta är Nehemja 1:11 som säger: ”Lyssna, Herre, till din tjänares bön, till alla dina tjänares böner. Vi vill inte annat än frukta och vörda ditt namn.”
 Om någon sedan blir bönhörd är det endast en bonus i det kristna livet, som är ett liv i gudfruktighet. Att endast be för att få bönesvar är en effekt av det jordiska, materiella liv människorna befinner sig i idag. Det är först när man lägger ifrån sig detta ok, denna börda som bönerna blir så verksamma att de kan bli fruktsamma. Undantag finns naturligtvis som i alla avseenden, men detta är det generella förhållningssättet till bönesvar. Att bönesvar erhålls råder det ingen tvekan om. Exempel om det kan vara allt från små lösningar till underverk. Ingen ram finns för hur bönesvar ges från Gud.

5.3 Synen på meditation


Meditation som begrepp används mycket olika. Det kan betyda mental träning, begrundan, eftertanke, koncentration osv. Meditation kan också användas i andaktsform där man samlar sig kring en bild. Ett exempel på det kan vara att man har en bild föreställande Jesus. I Jesus meditationen är Jesus själv i centrum, eftersom ha anses vara en osynlig bild av Gud själv. Den som har sett honom, har sett Gud, som är Jesu Fader.


Inom Missionskyrkan finns ingen direkt koppling mellan bön och meditation. Meditation ses som något som fått sin uppmärksamhet på senare tid genom det inflytande som kommit genom östreligioner och då exempelvis New Age. Inget meditativt tillstånd gynnar bönen anses det. Bönen bör kunna bes i alla tillstånd och i alla situationer. Inga skillnader och likheter i uppfattningen om detta har därför kunnat ges.

6 FÄLTSTUDIE

6.1 Tillvägagångssätt

I min bearbetning av de intervjuer jag gjort med medlemmar ur Missionskyrkan i Gävle, har jag jämfört och försökt fastställa företeelser som återkom i intervjuerna. Intervjudelen intar ett fenomenografiskt perspektiv vilket innebär att erfarandet är centralt. Jag kommer att fokusera på vissa beskrivningskategorier och centrala teman som i diskussionen av resultaten kommer att staplas upp. Detta för att försöka nå ytterligare en dimension. I detta avsnitt är fokus inställt på olika aspekter och skeenden som försiggår det kristna religiösa livet. Mestadels kretsar resonemangen kring det konkreta, det pågående. Intervjuerna tenderar att kretsa kring beskrivningen av fenomenet bön. Det egna personligt upplevda ges också utrymme.

7 REDOVISNING AV RESULTAT

7.1 Resultat 1 och 2


Hans och Anna är aktiva kristna. Bönen används till att upprätthålla en relation med Gud. Direkta paralleller dras kring bönen som en länk till en högre makt. Denna makt, Jesus, anses kunna åberopas när mänskliga behov inte blir uppfyllda, eller då en saknad eller ledsnad infinner sig. Tankar förmedlas om hur grundläggande behov kan uppmärksammas och ges respons i bönen. Denna länk anses kunna ge och ta emot information. Hur relationen uttrycks beror på den rådande situationen.

Citat: Om man ser honom som en vän är det också lättare att komma in för honom i bön ”


I uttrycket återspeglas personernas kristna roll. I den privata bönen tas saker som känns väsentligt upp. Det kan uttryckas genom tacksägelseböner eller till att be om konkret hjälp. I resonemang med intervjupersonerna kan tydas en uppfattning att ett aktivt andligt liv främjar frånvaron av konkreta böner. Detta då det aktiva kristna livet istället anses främja kontakten mellan människa och Gud. I denna kontakt ligger vetskapen integrerad om vad personerna egentligen behöver. Denna vetskap antas bottna i Anden, som anses finnas med i det kristna livet och även i bönerna. I bönen anses Anden alltid vara integrerad.

För intervjupersonerna är tanken som leder till ett leverne som behagar Gud primärt.

Citat: ”Handlingar som har sitt upphov i tankarna är viktigt. Det är i de personliga tankarna som en människas vilja kommer fram”


För att på ett lätt sätt praktisera ett rättfärdigt leverne använder sig intervjupersonerna av bönelistor. Listornas primäruppgift är att ha kontroll på vilka och hur många bönesvar som tas emot. Detta kan ses som ett sätt att främja den religiösa övertygelsen. Förhållandet till bönesvar är att de ibland fungerar, och ibland inte. De är dock helt övertygade om att bönesvar har emottagits. Den genomgående inställningen är att ett aktivt andligt liv främjar möjligheten att kunna se bönesvaren.

Bönen kan sägas ha två aspekter, dels är det en kristen handling men också av social karaktär. I reflektionerna återspeglas deras egna, sociala behov i form av regelbunden kontakt med Gud. Genom att de försöker att ta ansvar för sitt religiösa liv med olika hjälpmedel kan man anta att relationen till Gud utvecklas. Uttryck som att de ”ser Jesus som en god vän” visar på ett starkt engagemang i frågorna som kretsar kring bönen.


Karakteristiskt för denna intervju är det egenupplevda förhållandet med Gud. Jesus ses påtagligt som en vän, vilket gör det lätt för personerna att försöka leva upp till de krav som ställs, för att kunna fortsätta ha detta förhållande.

7.2 Resultat 3


Claes Eriksson är aktivt troende. Bönen upplevs som en relation till Gud Relationen tar sig i uttryck genom bönen. Han upplever att en sådan relation ej skulle kunna has utan bönen. Uppriktighet och ärlighet är nyckelord i samband med reflektion kring bönernas verksamhet. Bönens kraft upplevs som verksam om eller då dessa nyckelord finns integrerade i bönens utgångspunkt, som sägs vara hjärtat.

Citat: ”de bönestunder som fungerat bäst är i dem jag har lyckats nå fram till den största ärligheten i”


I detta uttryck återspeglas det som för intervjupersonen kännetecknar bön. För denne förutsätter möjligheten att utföra bön en tro. En tro på det som bes till. När bönen ämnas till den/det som tros på, antas Guds Ande automatiskt söka upp bönen


Citat: ”den som tror kommer Anden till.”


Enligt intervjupersonen finns Anden i bönen genom tron. Primärt är dock önskan att utföra bön. Oavsett intention anses människan inte ha någon kontroll på Andens integration i bönen. Skeendet antas ha sitt upphov i den vilja som den utförande människan har i sitt hjärta. I detta kan tydas människans litenhet i jämförandet med Gud. Allt sker på Guds premisser. Trostanken är här primär. Tron på något transcendent, Gud, utmynnar i en vilja att upprätta en kontakt med denna. Detta förhållande anses behöva finnas för att kunna vara verksamt.

I samtalet kring bönen görs det med en viss distinktion, till skillnad mot övriga intervjuade. Intervjupersonen är mån om att äktheten i tron binder bönens kraft, oavsett i vilket uttryck det tas. Skrivna eller personligt utformade böner förutsätts vara lika bra om äkthet bakom dem föreligger. Ingen kontroll över bönesvaren anses finnas. Uppriktighet är en grundsten för att få det vilket är den hållning som genomsyrar intervjun. I samtalet fördjupas resonemanget om pastorn som ställföreträdare för Gud. Detta då handpåläggning ses som ett sätt att be som bejakar kyrkans hållning att människan är Ande, kropp och själ.

Det finns ett uttalat behov av att komma in i Guds Andes närhet. Genom att ta ansvar för sin religiösa utveckling vilket medför ett behov av att ha kontakt med Gud genom bönen, utvecklas en inre önskan att hela tiden bibehålla denna relation, samt att nå ödmjukhet i de egna bönerna. Här kan beröras på vilket sätt personen förmår svara upp mot sina egna ambitioner att utveckla bönelivet.

Citat: ”man inte läser en bön, man ber en bön.”


Här finns en uttalad orientering som svarar mot det egna intresset. Kommentarer berör olika sätt att utveckla individens andliga liv vilket direkt anses främja bönens framväxt.

Citat: ”det handlar mindre om jag ska få och mera om att jag ska bli”


Med sådana uttalade önskning blir bönerna mer styrkta i deras påstående.

Karakteristisk för denna intervju är viljan att nå en inre medvetenhet, vilket återspeglar sig genom att ärlighet i bönen fås. Ärligheten ses som grunden till ett sunt böneliv.

7.3 Resultat 4


Per-Arne Widmark är en aktivt kristen. Förhållande till bön liknas vid ett behov som tar sig i uttryck i form av stillhet. Detta behov liknas vid en ventil, där det som behövs tas upp görs det. Hur och var man gör det sägs inte spela någon roll. Betoning ligger på vardagsnära böner. Detta verkar vara en del av eller en effekt av en andlig, inre utveckling, då en utveckling från prestationsladdade böner gjorts till enkla, vardagliga.

Citat: ”Orden inte var mina spontana, äkta.”


Användandet av bönbok har minimerats till att i möten med andra människor finna ett sätt att växa tron.

Citat: ”Jag kan ha prata i telefon med någon människa.”


Kontentan av det sägs bli att självsäkra ord som kan användas i osäkra, eller ytliga böner tystas, och ödmjukhet frodas i det inre. Detta återspeglas sedan i dagens böner. När den verbala och icke verbala kommunikationen uppmärksammas, tas i iakttagande betydelsen av att antas ha eller få ett äkta samtal med Gud.

För att utförelsen av en bön ska ge resultat anses det vara troligt att bönen är uppriktig. Ett aktivt böneliv och en medvetenhet om hur bönen bes, antas få Anden med i bönen. Här kan tydas en viss osäkerhet. Liksom tidigare intervjuer finner jag här en viss osäkerhet när det gäller människans kontroll på Anden. Oavsett direkt vetskap accepteras den ovetande inställningen. Dock betonas att böner kan vara verksamma vid exempelvis nöd.

Citat: ”Åkalla mig i nöden.”


Ett andligt liv anses ej kunna innehas utan utövandet av bön. Bönen ses som integrerad i det andliga livet. Reflektion kring de egna handlingarna anses främja och sporra till att fånga intresset för hur ett sådant liv bör levas. Avsaknad av bön i detta sammanhang verkar odiskutabelt. En uttalad medvetenhet kring andlig utveckling görs vilket tyder på en önskan som bör främja det privata bönelivet. Ambitionen att engagera församlingsmedlemmar, exempelvis genom växelbön, är ett uttryck för kollektiv uppmuntran. Hur bönerna används varierar dock.

En personlig öppenhet mot andlighet anses vara viktigt för möjligheten att se eventuella bönesvar. Det formuleras kring det egna medvetandet, strävan efter att ha ett andligt liv, samt närheten till Gud genom bönen. Genom att utveckla det egna tänkandet, skapas en djupare insikt och uppmärksamhet kring dessa frågor, och de rörande församlingen.

Karakteristiskt för denna intervju är den uttalade tanken om människans agerande i saker som rör det kristna livet. Ambition finns att sätta sig in i hur den enskilda medlemmen uppfattar områden som behandlar det kristna livet. I samband med detta resonemang uppmärksammas även det egna medvetandet.

Citat: ”Man kan rabbla böner. Det finns ju den risken i alla sammanhang i kyrkan.”


7.4 Resultat 5


Här följer de intervjuad som valt att vara anonyma. Jag har som tidigare nämnts angett dem efter en bokstavsskala A-F.


A är en aktivt kristen. Bönens innebörd upplevs vara av stor betydelse.

Citat: ”Bönen är en direkt kontakt med Gud.”


Centralt är försöken av att se vilken person som är i behov att bön, och som det behöver bes för i församlingen. Uppfattningen är att det också går att be i förebyggande syfte. Intervjupersonen skiljer sig från de övriga i studien då denne förmedlar bönen som en känslomässig, djup kontakt med Gud. Ett återkommande tema är de tankar som upplevs och som leder till bön för någon människa. Dessa tankar kan etablera en djupare kontakt och gemenskap med Gud. Andra sätt för att komma i kontakt med Gud anges vara sånger och psalmer. Dessa kan fungera som tacksägelse, vilket indirekt ses som en kontakt med Gud. Tydliga distinktioner presenteras för det egna livet, vilket visar att den egna trosuppfattningen varit föremål för ingående reflektion.

Citat: ”Även den som inte tror kan utföra en bön då denna kraft finns med i alla böner.”


I och med att gudstjänstutövandet inte är frekvent förekommande innehåller det privata, andliga livet hos intervjupersonen, i majoritet personligt utformade böner. Bönesvar som sägs emottas är ofta påtagliga. Strävan finns efter ett aktivt andligt liv, och fortsatt närhet med Gud genom bönen. Det antas genom det också bli lättare att urskilja bönesvar. Uppfattningen om gynnandet av det kristna livet, har sin sporre i bönesvaren. Den individuella beskrivningen av människa kontra religion karakteriseras av intervjupersonens eget agerande, och hur detta agerande svarar mot Guds förväntningar på denne. I fokus ligger den egna rollen, hur den egna personen upplevs som aktiv bedjare. Ett utmärkande drag är naturligheten i förhållandet till bön. Åsikter som tar upp vikten av att ha fasta principer är lågprioriterade. Istället tas medvetenhet och eget agerande upp som primärmål, för att kunna ha ett aktivt, givande böneliv. Den egna trosinlärningen uppmärksammas heller inte.

Karakteristiskt för denna intervju är användandet av kunskaperna i ämnet, vilket gynnar både intervjupersonen själv och de människorna kring denne. Kunskapsintresset verkar ha övergått i en handlingsprocess, som växt fram i interaktion med religiöst leverne. Det egna beteendet är självcentrerat.

7.5 Resultat 6


B är en aktivt kristen. Bönen uttrycks som ett personligt förhållande till Gud.

Citat: ”hjärtats röst går till Gud:”


Den andliga utvecklingen anses gynna den egna bönen. När reflektioner över den egen andliga utveckling görs anser sig intervjupersonen ännu ej ”leva i tron”. Avsikten finns dock att leva ett liv som gynnar en sådan framväxt. Förutsättningen för att kunna göra det anses ha bland annat med erfarenheten att göra. Dock kan tydas en önskan hos intervjupersonen att etablera en relation till Gud. Det egna kristna livet anses först behöva utvecklas för att det ska kunna bli fruktsamt. Genom utveckling av det egna tänkandet, hoppas en djupare gemenskap kunna upprättas med Gud.

Ingen skillnad görs mellan den personliga och den skrivna bönen. Upplevelsen anses kunna vara likvärdiga. Tillfället är dock avgörande vad som är bäst.

Citat: ”Ingen bön är värd mer än en annan. Hur man använder sig av vissa böner har med vilket tillfälle man befinner sig i.”


Privat praktiseras ingen speciell böneform. Bönernas utformning anpassas även där till tillfället. Anpassning anses här vara primärt. Det verkar kunna leda till en ökad aktivitet och trivsel vid bönetillfället. Tankarnas karaktär vid intervjun kretsar inte kring fasta principer utan vid kunskapssökande aspekter.

Begreppet bönesvar verkar för intervjupersonen vara svårt att förstå. Kärnan i resonemanget kretsar ändå kring att en andlig hållning borde vara till fördel för att kunna gynnas av någon respons från Gud. Detta tyder på då stöd i bibeln försöker ges.


Citat: ”Om ditt barn vill ha bröd, vem ger denne då en sten? Om ditt barn vill ha bröd, vem ger denne då en skorpion?”


Karakteristiskt för denna intervju var att reflektion kring intervjufrågorna gav upphov till en tankeprocess hos intervjupersonen, som verkade fånga det djupare tänkandet hos denne Kommentarer indikerar att personens eget handlande i tidigare religiösa strävanden, inte direkt varit föremål för reflektion. Något resonemang kring mer specifika syften utvecklades ej. Snarare väckte intervjun frågor om det egna handlandet.

7.6 Resultat 7

C är en aktivt troende. Direkta paralleller dras kring bönen som en högre makt. Denna makt anses kunna användas när mänskliga behov inte blir uppfyllda, eller då en saknad eller ledsnad infinner sig. Tankar förmedlas om hur grundläggande behov kan uppmärksammas och ges respons i bönen. Utmärkande drag som uppmärksammar kyrkan som upphovet till korrekta böner görs.

Citat: ” jag tror att man måste lära sig att be genom att gå i kyrkan.”


Det egna beteendet ligger inte direkt i fokus, utan kyrkan såsom ansvarig för människans kunskap om bön. Här kan man tyda bönen som en effekt av en inre andlig utveckling, då det är först vid kontakt med kyrkan som möjlighet till utförandet av korrekta böner kan göras. Uttalande indikerar att kontakt funnits med kyrkan en längre tid. Resonemanget cirkulerar kring den vilja som anses behövas för att bönerna ska bli aktiva.

Citat: ” det yttrar sig så att man så småningom får något tillbaka av Gud.”


Detta är liknande tankar som tidigare intervjuer betonat. Viljan finns att komma i kontakt med något transcendent och i detta fall, med Gud. Bönesvar tas också upp som en effekt av en vilja att komma inför Gud.

Uppfattningen kring möjligheten att utföra bön, utan hjälp av Guds Ande redovisas. Intervjupersonen anser att människor kan komma inför Gud i bön också utan hans hjälp, via Anden. Dock betonas uppfattningen att människan får kontakt med Anden när ett korrekt böneutförande inlärts. Tron på Gud anses också central för denna möjlighet.

Citat. ”Jag tror man måste ha en tro för att vilja be.”


I reflektionerna formuleras tron som ett ansvar i vilket bönerna utförs. Ansvaret tycks ligga i den självuppriktighet man har som aktivt kristen. Böner som kommer från hjärtat anses vara lika goda, oavsett i vilket utförande de upprättas.

Privat används böner som gått i arv från tidigare generation. Det handlade om att tydligt specificera vem som vill nås i bönen. Bönesvar och tankar kring det kretsade kring de former som svaren kan ges. Upplevelseformer där människans hälsa var god, var ett sätt att beskriva detta. Fokus på det egna andliga livet som gynnandet av bönesvar och möjlighet att se dessa gjordes.

Karakteristisk för denna intervju var den medvetenhet som fanns. Inlärningsprocessen har varit stark, vilket yttrar sig i de tankar och aktiva handlingar som bönesvaren rör sig kring i personens liv. I reflektioner kring den egna grundligheten i ämnet lyfts motiv fram som genomsyrar både det vardagliga livet likväl som det kristna livet. Därigenom anses bönens förståelse i vid mening göras.

7.7 Resultat 8


D är inte aktivt troende, men anser sig själv ha en tro på Gud. Bönen uttrycks ändå som en möjlighet för att kunna tala med en högre makt, Gud. Här uppmärksammas en skillnad gentemot övriga intervjupersoner i uppfattningen om gudsbegreppet. Begreppet Gud som en slags person anges inte, som det görs i övriga intervjuerna. Detta tyder på en viss osäkerhet och avhållsamhet i frågan. När begreppet Gud diskuterades är begreppet genomgående av personligt karaktär. I diskussionen återspeglas en form av personens sociala behov. Behovet av att ha en relation ”till något som är starkare än människan”. Bönen uppfattas som fenomen som en effekt av en andlig utveckling. Detta baseras på grund av att alla människor anses kunna utveckla sin egen bön. För intervjupersonen anses det ha med åldern att göra hur man ber.

Citat: ”Men jag tror också att man kan utveckla sin egen bön. Jag tror att alla människor kan be men jag tror att bönen blir mer vanlig när man blir äldre.”


Det finns en uttalad medvetenhet kring utveckling i människors eget tänkande, och hur det förändras med åldern och den andliga utvecklingen. Kommentarer berör även andra sätt varpå bönen förändras.

Citat: ”eller om man råkar ut för någonting som man inte vet hur man ska hantera.”


Intervjupersonen anser att människor kan be av sig själv. Fokus läggs inte som i övriga intervjuer på Guds Ande som integrerad i bönen. Övningsfaktorn i att utföra bön betonas frekvent. Dock antyds även att människan i bönen bör be om hjälp att kunna nå denna högre makt, Gud. En medvetenhet återspeglas som kan antas uttrycka samma sak som övriga intervjuer, där behovet av hjälp i utförandet av bön bör läggas fram. Vissa människor anses lättare kunna använda sig av böneformer än andra. Utvecklingstanken betonas som medel för alla människor att kunna utföra verksamma böner. De skrivna bönerna ses som en tillgång för den utvecklingsteorin. De skrivna bönerna ses som hjälpmedel till utvecklingen av den personligt utformade bönen.

Citat: ”Jag tror dock att det är bra att kyrkan har böner till hjälp, för att man på så sätt, så småningom, kan be utifrån sig själv”.


Personliga böner som används är böner som används för att få kontakt med denna högre makt, Gud, som anses existera. I bönen försöker intervjupersonen hitta sin personliga kontakt med Gud. Denna makt anses alla människor kunna komma i kontakt med om vilja att göra det finns. Principer anges som handlar om hur och varför människor kan ha viljan till att komma i kontakt med Gud. Reflektion görs också kring människors tillit till böner och dess ansedda verksamhet.

Angående bönesvar anges en specifik känsla som markerar att kontakten med Gud upprättats. Ett tydligt uttryck för medvetenhet om upplevelsen av bönesvar angavs. Kommentarer görs som uttrycker mer den inre upplevelsens välbefinnande, än yttre världsliga aspekters uppfyllande.

Fokus på det egna agerande vid bönesvar medför kommentarer kring känslor som infinner sig, och som anses vara konkreta bönesvar från Gud.

Karakteristisk för denna intervju var gudsuppfattningen som skiljer sig från övriga intervjupersoner. Ingen fast term angavs för gudsbegreppet. Termer som exempelvis makt, som en objektiv hållning till ordet användes istället.

7.8 Resultat 9


E är en aktivt troende. Relationstanken betonas i bönebegreppet. Uppfattningen att bönen är en effekt av en andlig utveckling betonas, då det poängteras att först när någon lärt sig hur man ber, efter det kan bönen innehålla allt.

Citat: ”Men sen när man har lärt sig att man kan be om allt.”


Diskussion kring Anden som verksam i bönen utvecklas inte mer än att den finns där. En uttalad medvetenhet om Anden som integrerad i allt liv görs. Oavsett religiös bakgrund anses den verksamma Anden finnas där för alla. När jag uppmärksammar tanken klargöras att det är samma Ande som även verkar i bönen. Poängteras görs dock att bönen ska komma från människan själv.

Citat: ”För att de kommer från hjärtat, när man sitter och … Det säger ju sig självt, säger man utifrån sig själv så blir det en, man ska kunna föra en normal konversation med Gud, och det blir inte normalt om man sitter och läser innantill. Det blir ju inte från sig själv.”


Här kan tydas en innerlig önskan att tala med Gud från hjärtat. Det utesluter dock inte att andra böner kan användas med samma resultat, då kontentan av svaret på frågan om skrivna böner är positiv, dock med en ovisshet i svaret. De personliga bönerna används som ett sätt att uttrycka det intervjupersonen anser sig behöva hjälp med.

I det egna beteendet förs ett resonemang som kan tyda på reflektion över samtalets perspektiv. Samtidigt tillgodogör sig intervjupersonen kunskap mot den egna rollen i form av tankar som kretsar kring fenomenet bön.

Citat: ”Det känns bra även om man har det jobbigt och egentligen kanske inte tror på att bönen fungerar. Då brukar det oftast vara så att människor som inte tror på att bönen fungerar ber ju ändå en bön i till exempel svåra situationer.”


Karakteristisk för denna intervju var en principfast hållning som inte ventileras som i övriga intervjuer. Samtalet kretsade kring också endast kring den egna förmodliga upplevelsen av fenomenet bön.

7.9 Resultat 10


F är en aktivt kristen. Bönen ses som en nödvändighet i intervjupersonen liv. En möjlighet att ventilera och få respons på sina handlingar. Inställning finns att bönens uttryckssätt blir mer verksam desto längre in i det kristna livet man kommer.

Citat: ”Det behöver inte innebära att en som precis blivit kristen ber dåliga böner. Jag menar bara att bönerna förmodligen mognar då man lär sig mer.”


Fokus ligger på det egna agerande. Detta medför kommentarer över aspekter såsom hur intervjupersonen borde göra och liknande. Primärt är återigen uppfattningen av Anden som förmedlaren mellan människan och Gud. Denna kraft antas vara beroende av bönen och tvärtom vilket kan tydas i uttryck som nedan.

Citat: ”Om jag skulle be utan den kraften skulle bönen vara utan nytta. Frågan är om det ens går att göra det? Det tror jag inte.”


Återigen har vi en slags känsla i självupplevelse vid mottagande av bönesvar från Gud. En uttalad orientering mot hög medvetande om skeendet finns inte. Det framkommer i intervjun, vilket ger karaktären av ödmjukhet, som en förutsättning för att få ta emot eller uppleva det.

Karakteristisk för denna intervju var förhållandet mellan intervjupersonen och uppfattningen kring fenomenet bön. Ibland kunde tydas en viss osäkerhet.

8 DISKUSSION KRING RESULTATEN


Det första jag kommer att tänka på när jag går igenom intervjusvaren är att det inte är självklart att den kyrkliga medlemmen uppmärksammar teologin på samma sätt. Speciellt inte när de reflekterar över bönen som fenomen och användningssätt. Kanske den mest centrala frågan i denna studie borde vara varför inte kyrkan är mån om att upprätthålla en sådan hållning. Ett svar kan stå att finna i den självupplevelse som bönen egentligen är. För majoriteten av de intervjuade är bönen ett personligt förhållande med Gud. Men samtidigt borde det vara lika givet att diskutera det kollektiva förhållandet till Gud, likväl som det personliga. Visserligen finns gudstjänsten, men när det gäller det kollektiva inre uttryckssätten, kanske det skulle kunna integreras mera.

Under intervjuerna framträdde olika sätt att erfara vad som föreföll var samma innehåll. På grund av meningsinnehållet kom detta att variera. Jag har dock kommit fram till fyra punkter som jag anser utgöra studiens huvudresultat.




A: Böneakten riktas mot den kyrkliga verksamheten


B: Böneakten riktas mot syften av social karaktär


C: Böneakten riktas mot den ansedda verksamheten i bönen


D: Böneakten riktas mot den personliga andligheten.



När böneakten riktas mot social karaktär och personlig andlighet återfinns i princip alltid den kyrkliga verksamheten som en slags referenspunkt. C kategorin riktas mot den grund vilket möjliggör utförandet av böner, nämligen tron på att det fungerar på något sätt. Denna grund återspeglas i intervjupersonernas kristna liv och blir därför integrerad i de övriga kategorierna.

I intervjuerna kan vi finna önskningar om varje människas uppriktighet i bönen. Oavsett om bönen uttrycks personligt eller i skriven form, finns denna önskan. Den önskan har med bönernas verksamhet att göra. Varje person är mån om att just sin bön ska gå fram till slutdestinationen. Ett självcentrerat förhållningssätt anses inte gynna en sådan verksamhet. Därför betonas i de flesta intervjuerna uppriktigheten i bönen som central. När det gäller bönen som en effekt av en inre andlig utveckling kan jag tycka, så här i efterhand, att formuleringen borde ha gjorts om. I majoriteten av intervjuerna har jag fått försöka förklara vad jag menar med denna fråga. Grundtanken i frågan var dock ganska enkel där jag ville ta reda på om en kristen mogenhet anses gynna bönelivet. De flesta ansåg det, vilket tyder på att kyrkan inte spelat ut sin roll i detta avseende. Om den kommer att göra det kan jag dock inte med dessa uppgifter svara på. Något som är viktigt att ventilera är de anledningar till att någon använder sig av bönen. Som ett par av intervjupersonerna poängterade, kan det ha med en känsla som innebär att människan inte har kontroll över sin vilja. Den som mår dåligt och inte vet hur den ska kunna må bättre, kan genom ett praktiserande böneliv kanske få hjälp att lättare leva med sina problem. Eller det kan ha att göra med relationstanken med Gud. Någon som en gång har fått ta emot ett bönesvar kan anse att Gud äntligen har gått med på en tvåvägskommunikation. Om man slutar att be eller börjar leva ett liv som man vet misshagar Gud kan det spoliera denna relation. Och det verkar inte någon vilja. Medvetenheten om det kan vara en bidragande orsak till att bönelivet är aktivt och upprätthålls.

Om man kan utföra en bön utan Guds Ande har med basis i svaren fått mig att fundera kring några saker. Några intervjuade har svarat direkt nekande på denna fråga. Andra har varit positiva i frågan. Jag anar att man lägger olika tonvikter på hur den Heliga Anden anses vara med i bönen. För några av dem intervjuade kanske man upplever denna kraft som en bokstavlig kraft, som har sitt upphov i ursprungskällan. För andra kanske bibelns ord om Andens kraft i bönen ses mer symboliskt. Det har varit svårt att försöka förstå de intervjuades inställning till denna kraft med hjälp av dessa frågor. I en intervju fick jag dock en inställning uttalad. Där drogs likhetstecken mellan kraften i bönen och den som anses finnas överallt. För mig så underlättade det att få en sådan relativt enkel förklaring. De som hävdat att man inte kan be utan denna kraft, kanske utifrån sig själv endast har sett bönen som en mekanisk handling. Alla värderingar utgår ju som bekant från människans egen utgångspunkt.

När det gäller intervjupersonernas uppfattningar om synen på den skrivna eller personligt utformade bönen, kan jag tyda att de personer som har ett aktivt böneliv inte i samma utsträckning har ett behov av att använda tidigare skrivna böner. Den personliga bönen kan generellt sägas vara den böneform som används mest och som de flesta är ense om att den fungerar, förutsatt ett uppriktigt sinnelag. Ingen är dock emot tidigare skrivna böner. Den rådande inställningen verkar vara, att de är bra i vissa sammanhang. Den skrivna bönen verkar inte konkurrera ut den personliga, utan de ses som komplement till varandra. En förutfattad inställning som jag hade innan genomförandet av intervjuerna, var att jag trodde att alla skulle poängtera trosbekännelsen, som en privat bön frekvent återkommande. Nu i efterhand förstår jag att denna bön tas upp i gudstjänsten likväl som hos den som vill be den. Dock uppmuntras det till enkla böner direkt från hjärtat och därav kanske denna bön passar bäst i sitt sammanhang, i gudstjänsten.

Bönesvaren är den del i intervjuerna som jag varit mest nyfiken på. Generellt kan sägas att det även för en aktivt troende är svårt att bevisa att sådant förekommer. Dock ser jag vissa likheter. Bönesvar kan komma genom en känsla som personen får. Denna känsla verkar uppfylla personen med något som uppfattas som positivt. Bland de flesta, dock ej alla, kan bönesvar också tas i uttryck genom materiella ting. Man kan alltså be en bön där man framlägger vad man vill ha och sedan få det. Inga garantibevis för att det fungerar ges. Tron verkar vara närmast den garantin man kommer. Det som jag fastnar vid är vid de tillfällen som någon inte upplever att denne får svar på sin bön. Man kan anta att en negativ känsla kan infinna sig hos de personer som upplever det. Och som det verkar händer det lika ofta att någon får svar på bönerna, som att någon inte får det. Ödmjukheten kan få sig en törn då det inte sker antar jag. Genomgående så är uppfattningen hög, att intervjupersonerna har fått ta emot bönesvar från Gud. Om någon har en sådan uppfattning kan det lättare bidra till att personen försöker förstå sig själv bättre. Både för att lättare se svaren samt för viljan att bli en respektabel tjänare i teologin. En sådan inställning kan gynna både den egna individen och kyrkan.

Påståendet att man måste ha kunskap om det man håller på med kan synas trivialt bland dem som inte anser att man behöver någon kunskap för att upprätthålla en relation med Gud. Dock verkar det som att inställningen till bönen tas med en slags ro. Man utför den om man vill. Den som gör det på andra grunder anses vara fel ute. Och det kanske är därför som dessa typer av frågor kring bönen ibland kan ha uppfattats som svåra. Intressant angående intervjuerna är att några personer säger sig aldrig ha tänkt i sådana termer. Därav har många intervjuer kantats av en pågående tankeprocess, som ibland kan ha gett diffusa svar. Genom en djupare ämneskunskap i frågan kanske de intervjuade hade kunnat, eller kanske efter dessa intervjuer kan tänka på och förklara bönens inverkan på ett enklare sätt. Detta kan vara bra dels för dem själva privat och dels för församlingens kontakt med omvärlden.


9 AVSLUTANDE DISKUSSION


Jag har nu kommit fram till slutet av uppsatsen. Här kommer jag att diskutera tillförlitligheten i min undersökning. Jag kommer att ta upp rapportens upplägg. Jag kommer också att dra några slutsatser av min undersökning.

Rapportens introduktion börjar med att ge några valda definitioner på vad bön är. Att jag valde att ta med det är för att det kan vara svårt att förstå vad det talas om, när man nämner begreppet bön. Visserligen finns det flera benämningar på vad bön kan vara, men jag ansåg dessa exempel vara relevanta i denna rapport. En av mina målsättningar har varit att både jag och den som läser denna rapport ska lära sig mycket om bönen och dess innebörd, i kyrkliga aktiviteter och bland gemene man. Det tycker jag att jag har lyckats med. Rapportens första del tar upp viktiga delar i gudstjänstlivet som berör bönen, och som finns att tillgå idag. Där har jag också försökt att redogöra för inställningen till bön med basis i böcker som finns att tillgå från kyrkan. Olika aspekter tas upp för att försöka få en helhetssyn på fenomenet.

När det gäller mitt metodval tycker jag att den religionsfenomenologiska metoden har fungerat bra i presentationen av hur man ska förstå sammanhanget. Den religionsfenomengrafiska metoden har enligt mig också fungerat bra i intervjudelen. Att jag valt att dela metoderna beror på att jag ville beskriva bönernas användning och kringliggande ting i gudstjänsten i den första delen. Då jag även ville försöka mig på att förstå erfarandet som centralt valde jag att anpassa den andra metoden till intervjudelen. Jag tycker att jag har lyckats belysa det syfte som jag har haft med min rapport.

Problem som jag har haft i samband med detta arbete är som tidigare nämnts med material från kyrkan. Jag har varit noga med att använda mig av material som ansetts vara tillförlitliga enligt kyrkan. Ett annat problem som jag har stött på är att jag tidigare inte gjort en undersökning baserat på intervjuer. Detta har tagit sig i uttryck att min teknik som intervjuare inte har haft den kraft som den borde ha. Visserligen har jag läst några böcker om hur man intervjuar på bästa sätt, men som i alla fall är det skillnad på teori och praktik. Dock anser jag att jag varit så noga man kan vara i återgivningen av intervjuerna. Redovisningen har enligt mig lyckats genomföras på ett sätt som stödjer den teori jag valt att använda mig av. Jag tycker att jag har kunnat hitta vissa underliggande strukturer som finns i en aktiv kyrkomedlems liv. Skulle jag ha intervjuat flera så tror jag att det skulle bli svårare att försöka hitta vissa gemensamma nämnare, då bönen är så fri inom denna kyrka.


Intressant är att ingen koppling görs mellan bön och meditation. Inget meditativt tillstånd anses gynna bönen. Uppfattningen är att en bön bör kunna bes i alla tillstånd och i alla situationer. Detta kan ses som ett förnekande av östreligionerna och religioner som influeras av dessa. Det kan ha att göra med att bönen strävas efter att vara integrerad och aktiv, både i det privata och i det religiösa livet. Om bönen endast skulle vara avsedd för det kristna livet kanske situationer kring det skulle kunna uppstå, som skulle gynna meditativa tankar. Jag ser detta som en effekt av en trosinriktning som har sitt upphov i en protestantisk västerländsk kultur.

Att ödmjukheten betonas som en väldigt viktig faktor, kan ha att göra med tron på att den inre önskan är viktig för resultatet av bön. Det kan vara en anledning att på ett liknande sätt uttrycka det i alla bönerna, såväl personliga som skrivna. Det behöver inte endast ha att göra med att Gud ses som allsmäktig och att människan jämfört med Gud anses vara obetydlig. De skrivna bönerna som används är väldigt uttryckligen formulerade. Det kan ha att göra med att den protestantiska utvecklingen som kyrkan har sin bas i, ofta betonade att böner ska rabblas och upprepas för att träda i kraft.


Några slutsatser som kan dras är att bönen enligt Missionskyrkan har sitt sanna upphov i hjärtat. De böner som inte kommer från hjärtat har ingen verkan. Att man använder sig av skrivna böner exempelvis i gudstjänsten, ses som komplement till de personligt utformade bönerna. De skrivna är lättare att ta till när de anpassas efter vissa behov. Att säga att bönen är ett privilegium för församlingsmedlemmarna kanske jag inte är berättigad att säga, men att den fungerar som en hjälp när de behöver ta till den, framgår av denna studie. Oavsett utförandet så kan man anta att bönerna är verksamma om uppriktighet finns i utförandet av dem. Jag har också kommit fram till den slutsatsen att en strävan finns hos gemene man att upprätthålla den gemenskap varje individ anser sig ha med Gud. Detta kan ses som ett steg i rätt riktning att bli bättre individer, men också att individerna svarar mot den ideologi som de tillhör.

10 SAMMANFATTNING


Denna studie har påvisat den betydelse som bönen har inom kyrkan. Arbete har också visat hur några medlemmar inom kyrkan erfar olika aspekter av bönen. Studier av detta leder dock ändå inte fram till en tillräcklig förståelse för att kunna förklara olika antagna skeenden i bönen. Detta har sitt upphov i faktorer som jag som religionsstuderande ej kan befästa vetenskapligt. Dessa kan dock beskrivas och förklaras på många sätt vilket framkommit i denna studie.

Studien visar på att bönen upplevs som verkande då den präglas av ärlighet. Frågan om bönens utförande utan denna faktor har i vissa intervjuer kommenterats och svaren har varierat. Frågor har i detta sammanhang väckts kring böner som mekaniskt utförda eller som direkt hämtade från hjärtat.


Det praktiska användningsområdet med bönen har redovisats. Gudstjänsten inom Missionskyrkan är fylld av böner som dels används för att befästa gudstjänstens innehåll, och dels används till att be om hjälp av olika slag. Det bes ofta för församlingens medlemmar. Detta då det anses behövas, vid exempelvis sjukdom men också för att bönerna kan bes förebyggande. Då kyrkan är en Missionskyrka ägnas många böner åt medlemmar som befinner sig i andra länder och förkunnar budskapet.

Bönen har en central position i utövandet av tron inom denna kyrka. Det framkommer av det antal böner som finns att tillgå i olika sammanhang, och även i hur man använder sig av bönen i gudstjänsten och privat.

Den första delen i rapporten är en fenomenologisk metod, där jag valt att beskriva ett sammanhang för att förstå det. Intervjudelen i rapporten är baserad på 10 intervjuer gjorda med medlemmar inom Missionskyrkan i Gävle under VT 02. För att analysera intervjumaterialet har jag använt mig av en fenomenografisk metod. Målsättningen med det har varit att försöka fånga hur intervjupersonerna upplevt bönens roll i det egna och i det religiösa livet.

Mina slutsatser av arbetet är att bönen som fenomen upplevs olika trots en gemensam religiös bakgrund. En gemensam nämnare är dock att bönen anses ha sitt sanna upphov i hjärtat. Människor anses kunna utföra böner mekaniskt, verbalt, men den bön som inte kommer från hjärtat har ingen verkan. Skrivna böner används och ses som komplement till de personligt utformade bönerna. De skrivna kan ibland fungerar bättre vid tillfällen som kräver sådana och då exempelvis vid begravningar. För troende inom Missionskyrkan fungerar bönen som en hjälp när de behöver ta till den. Oavsett om bönesvar erhålls eller inte är känslan av det en sorts inre positiv upplevelse. Den genomgående uppfattningen är att bönesvar ges i olika former, såväl andliga som materiella.

11 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING


En angelägen fråga som bör ligga till grund för vidare forskning är på vilket sätt församlingen kan enas i kollektiv mening och uppmuntra till en gemensam inställning till bönen. Dock inte som i en sekt utan som genom en personlig, men ändå enad hållning i frågan. Som det verkar nu är inställningen till bönen olika mellan personerna i vissa frågor. Det kan vara bra men det kan också vara bara att uppmärksamma sådan tankar i det religiösa livet. En studie om det skulle i samarbete med församlingen kunna ses som ett arbetsuppdrag.
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13 BILAGA 1


13.1 Intervjumall

1.
Vad är bön för dig?

2.
Är bönen för dig en effekt av en inre andlig utveckling?


Underfråga: Och i så fall hur yttrar sig denna utveckling?


3.
Anser du att man kan be utan hjälp av Guds Ande?

Underfråga: Kan någon i egen kraft be eller måste ett leverne/uppförande först upprätthållas innan bön?


4.
Hur ser du på förhållandet mellan den skrivna bönen och den personligt formade bönen?



Underfråga: Är de komplement eller fristående?


5.
Vilken/vilka böner använder du mest?



Underfråga: Varför?


6.
Hur ser du på bönesvar?

14 BILAGA 2


14.1 Intervju 1 och 2


Intervju utförd 020227


Intervjuades namn: Hans och Anna Helmersson

Jag: Hur ser ni på bön? Vad är bön för er?


H: Som ett personligt förhållande med Gud. Min kontakt med Jesus kan ske när som helst, då jag känner att jag behöver komma in i hans närhet och ventilera saker och ting som jag anser mig behöva ventilera. Denna kontakt är tvåvägs, då jag genom bönen kan lägga fram olika saker och sedan få respons på det, vad vet än är. Har jag problem kan jag tala om det för honom. Om man är i behov av något kan man be om att få det. Allt kan tas upp i bönen. Man kan se det som att Jesus är en god vän som man talar till i förtroende. Om man ser honom som en vän är det också lättare att komma in för honom i bön.

Jag: Kan man säga att bönen är en effekt av en inre andlig utveckling?

H: I ett aktivt kristet liv finns bönen med. Jag tror att om det personliga bönelivet är djupt, behöver man inte alltid be om konkreta ting. I ett sådant liv, ett aktivt kristet liv, vet jag vad jag behöver göra och Jesus vet vad jag som person behöver. Det har med min utveckling som kristen att göra. Det ena ger liksom det andra.

A: Handlingar som har sitt upphov i tankarna är viktigt. Det är i de personliga tankarna som en människas vilja kommer fram.

Jag: Ja, men kan man be utan hjälp av Guds Ande?


H: Anden finns med i bönen. I alla böner som bes finns Anden. Det kan vara i böner som rör jobbet, barnen, den egna tron och så vidare. Anden är den förmedlande kraften. Återigen är det tanken som finns, om man vill be till Gud, redan där finns Hans Ande med.

Jag: Så ett speciellt mönster måste inte levas enligt, för att kunna utföra en korrekt bön?

H: Nä, vem som helt kan be till Jesus. Det är viktigt att man inte krånglar till det för sig själv. Bönen ska vara enkel och lätt att ta till när man behöver det. När man gör det finns Anden med i bönen. Om man krånglar till det kan det hända att hur man ber blir viktigt än vad man ber om.

Jag: Hur ser ni då på förhållandet mellan den skrivna bönen och den personligt utformade bönen?

H: I församlingen och i församlingsbönen används det flera olika böner. Vi har naturligtvis Fader vår, och vi brukar be för någon som är sjuk i församlingen. Från vårt kansli, Missionskyrkans kansli, kommer det ibland att alla kyrkor i samfundet ska be för ett och samma ändamål. Då gör vi det.

Jag: Hur är det med tungomålstal?


A: Det görs inte så mycket nuförtiden. Tidigare användes det mer.


H: Vi hade tidigare bönegrupper i hemmen, vilket innebär att man samlas och ber tillsammans. Det görs inte så mycket nu. Det är ändå fritt fram för den som vill göra det. I gudstjänsten anpassas bönerna till de olika gudstjänsterna. Man kan säga att bönen inom kyrkan är formell. Det är för att så många som möjligt inom församlingen ska kunna dela bönen som en aktiv handling.

Jag: Vilken eller vilka böner använder ni mest?


H: Vi använder oss av enkla böner. Vi brukar be innan vi går och lägger oss. I den bönen kan man ta upp med Jesus det som man har haft i tankarna under dagen, och som kan ha varit betungande.

A: Det kan vara kanske något som man haft jobbigt med på jobbet, eller så kan det vara att man inte har hunnit talat med Jesus en dag. Då kan man känna att något inte är som det ska. Det kan vara olika orsaker som gjort att man inte kunnat göra det. Eller så kan det vara när man är på väg till jobbet och känner att man inte hunnit bett en bön till honom, kanske på grund av att man är stressad på morgonen. Då kan man göra det på cykeln på vägen dit.

Jag: Så man kanske kan säga att man när som helst kan använda sig av bönen för att komma i kontakt med Jesus?


H: Ja visst är det så. Inget tillfälle är för dåligt för det. En sådan bön är lika verksam som den som görs innan man sluter ögonen för kvällen.

Jag: Finns det inget speciellt tillstånd som gynnar sättet att komma i kontakt med Gud, exempelvis meditation?


H: Bön kan användas hur som helst och var som helst. När du känner att du behöver komma i kontakt med Gud. Detta behov kan uppstå när du minst anar det. Inget speciellt mottagligt innandöme behövs för att underlätta kontakten med Gud.

Jag: Slutligen, hur ser ni på bönesvar?

H: Det är som med det som hände ganska nyligen, då jag skulle byta jobb. Det fanns några jobbalternativ att välja på, och jag lade fram i bön för Jesus att jag skulle behöva hjälp med att välja det bästa jobbet för mig. Och som det va, försvann det ena alternativet efter det andra. Och det jobbet som till slut fanns kvar tog jag.

A: En stark tro underlättar för att se bönesvaren.

H: Ibland kan det ändå vara svårt att se vad som är bönesvar och vad som inte är det. Vi brukar därför skriva upp vad vi ber om på en bönelista. Och på baksidan finns det utrymme för att skriva ner bönesvar som vi får. På så sätt får man en överskådlig blick över hur många bönesvar man får ta emot av Gud.

Jag: Vilket tidsperspektiv används?

H: Ja, det kan röra sig om upp till något år. Det är också stärkande för tron att se att man har blivit bönhörd av Gud.

Jag: Tusen tack att ni tog er tid till denna intervju.

15 BILAGA 3


15.1 Intervju 3


Intervju utförd 020308


Intervjuades namn: Claes Eriksson


Jag: Den första frågan lyder så här: Bönen, vad har den för innebörd just för dig?


Claes: Relation. En konkretisering av Gudsrelationen i mitt eget liv.


Jag: Rent teoretiskt?


Claes: Rent spontant.


Jag: För att upprätthålla en bön, kontakt med Gud, innebär det att man först måste ha något på fötterna. Kanske först uppnå en viss andlig mognad för att ta steget och utföra en bön?

Claes: Nej, det tror jag inte. Däremot har jag av min egen erfarenhet kommit fram till att de bönestunder som fungerat bäst är i dem jag lyckats nå fram till den största ärligheten i, från min egen sida. Det är väldigt lätt att man halkar in i ett sorts mönster, använder ett visst sorts ord. Men när jag känner att mina ord spontant har kommit, har jag känt mig mera äkta och förhoppningsvis har relationen med Gud också blivit äkta. Man talar med Gud därifrån man är och inte sitter på en pall och låtsas som om man ber.

Jag: Då kan man säga att vem som helst kan utföra en bön, om det inte har med den andliga utvecklingen att göra. Att det ändå blir verksamt.

Claes: Absolut.


Jag: Ju längre man kommer på den andliga mognadsskalan måste bönerna förändras?

Claes: Det gör det säkert. Alltså, på om man tänker om man är barn så kan det ju kanske vara i högre utsträckning, vara lite naiva böner. Lite Mercedes Benz – böner.

Jag: Jag förstår vad du menar. Det kan man som vuxen också göra.

Claes: Ja, men jag tror att det finns en mognad där att man kan nå en andlig mognad. Behöver inte handla om bönen i sig utan i bönen kan man se konsekvenserna av den andliga mognaden. Att det handlar mindre om jag ska få och mera om att jag ska bli, ska vara. Handlar mer om att man söker hjälp för att kunna be för andra människor i andra situationer.

Jag: Kan man be utan hjälp av Guds Ande? Utifrån att vem som helst kan be. Går lite hand i hand med att ett teokratiskt leverne måste upprätthållas för att bön ska kunna utföras.

Lätt abstrakt kanske.


Claes: Jag förstår frågan. Om man ber så förutsätter det någon sorts tro på den man ber till. Sedan kan den vara ganska liten. Det kan vara den första flämtande tron. Den som tror enligt kristen tro, då som jag tolkar bibeln finns Anden där då. Den som tror kommer Anden till. Det blir liksom frågan besvarad på omvägar.

Jag: Jag förstår.


Claes: Anden är inget man måste förvärva. Den finns redan där. Dock har man ej kontroll över den. När du börjar be i den tron att Jesus Kristus är Herren, då finns Anden där.

Jag: Integrerad?


Claes: Ja.


Jag: Man kan också kanske säga att redan i önskan att utföra bön, redan där finns Anden?


Claes: Ja. För mig känns det viktigt att göra den distinktionen att Anden har jag inte kontroll över. Anden vill vara hos mig om jag vill vara hos Anden. Bönen är ett sorts uttryck för denna närhet. Att vara andlig är ingen merit. Anden finns där om du vill ha den där.

Jag: Så det blir en slags tvåvägskommunikation?


Claes: Ja, det är det. Det är som om att vi sitter här och pratar.

Jag: Hur ser du då på förhållandet mellan den personliga bönen och den skrivna bönen?

Claes: I våran tradition använder vi både ock. Det är dock skillnad på församlingar och människor. På vissa ställen skyr man de skrivna bönerna, då de inte kommer från människan själv. Min egen personliga hållning är att man inte läser en bön, man ber en bön. Om du gör en skriven bön till din egen så är den en bön lika god som någon annan. Det finns ett värde att betona äktheten. Är jag själv äkta blir bönen också det. Det blir där en slags kommunikation. För mig spelar det ingen roll om det är en skriven eller inte. Ser man att en skriven bön inte känns som jag, saknar den värde för mig. Det är som poesi. Då tar jag en annan istället eller formulerar en själv. Ibland skriver jag ned ord, dock inte så mycket nuförtiden. Då blir det mina ord. Men jag har mer kontroll på dem och jag behöver inte stressa fram orden. Särskilt i offentliga sammanhang såsom pastorssalen.

Jag: Man kan säga att de kompletterar varandra?


Claes: Ja, de är som olika verktyg. I vissa sammanhang passar några bättre och tvärtom.

Jag: Privat, vilken typ av bön använder du mest?

Claes: Det är nog mest eget samtal med Gud. Jag använder nog väldigt sällan någon bok med skrivna böner. Jag känner sällan ett sådant behov.

Jag: Inom gudstjänsten används som jag förstått mycket temaböner.

Claes: Hur menar du?


Jag: Man anpassar bönerna efter gudstjänsten. Vi gör som så att du får berätta vilka böner som används i gudstjänsten.

Claes: Ja, då är det Herrens bön eller Vår Fader som Herren själv har lärt oss. Sedan är det ganska olika. Ibland ber vi med en psalmbok. Eller i slutet av gudstjänsten tar man upp vissa ämne som formuleras efter behov. Annars har vi inte så många fasta böner i gudstjänsten.

Jag: Förböner, hur går de till rent praktiskt?

Claes: Det finns ingen riktig vana vid förbön i denna församling. Man är lite reserverad. Jag tror att både jag, Pelle och Andreas skulle vilja bryta igenom det här. Vanligtvis finns dock böner som kommer från samfundet som är för de olika söndagarna. Även här får man kombinera utifrån riktlinjerna utifrån sig själv. Det kommer nya hela tiden.

Jag: Bönesvar, hur ser du på det generellt?


Claes: När man ber finns det risk att man själv blir en del av bönesvaret. Man kan inte bara be Gud om att fixa allt. Det kan falla tillbaka på en själv, fixa det med de gåvor som du har själv.

Man kan dras in i skeendet själv. Denna fara finns alltid. Annars är det som med Anden. Man har ingen riktig kontroll över den. Ibland upplever man att man får svar på bönen. Eller man ber för någon som är svårt sjuk, och sedan en dag har denne gått bort. Man tycker; var fanns svaret någonstans? Samtidigt tror jag att bönesvar kan komma genom att någon blir frisk. Ibland tror att jag det kan vara en effekt av bönesvar. Men jag har inte kontroll över det, som det kan vara i detta industrialiserade samhälle, där drar man i den spaken och får det resultatet.

Jag: Handpåläggning, kan man se det som ett svar på bön?

Claes: Nej, handpåläggning är ett sätt att be. Som jag upplever det bejakar det att vi är Ande, själ och kropp. Att den kroppsliga beröringen är ställföreträdare för Guds beröring.

Jag: Tack för att du tog dig tid till denna intervju.

16 BILAGA 4


16.1 Intervju 4


Intervju utförd 020315


Intervjuades namn: Per-Arne Widmark


Jag: Bönens innebörd för dig, vad är bönen konkret?


P-A: Bönens innebörd det är att, för det första är det något av ett behov som jag kan känna. Jag kan komma på mig ibland så här att när jag varit stressad och kört igenom en hel dag att oj, jag har inte hunnit och stillat mig som jag brukar göra. För det har blivit nästan som ett behov, och det är just det här att jag får det här samtalet, kan lägga av massa funderingar, frågor, tankar. Någon gång vid något tillfälle för att få den här stillheten och kommunikationen med den Gud som jag tror på, och som är intresserad av det jag har i mitt hjärta.

Jag: Som en ventil?


P-A: Ja, det kan man säga. Jag vet att, jag har ingen sådär speciell … En del människor kan ha en böneplats. Jag springer en del i Hemlingby. Plötsligt när jag är i skogen kan jag komma på, då kan mina tankar formas som en bön. Det har just med den ventilen som du säger, att det har blivit något av ett behov. Sen är det så här att ibland kan jag uppleva att vad har jag nu att be om? Vissa tider, vissa stunder kan det kännas lite tomt. Och då är det nästan som om, ska jag hitta på något nu då. Och då kan det liksom få gå en tid då jag inte lever i bönesvären som jag gör vid andra tillfällen.

Jag: Jag förstår. Ja, kan man säga att bönen är en effekt av en andlig utveckling?


P-A: Ja, jag ber på ett helt annat sätt än jag gjorde i början, det gör jag.


Jag: Hur kan det yttra sig rent, liksom konkret. Om det blir en andlig utvecklingsskala?

P-A: Om jag säger så här att när jag började som pastor, eller när jag började i mitt kristna allvarliga liv då om jag säger så, så var det nästan en prestation. Att jag skulle be på ett speciellt sätt. Och det var likadant i gudstjänsten. Det gällde att nästan ibland att man imiterade vad andra, hur andra bad. Jag kunde ibland också känna att det jag bad, orden inte var mina spontana, äkta (ohörbart) utan jag kunde lyssna till någon som bad på ett vackert sätt, och ta efter att sådär skulle man nog be. Där har skett en utveckling på nåt vis så att, nämen det är inte jag, det är inte mina ord, det är inte mina tankar, inte mitt sätt att tala i bön med Herren. Där tycker jag det har skett en förändring. Och sen tror jag att jag ber på ett mera vardagsnära sätt idag. Jag kan ha pratat i telefon med någon människa och när jag lagt på luren så kan jag bara sucka, eller vara tyst inför mig själv, eller bara stilla mig att jag kan be för det samtalet. Väldigt, väldigt kort. Det tror jag inte jag gjorde förut utan det var mer uppspaltat, det var vissa tider och speciella situationer. Kanske en bönebok där man skrev upp olika böneämnen, och det gör jag fortfarande. Att man tar hjälp av boken som jag har i bokhyllan för att få hjälp i tankar, vad andra har bett och nedtecknat kan också bli mina tankar. Där har det nog skett en förändring.

Jag: Man kanske kan säga att ju mer andlig, om man får säga man blir, desto lättare, enklare blir det att utföra en bön?

P-A: Eller kanske det att man växer med sin tro hela tiden också på något sätt. Låt oss säga att nu är man kristen och nu kan man forma hela världen, men i möten med människor. Det är där man växer tror jag. I mötet med människors olika erfarenheter och miljöer, då blir de självsäkra orden, de tystnar. På det sättet kanske man också blir lite mer ödmjuk i sig själv kan jag känna.

Jag: Kan man be utan hjälp av Guds Ande?


P-A: Alltså man kan be, det kan man.

Jag: Rent praktiskt?


P-A: Ja. Alltså man kan be mekaniskt. Jag vet inte hur många som ber Fader vår utan att tänka på att de ber. Men frågan är om det blir en bön såsom Gud menar att den ska vara? Jag vet inte om Anden är med i min bön, når det fram då? Jag är tveksam. Det bero på vad du lägger i ordet bön. Man kan rabbla böner och det säger ju Jesus också när han angriper de skriftlärda och Fariséerna att de står och rabblar böner mekaniskt, för att folket ska se hur religiösa de är. Det finns ju den risken i alla sammanhang i kyrkan. Se hur religiös jag är för att nå en viss fromhet på den andliga skalan liksom. Det är en fara. Men känner jag att jag vill be intensivt för en människa. Det kan vara någon som har det jobbigt, eller det kan vara en sak man går och funderar över, eller bara känna en övergivenhet, då är det medvetet på ett annat sätt. Då tror jag Guds Ande finns med i bönen.

Jag: För att uppnå den här medvetna bönen, måste man ha ett visst andlig liv som man lever, ett visst mönster för att kunna komma fram till en bön som är presentabel?


P-A: Nä, jag tror att den människa som ber innerlig, man behöver kanske inte ens ha en andlig utveckling eller ens ha kommit fram till en personlig, kristen tro. Men plötsligt kan man uppleva i sitt inre att, Gud hjälp mig nu eller något sådant här. Gud om du finns, här är jag. Du som är så stor hjälp mig nu. Det räcker så.

Jag: En önskan?


P-A: Ja. Sen så tillhör det andliga livet. I det andliga livet ligger ju bönen. Och utan bön tror jag inte att man kan ha ett andligt liv.

Jag: Nä det vore ju konstigt om det är integrerat.

P-A: Ja. Däremot åkalla mig i nöden står det och det tror jag många människor gör omedvetet. Man kanske inte alltid vet vem man åkallar. Man kanske hamnar i en situation då det finns en äkthet i bönen.

Jag: Ja, det finns det många exempel på. Vilka böner i gudstjänsten används mest? Jag har förstått att man kan använda temaböner och anpassa dem. Men generellt böner som förekommer frekvent, finns det några sådana?

P-A: Ja, det gör det, det tror jag. Det märker jag nog. Dels så har vi en speciell bönelista där vi ber för olika teman. Vi kan be till exempel för en kyrka i Kongo. Vi kan be för människor som går in i olika pionjärsatsningar. Det är rent konkret. Det som ofta återkommer, det är ju då be för människor som är sjuka.

Jag: I församlingen eller utanför den?


P-A: I församlingen. I gudstjänsten ber vi för dem som är sjuka i församlingen. Om det inte finns några konkreta böneämnen, någon lapp där det står be för mig, jag är sjuk, si och så. Man ber ofta för församlingen och församlingsarbetet för både yngre och äldre. Ungdomsledarna i församlingen, det återkommer. Ofta tar man in bönen i den plats där man är, i församlingen och kyrkan som i Gävle här då. Be för där det är krig och oro och våld och sådant här. Det är något som varje söndag eller varannan söndag tas upp. Den som leder förbönen i gudstjänsten tar ofta med det här. Antingen är det jag eller Claes eller någon annan som leder förbönsdelen. Andra moment finns men just tankarna i bönen finns.

Jag: Finns det en skillnad mellan böner som förs fram spontant och de som redan är skrivna, som man läser upp?


P-A: Ja, det kan väl ibland, det beror på. Ibland kan spontana böner bli lite samma. Det är svårt att forma orden, medan i en skriven bön, om man skulle skriva ned, kan man fånga in sammanhang som kan fås genomtänkta, om man sätter sig ned och formulerar det, än man kanske så där spontant. Jag tror inte att det behöver vara någon andlig skillnad egentligen. Men så kan det vara så här att man känner att Anden uppmanar till att säga något speciellt i bönen, som man kanske inte hittar i just den skrivna bönen. Som är väldigt personligt som berör mig eller som berör församlingen konkret.

Jag: Och då kan man komplettera?


P-A: Ja, det kan man göra. Och det gör vi ofta. Vi nämner ofta böneämnena. Vi kan ha läst dem rätt ned så här.

Jag: Man kanske kan säga att det är väldigt fritt hur man utför, men det finns vissa mallar?


P-A: Ja, det är det. Det är inget som säger att så här ska det vara. Vi har ingen struktur så. Herrens bön används dock alltid i gudstjänsten. Växelbön används vid vissa tillfällen. Vi har i psalmboken då. Och då till exempel vid här, ettan är då gudstjänsledaren eller den som leder i bön, och så svarar församlingen. Det är en form av bön som används i församlingen, växelbön.

Jag: Hur planerar man något sådant?


P-A: Det planerar man in i gudstjänstordningen. Kan man ha någon gång då och då. Då jag vill att församlingen ska vara med aktivt i bönen, då säger man att tillsammans ber vi nummer 8:134 i psalmboken. Då är församlingen aktiv i bönen. En del kan be i Chorus.

Jag: För att komma till bönesvaren. Hur ser du på det?

P-A: Jo, det är lite som den här ventilen, som vi tidigare var inne på om bönens syfte. Man behöver inte be alltid för att man ska ha, vad ska jag säga, det handlar inte om att lägga i en slant i en automat, trycka på en knapp och få en chokladkaka. Bönesvar ges i olika former. Viktigt är att man inte endast ber för att få svar. Kontakten med Gud bör kunna hållas utan att något hela tiden måste fås, eller erhållas. En sådan kontakt är nog den bästa som i längden håller.

Jag: Tackar för denna intervju och att du tog dig tid.

17 BILAGA 5


Här har jag valt att redovisa de intervjupersoner som valt att vara anonyma. Jag har angett dem efter bokstavsskalan A- F

17.1 Intervju 5


Intervju utförd 020311


Intervjuades namn: A (intervjuperson valt att vara anonym)


Jag: Vad är bön för dig?


A: Bönen är en direkt kontakt med Gud. Bönen är viktig då den hjälpt mig att klara av olika prövningar genom åren. Jag har varit aktivt kristen i 16 år. Idag besöker jag inte gudstjänsten så ofta som förut, men under denna tid har jag kommit fram till vem som jag behöver be för. Det kan vara någon som jag vet har det svårt eller någon tanke som kommer upp om någon människa.

Jag: Är bönen för dig en effekt av en inre andlig utveckling?


A: Nej, det tror jag inte. Alla människor kan be till Gud. Det spelar ingen roll vilken position man har. Ju längre jag har varit med i kyrkan och ju längre jag ventilerat mina tankar om saker och ting, exempelvis bönen, desto djupare har min övertygelse blivit. Om det kan sägas vara någon effekt tror jag ändå inte.

Jag: Tror du att man kan be utan hjälp av Guds Ande? Kan någon be av sig själv eller måste ett uppförande först upprätthållas för att bönen ska kunna vara verksam tror du?


A: Guds Ande är med i alla böner. Då man ber står man i direkt kontakt med Gud. Detta sker med hjälp av hans verksamma kraft. Även den som inte tror kan utföra en bön då denna kraft finns med i alla böner. Ibland kan en bön ha sitt upphov i en tanke som jag får. Jag känner att jag bör be för någon i församlingen eller runt omkring mig. Det kan vara någon vän eller nära släkting. Sådant hände inte förr. Idag sker det titt som tätt.

Jag: Hur ser du på skrivna respektive personliga böner? Kompletterar de varandra?

A: Jag tycker om att läsa böner som andra människor har skrivit ned. Jag tycker att det är lätt att ta till sig vissa skrivna böner mer än om jag själv skulle försöka utforma någon bön. Om jag ser att bönen passar mig, varför skulle jag då inte kunna använda mig av den? Visserligen ber jag utifrån mig själv ibland också, men det kan vara svårt att hitta rätta orden. Jag tycker att vissa skrivna böner som jag tycker om kan vara minst lika viktiga som om jag hittade på en bön direkt från mitt hjärta. Är jag ärlig bör Gud höra mig.

Jag: Hur ser du på bönesvar?


A: Jag upplever ofta att jag får svar från Gud. Jag brukar känna dem som en kraftig känsla i mig själv. Jag kan också märka att om jag försöker hålla mig ajour med det som händer i kyrkan, får jag oftare och lättare svar på mina böner till Gud. Om jag inte fick bönesvar skulle jag inte be. Jag tycker det är viktigt att få svar på bönerna då jag genom detta känner att jag tror mer på Gud efter sådana händelser. Den som inte får uppleva ett svar på sin bön tror jag lätt kan falla ifrån. Då jag ber för någon, brukar det ofta hända att jag sedan får höra att den blivit hjälpt på det ena eller andra sättet. För mig är det viktigt att kunna be för människor jag tycker om.

Jag: Jag förstår. Tack att du ställde upp.

18 BILAGA 6


18.1 Intervju 6


Intervju utförd 020311


Intervjuades namn: B (intervjuperson valt att vara anonym)


Jag. Bönen för dig, vad är det?


B: Bönen är mitt personliga förhållande till min Gud. Bönen kommer från mitt hjärta och hjärtats röst går till Gud.

Jag: Är bönen en effekt av en inre andlig utveckling tror du?


B: Ja, det tror jag. Jag tror inte att jag lever som Gud vill att jag ska leva. Men jag önskar och det är min förhoppning att jag så småningom ska kunna leva ett liv som han vill. Jag tror att för att göra det krävs det erfarenhet. Även att höra andra människor tala om vad de har varit med om, kan förhoppningsvis ge mig den erfarenheten jag behöver på vägen. Jag vill leva ett liv där jag tänker och har Gud med hela tiden. Det är tyvärr inte så lätt, så det är mitt mål.

Jag: Kan man be utan hjälp av Guds Ande tror du?

B: Jag tror att alla människor kan be. Man behöver nog inte ha någon bakgrund eller så för att göra det.

Jag: Hur ser du på den skrivna bönen och den personliga bönen? Finns de några skillnader eller kompletterar de varandra?

B: Jag tycker att alla böner är lika bra. Ingen bön är värd mer än en annan. Hur man använder sig av vissa böner har med vilket tillfälle man befinner sig i. Om jag till exempel befinner mig i gudstjänsten kanske inte en tyst personlig bön är att föredra. Och ibland så kan det vara tvärtemot.

Jag: Vilken bön använder du dig mest av?


B: Jag har ingen bön som jag använder mer än någon annan. Jag försöker hitta på en bra bön när jag känner att det är lämpligt för mig att komma inför min Gud. Om det blir från mitt hjärta eller en bön som någon har skrivit spelar ingen roll för mig.


Jag: Bönesvar, hur ser du på det?


B: Jag förstår nog inte frågan.

Jag: OK. Hur ska man kunna veta att Gud hör din bön om han inte ger respons på dem någon gång?


B: Svår fråga. Jag tror att man kan se svaren man får från Gud, om man ofta läser hans ord och försöker leva ett liv som bibeln förespråkar. Om Gud ser att man vill ha hjälp så tror jag inte han är sen att hjälpa mig. Jag erinrar mig ett bibelställe där det står någonting likt: Om ditt barn vill ha bröd, vem ger denne då en sten? Om ditt barn vill ha bröd, vem ger denne då en skorpion? Jag tror att Gud kan ge den som tror på honom det som den vill ha.

Jag: Tack.

19 BILAGA 7


19.1 Intervju 7


Intervju utförd 020510


Intervjuades namn: C (intervjuperson valt att vara anonym)


Jag: Vad är bön för dig?

C: Bön för mig är att ha en högre makt som jag kan prata med. När jag känner att jag är ledsen eller behöver något för dagen som jag känner att jag inte kan få.

Jag: Kan man säga att bönen är en effekt av en andlig utveckling och i så fall hur yttrar sig denna utveckling?


C: Ja, jag tror att man måste lära sig att be genom att gå i kyrkan. Det yttrar sig så att man så småningom får något tillbaka av Gud.

Jag: Tillbaka, kan man säga att det är ett bönesvar?


C: Ja, det tycker jag att man kan säga.

Jag: Kan någon be utan hjälp av Guds Ande, eller kan någon be i egen kraft? Förstår du frågan?


C: Ja. Jag tror att man kan be utan Guds Ande, men jag tror också att man får den när man har lärt sig be ordentligt. Jag tror man måste ha en tro för att vilja be.


Jag: Så tron är förutsättningen för att kunna utföra en bön?


C: Ja, jag tror det.


Jag: Och när man väl har lärt sig det kommer Guds Ande in i bönen? Är det så?


C: Ja, jag tror att Guds Ande finns om man ber och har tron. Då tror jag att man har Guds Ande.


Jag: Förhållandet mellan den skrivna och den personligt utformade bönen. Hur ser du på det? Är de komplement eller är de fristående?


C: Jag tror att bönen ska komma inifrån. Inte att någon annan ska komma på dem åt en.

Jag: Men skrivna böner används ju i gudstjänster så de måste vara ganska användbara ändå.

C: Ja, men jag tror att Gud hör när man ber från sitt eget hjärta.

Jag: Vilka böner använder du mest?


C: Jag använder böner som kommer från min familj, sedan jag var liten som jag har lärt mig genom min mamma. Och jag brukar börja så här: Gud, hör du mig så svara.

Och sedan känner jag om han är med mig.

Jag: Bönesvaren, hur ser du på det? Hur kan man veta att en relation till Gud finns?


C: Jag tror att om man har en relation med sin Gud så känner man när Gud har hört mig. Ibland tror jag också att man kan se på de saker som man får, kanske ibland att man bara får vara frisk, kan vara ett bönesvar. Ibland tror jag att man får saker som man kanske inte uppfattar som bönesvar, men om man tänker till så förstår man att många saker vi får i livet, är svar på det vi tidigare bett om.

Jag: Ja, tack.

20 BILAGA 8


20.1 Intervju 8


Intervju utförd 020511


Intervjuades namn: D (intervjuperson valt att vara anonym)


Jag: Ja vi börjar direkt. Bönen för dig. Hur ser du på bönen, vad är bön för dig?


D: Bön för mig, det är att kunna tala med en högre makt som jag känner är starkare än människans kraft då.

Jag: Den makten, är den Gud?

D: Den makten för mig är Gud ja.


Jag: Bönen som fenomen, är det en effekt av en andlig utveckling, vilket innebär att du måste ha något på fötterna för att kunna uttrycka dig genom bön?

D: Jag förstår inte hur du menar.


Jag: Kan vem som helst be, eller måste man uppnå en speciell andlig mognad för att kunna uttrycka sig i bön? Alltså, kan vem som helst be?


D: Ja, jag tror att vem som helst kan be, det tror jag.


Jag: Då kanske man kan säga att det inte är en effekt av en inre andlig utveckling. För bön drar en parallell till andlighet?

D. Men jag tror också att man kan utveckla sin egen bön. Jag tror att det har med åldern att göra, jag tror att det har med åldern att göra. Jag tror att det har med utveckling att göra hur man ber. Jag tror att alla människor kan be men jag tror att bönen blir mer vanlig när man blir äldre, eller om man råkar ut för någonting som man inte vet hur man ska hantera med människans hjälp.

Jag: Jag förstår. Så anser du att man kan be utan hjälp av Guds Ande?


D: Ja. Jag anser att man kan be för jag tror att det är en träningssak att kunna be. Jag tror att man måste be om att få hjälp att nå sin högre makt.

Jag: Men i bönen, ligger inte själva Anden i bönen?


D: Nej, det tror jag inte.

Jag: OK. Hur ser du på förhållandet mellan personligt utformade böner, och det som kyrkan pratar om, skrivna böner. Tror du det finns någon, kan de komplettera varandra eller är det helt fristående?


D: Jag tror att det kan vara svårt för en del människor och be ut av sig själv. Det tror jag har med utveckling att göra. Jag tror dock att det är bra att kyrkan har böner till hjälp, för att man på så sätt, så småningom, kan be utifrån sig själv. Så jag tror inte att det är något hinder att det finns förskrivna böner.

Jag: Vad använder du för personliga böner?

D: Ja, jag använder mig av en bön som jag lärt mig som jag försöker hitta denna högre makt med hjälp av. Jag tror att alla människor har tillgång till denna högre makt.

Jag: Bönesvar, hur ser du på det?


D: Jag tror att när man börjar känna ro inom sig, då tror jag man har hittat denna högre makt. Jag tror ej att denna makt hjälper en med materiella saker. Jag tror att denna makt endast hjälper människan med det andliga. Jag tror att bönesvar kan vara ett lugn eller en ro inom sig själv.

Jag: Så man kan inte be om något konkret och få det?


D: Jag tror inte det. Dock kan man be om att lära sig att hantera livet som det är.

Jag: Men är inte det en del av en ideologi, att kunna be för att få något?


D: Jag förstår inte hur du menar.


Jag: Är det inte därför man har en tro på någon högre makt, man ger och tar?


D: Jag är utav den åsikten, för mig själv, att jag använder bönen för att hitta lugnet inom mig. Andra kanske ber för att få saker, det gör inte jag.

Jag: Tusen tack

21 BILAGA 9


21.1 Intervju 9


Intervju utförd 020511


Intervjuades namn: E (intervjuperson valt att vara anonym)


Jag: Vad är bön för dig?


E: En relation med Gud.


Jag: Är bönen för dig en effekt av en inre andlig utveckling?


E: Ja.


Jag: Hur yttrar sig denna utveckling?


E: Hur mycket man egentligen kan, allvarligt talat, när man inte har insikt, då är det väl att man tror att man kan be om att man ska sova gott. Du vet sådana där ”basicböner” typ.

Jag: Visst.


E: Men sen när man har lärt sig att man kan be om allt.

Jag: Kan man be utan hjälp av Guds Ande?


E: Hans Ande finns ju alltid omkring.

Jag: Men, man kan inte be i egen kraft?


E: Nej.

Jag: Varför kan man inte göra det då?


E: Men hans Ande finns ju alltid omkring.

Jag: Överallt?


E: Överallt.

Jag: Även för de orättfärdiga?


E: Ja.

Jag: Så du menar att om man utför bön så finns han där ändå, precis som att han finns här nu när vi sitter här?


E: Mm.

Jag: Så det är inte skillnad på den typen av Ande som finns här nu om vi eventuellt skulle be?

E: Nä.

Jag: Intressant.


E: Alltid verksam.


Jag: Hur ser du på förhållandet mellan den skrivna bönen och den personligt formade bönen?


Kan man se dem som komplement eller är de fristående?


E: Personligt. För att de kommer från hjärtat, när man sitter och … Det säger ju sig självt, säger man utifrån sig själv så blir det en, man ska kunna föra en normal konversation med Gud, och det blir inte normalt om man sitter och läser innantill. Det blir ju inte från sig själv.


Jag: Innebär det att de skrivna bönerna inte kan vara verksamma?


E: Nej.


Jag: Det innebär inte det?

E: Nej.


Jag: Så de kan också fungera bra?


E: Ja.


Jag: Varför har man skrivna böner?


E: Vet inte.

Jag: Kanske för att det ska bli lättare att utföra …?


E: Enda gången man vet att de är sådana är när folk ska ta emot Gud och sådär. När man ska ta emot Jesus.

Jag: Jag förstår. Ja, vilka eller vilka böner använder du mest?

E: Personligt utformade.


Jag: Varför?


E: För att det finns inga skrivna böner för till exempel när man har problem och så där. Att sitta och läsa innantill när man vill ha hjälp med någonting finns ju inte i de skrivna. Så det är personligt utformade.


Jag: Hur använder man dem?


E: För mig när jag behöver hjälp med någonting eller när jag vet att någon annan omkring mig behöver hjälp med någonting. För någon annans skull eller för min egen skull.

Jag: Så om du vet att någon behöver hjälp …


E: Och jag inte kan göra så speciellt mycket åt det så …

Jag. Ber du?


E: Ja.


Jag: Vilket för oss osökt in på bönesvaren. Hur ser du på det?

E: Olika.

Jag: Mm, men hur ska man kunna veta att en relation till Gud finns? Hur upplever man att det är en tvåvägskommunikation, och att det inte endast är sig själv man talar med?


E: Det känns bra även om man har det jobbigt och egentligen kanske inte tror på att bönen fungerar. Då brukar det oftast vara så att människor som inte tror på att bönen fungerar, ber ju ändå en bön i till exempel svåra situationer. Då de inte har något annat att vända sig till, vilket nog inte var svaret på frågan he, he.

Jag: Kanske inte, men det ligger ju lite i det.


E: Hur var frågan nu igen?


Jag: Bönesvar, hur ser du konkret på bönesvar? Får människor bönesvar?

E: Jag tror det.

Jag. I så fall, hur kan det yttra sig att man får svar?


E: Förhoppningsvis att det man har bett om, om det är någon som är sjuk eller om det är någon som har det jobbigt, kanske blir stärkt på nåt vänster. Är ju vad man hoppas då.

Jag: Det är kanske därför man ber också, för att få svar?


E: Ja, helt klart. Och det är väl därför som tro kallas tro, för man vet inte.

Jag: Tack för denna intervju som ju gick att genomföra.

22 BILAGA 10


22.1 Intervju 10


Intervju utförd 020512


Intervjuades namn: F (intervjuperson valt att vara anonym)


Jag: Vad är bön för dig?


F: För mig är bönen en länk mellan mig och Gud. Den här länken är allt jag behöver i mitt kristna liv för att ha kontakt med Jesus.

Jag: Är bönen för dig en effekt av en inre andlig utveckling?

F: Ja, definitivt. Jag tror inte att man som nykristen har böner som alltid når fram till Gud. Jag tror att bönerna lämpas mer och mer efter insikten jag får i det kristna budskapet. Det behöver inte innebära att en som precis blivit kristen ber dåliga böner. Jag menar bara att bönerna förmodligen mognar då man lär sig mer.

Jag: Tror du att man kan be utan hjälp av Guds Ande?

F: Nej, det tror jag inte. Jag förstår inte riktigt hur det skulle kunna ske. I bönen finns Guds Ande som en slags aktiv kraft. Denna kraft tror jag är förmedlaren mellan mig och Gud. Om jag skulle be utan den kraften skulle bönen vara utan nytta. Frågan är om det ens går att göra det? Det tror jag inte. Visserligen har man hört att folk ber utan att tänka på vad de ber. Kanske går det att uttala en bön utan denna kraft, men vad gör det då för nytta?


Jag: Hur ser du på den skrivna bönen respektive den privata bönen? Är de komplement eller fristående?

F: Bra fråga. Hur jag ser på det? Jag använder mig sällan av skrivna böner. Varför jag inte gör det vet jag inte. Kanske för att de är tråkiga. Jag tror ändå att de är bra att ha i vissa sammanhang. När jag ber gör jag det från mitt hjärta. Att läsa en bön skulle inte vara samma sak, i alla fall inte för mig. Kanske borde jag börja använda mig av sådana efter det här samtalet. Skratt.

Jag: Ja, kanske. Men hur ser du på bönesvar då?


F: Jag vet inte riktigt. Menar du om man kan få hjälp med problem och så genom bönen?


Jag: Ja. Hur kan man veta att en relation med Gud finns om han inte visar det på något sätt?


F: Jag vet inte hur andra upplever det, men jag tycker mig kunna känna om jag har fått svar från Gud på mina personliga böner.

Jag: Hur tar sig det i uttryck?


F: Lite olika, men i de flesta fall löser sig saker på det ena eller andra sättet. Ibland kanske något som jag inte kunnat lösa själv, bara blir bra efter att jag sagt till Gud att jag har svårt att hantera situationen. Och så bara blir det löst. Är tyvärr lite svårt att förklara.

Jag: Jag förstår och tackar för att du ville ställa upp.

23 BILAGA 11


Nedan är skrivna böner som används inom gudstjänsten och vid vissa tillfällen.

23.1 Dopbön


Gud, vår skapare och frälsare. Vi tackar dig för vårt liv och försoning i Jesus Kristus, som har levt och dött och uppstått för oss. Tack att du har skapat oss till gemenskap med dig och varandra. Vi tackar dig för (namnet på den som döps), som vi i dag döper in i Kristus, och med dig att du genom, din heliga Ande ger honom/henne del i det nya livets verklighet. Låt Anden sänka sig över detta vatten och fylla (namn) med liv och ljus och hopp. Låt tron på Herren Jesus Kristus växa fram hos honom/henne och låt honom/henne bli en levande lem i din församling. Amen.


23.2 Vigsel


Herre, vi prisar dig för livets under. Hos dig är livets källa, I ditt ljus ser vi ljus. Underbart har du skapat oss och gett oss gåvan att kunna älska varandra. Låt vår kärlek och gemenskap växa och fördjupas. I Jesu namn. Amen.


23.3 Välkomnande av nya medlemmar


Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du på olika vägar har fört (namn) till trons gemenskap med dig själv genom Jesus Kristus. Vi ber att (namn) aldrig skall upphöra att förundras över vad du har gjort för honom/henne. Hjälp (namn) som i dag förenas med denna församling att stå fast i tron och att i ord och gärning bära vittnesbörd om din kärlek bland människor.

Vi tackar dig, Gud, för din församling som är en moder för oss alla. Fyll oss med kärlekens och försoningens Ande, så att vi kan leva i glädje med varandra och i en öppen gemenskap med andra kristna och med alla våra medmänniskor.

Vi ber i Jesu Kristi namn: bruka oss i din tjänst i din värld. Amen.


23.4 Nattvard


Vi tackar dig, du himmelens och jordens Herre, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Låt din Ande komma över oss och dessa gåvor, så att vi får del av det himmelska bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod.

Den natten då Herren Jesus blev förråd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: ”Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.” Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.” (1 Korintierbrevet 11:23b-25)


Din död förkunnar vi, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer i härlighet.

Vår Herre och Frälsare, högt lovad i all evighet. Dig vare pris och ära för att du utgav dig själv, låt ditt blod utgjutas och din kropp nedbrytas i döden för oss, för att vi skall ha syndernas förlåtelse och evigt liv.

Förena oss, o Gud, inbördes och med alla heliga i himmel och på jord i en allt innerligare gemenskap. Helga vår kropp och själ till ett lovande och heligt offer som behagar dig. Hjälp oss att med ord och gärning alltid prisa och lova ditt heliga namn. Vi ber om en glädjerik uppståndelse genom din son, vår Frälsare, och förenas i den bön som han själv har lärt oss: Herrens bön läses.


23.5 Bön för medarbetare i församlingen


Låt oss bedja! Himmelske Fader. Tack att du tar dessa människor i din tjänst och låter dem vara dina medarbetare. Bruka deras gåvor och gör dem till välsignelse. Hjälp dem att i mötet med människor finna de ord och handlingar som förmedlar evangeliet om Jesus Kristus. Låt människor genom dem få en hälsning från dig, bli övertygade om att du finns och är deras gode himmelske Fader. Vi ber för dem som nu går in i olika uppgifter i församlingen: Ge dem kraft, frimodighet, glädje och iver att tjäna dig. Hjälp dem att i ordet och bönen hämta tröst och finna andlig förnyelse. Låt din helige Ande leda och bevara dem nu och alltid. Amen.


24 BILAGA 12


24.1 Betydelsen i Herrens bön.

Denna tolkning är utgiven av EFS, som är det nät där Missionskyrkan ingår.

Fader vår, som är i himmelen.


Vad betyder det?

Gud vill härmed uppmuntra människor att tro att han är människans rätte Fader och att människorna är hans rätta barn, för att de skall be frimodigt och med fullt förtroende som goda barn till sin käre far.

Första bönen:

Helgat varde ditt namn.


Vad betyder det?

Guds namn är heligt i sig självt, men Missionskyrkans medlemmar ber i denna bön, att det skall hållas heligt också ibland dem.

När sker det?

När Guds ord lärs rent och klart och när medlemmarna som Guds barn lever efter det. När den som lär och lever annorlunda än Guds ord lär, vanärar han Guds namn bland medlemmarna.

Andra bönen:

Tillkomme ditt rike.


Vad betyder det?

Guds rike kommer av sig själv även utan medlemmarnas böner, men ändå bes i denna bön, att det skall komma också till dem.

När sker det?

Det sker, när den himmelske Fadern ger medlemmarna sin helige Ande, då kan de genom

hans nåd och hans heliga Ord leva saligt här i tiden och sedan i evigheten.

Tredje bönen:

Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.


Vad betyder det?

Guds goda och nådiga vilja sker även utan medlemmarnas bön, men de ber i denna bön, att den skall ske också hos dem.

När sker det?

Det sker när Gud bryter ner och förhindrar varje beslut, vilja eller tanke som inte tillåter, att människan helgar hans namn eller att hans rike kommer, t.ex. djävulens, världens eller människans egen köttsliga vilja. Det sker också, när Gud styrker och bevarar människan i sitt ord och tron till livets slut. Detta är hans nådiga och goda vilja.

Fjärde bönen:

Vårt dagliga bröd giv oss i dag.


Vad betyder det?

Även om man inte ber om det ger Gud dagligt bröd åt alla, också åt de onda människorna. Men medlemmarna ber i denna bön, att Gud skall lära medlemmarna att uppskatta deras dagliga bröd och ta emot det med tacksamhet.

Vad menas med dagligt bröd?

Allt det, som hör till människans livsuppehälle, t.ex. mat och dryck, kläder, hus och hem, pengar och ägodelar, god make och snälla barn, god överhet, goda samhällsförhållanden, god väderlek, fred och frihet, hälsa och arbetsförmåga, goda skolor, goda vänner och grannar

m.m.

Femte bönen:

Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.


Vad betyder det?

Man ber i denna bön, att den himmelske Fadern inte skall se på människans synder och för deras skull vägra att höra deras böner. Människorna är inte värda att få något, som de ber om, och de kan inte heller förtjäna det, men de ber, att Gud skall ge dem alltsammans av nåd. De syndar varje dag på många sätt, och de förtjänar inget annat än straff. Så vill också de av hjärtat förlåta dem, som syndat mot dem, och gärna göra gott mot dem.

Sjätte bönen:

Och inled oss icke i frestelse.


Vad betyder det?

Gud frestar ingen, men man ber ändå i denna bön, att Gud skall beskydda och bevara medlemmarna, så att djävulen, världen och deras eget kött inte bedrar dem och lockar dem bort från den rätta tron till en falsk tro, förtvivlan eller andra svåra synder. Men om de ändå drabbas av sådana frestelser, är det deras bön, att de inte skall falla utan till sist övervinna och behålla segern.

Sjunde bönen:

Utan fräls oss ifrån ondo.


Vad betyder det?

Medlemmarna ber i denna bön som en sammanfattning, att deras Fader i himlen skall frälsa dem från allt ont till kropp och själ, och att han, när deras sista stund kommer, skall ge dem ett saligt slut på detta livet och hämta dem från jordelivet till sig i himmelen för sin nåds skull.

Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.


Vad betyder Amen?

Det betyder, att man skall vara säker på att den himmelske Fadern godtar dessa böner och hör dem. Ty han har själv befallt människan att be på detta sätt och lovat att höra dem. Amen, amen, det betyder: Det är sant och visst, så skall det bli!


� � HYPERLINK http://www.svt.se/nyheter/bakgrund/inrikes/brand/brand.htm ��http://www.svt.se/nyheter/bakgrund/inrikes/brand/brand.htm� (Hämtat 12 Mars 02)


� Humanistisk religionsforskning, sid 85


� Sökaren NR 2 1987. 


� Recovering the soul: A scientific and spiritual search by Larry Dossey


� Den religiösa erfarenheten i dess skilda former sid 421 


� The Psychology of Petitionary Prayer sid 302


� Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 19


� Grundsatser för Svenska Missionsförbundet punkt 2.


� Grundsatser för Svenska Missionsförbundet punkt 28


� EFS rötter sid 47 


� Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 13


� Grundsatser för SMF punkt 6


� SMF månadstraktat. Utskick 2002 03


� Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 112


� Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 152


� Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 153


� Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 88


� Trons grund och innehåll punkt 40


� Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 32 


� Bibel 2000


� Gå in i din kammare sid 5


� Bilaga 2


� Bilaga 2


� Bilaga 3


� Bilaga 3


� Bilaga 3


� Bilaga 3


� Bilaga 4


� Bilaga 4


� Bilaga 4


� Bilaga 4


� Bilaga 5


� Bilaga 5


� Bilaga 6


� Bilaga 6


� Bilaga 6


� Bilaga 7


� Bilaga 7


� Bilaga 7


� Bilaga 8


� Bilaga 8


� Bilaga 8


� Bilaga 9


� Bilaga 9


� Bilaga 9


� Bilaga 10


� Bilaga 10


� Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 54-55 


� Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 111


� Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 86


� Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 104-105


� Handbok till den kristna församlingens tjänst sid 149


� � HYPERLINK http://www.msbv.se ��http://www.msbv.se� (Hämtat 9 februari 02)





0

2




Beteckning: Rel D 14:V02

		Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap



		Bönen

Roll och funktion


En vetenskaplig studie om bönens innebörd


bland Missionskyrkans medlemmar



		Björn Nyberg

Juni 2002



		D-uppsats, 10 poäng

Religionsvetenskap



		Religionskunskap D

Handledare: Jari Ristiniemi





� EMBED Word.Picture.8  ���








_1035985488.doc








