
Den kristna gudstjänsten 
...när ni samlas har var och en något att ge... (1 Korintierbrevet 14:26) 

Bibelstudium, Pingstförsamlingen Lindesberg, 2014-04-12 kl 19:00 
Inledning. 
Detta bibelstudium handlar om den kristna gudstjänsten, dess syfte och innehåll, och hur vi bör 
förhålla oss till densamma. Studiet är utformat som en serie av frågor och svar.  
Frågor och svar kring den kristna gudstjänsten. 

1. Fråga: Vad är den kristna gudstjänsten? Svar: Varje tillfälle då människor som kommit till 
personlig tro på Jesus Kristus samlas kring den gemensamma tron på honom så är det en 
gudstjänst. Jesus själv säger att han är närvarande när två eller tre samlas i hans namn (Matt 
18:19-20) och då finns särskilda löften om att han skall svara på de troendes böner. 

2. Fråga: Är alla gudstjänster offentliga? Svar: Nej. De flesta sammankomsterna ska vara 
offentliga (Apg 5:12, 1 Kor 14:23) och men vissa är enskilda, t ex sådana som innehåller 
förhandlingar och beslut i olika frågor (Apg 6:2, Apg 15:4). 

3. Fråga: Vad är syftet med den kristna gudstjänsten? Svar: Ett kort svar: uppbyggelse (1 Kor 
14:26). Ett längre svar kan tänkas vara: syftet med den kristna gudstjänsten är att troende 
människor möts kring den gemensamma tron för att tillbe Gud, höra hans Ord, och 
uppmuntra varandra att växa i tron till likhet med Kristus, samt att visa kärlek till varandra 
som bröder och systrar i tron.  

4. Fråga: Vad skall/kan/bör gudstjänsten innehålla? Svar: Grundläggande är att gudstjänsten 
innehåller undervisning utifrån apostlarnas lära (Apg 2:42, 1 Kor 14:26), gemensam bön 
(Apg 2:42, Apg 4:23-31), gemenskap (Apg 2:42), brödsbrytelse (Apg. 2:42). Vidare bör 
gudstjänsten innehålla sång och musik, både lovsång  och undervisande sång (1 Kor 14:26, 1

Kol 3:16, Ef 5:19),  profetiska budskap (1 Kor 14:24, 14:29), olika uppenbarelser (1 Kor 
12:7, 14:26, 14:30) t ex tungotal med uttydning (1 Kor 14:26-28), offentlig och enskild 
prövning av sådant som frambärs (1 Kor 14:29), allt utifrån hur Anden leder. Dessutom kan 
mötena innehålla offentliga tillrättavisningar (1 Tim 5:20), avskiljande av personer för olika 
tjänster genom bön och handpåläggning (Apg 6:1-6, Apg 13:1-3), vittnesbörd om vad Gud 
har gjort (Apg 15:4). Dop nämns i Nya testamentet inte i direkt samband med gudstjänsten, 
men passar väl in där. Samma sak kan sägas om förbön, t ex för sjuka. 

5. Fråga: Vad skall gudstjänsten inte innehålla? Svar:  Sådant som inte är uppbyggligt eller 
ger människor ära, t ex underhållning eller rent profana inslag. Dessutom varnar Bibeln för 
partibildning, stridigheter och diskussioner i samband med mötena eftersom det bryter ner 
tron (1 Kor 11:18-20, 2 Tim 2:14). Vidare varnas för att behandla människor olika utifrån 
deras sociala status i samband med gudstjänsterna (Jak 2:1-7). 

6. Fråga: Finns det några allmänna regler för gudstjänstens utformning? Svar: Nej, så länge 
innehållet är bibliskt och allt sker med värdighet och ordning har vi stor frihet i 
utformningen av gudstjänsterna (1 Kor 14:39). Mycket av undervisningen i 1 Kor 11-14 
domineras av ordningsfrågor i den lätt svärmiska församlingen i Korint. 

7. Fråga: Vilken veckodag skall gudstjänsten hållas? Svar: De Jesus-troende judarna i 
Jerusalem samlades dagligen i templet (Apg 2:46, 5:42) och regelbundet i hemmen (Apg 
2:46). De judiska missionärerna i den första tiden predikade ofta på sabbaten i synagogorna 

 Med lovsång menar vi inte någon särskild modern stil som t ex inkluderar lovsångsteam eller 1

lovsångsledare utan tillbedjan som är riktad till Gud i form av sång.



(Apg 17:17, 18:4) och på de böneställen som fanns bland judar, proselyter och gudfruktiga 
(Apg 16:13) men också dagligen bland hedningarna (Apg 19:9). Bland hednakristna började 
man tidigt att samlas på söndagarna (Apg 20:7, 1 Kor 16:2 B2000). I nya förbundet finns 
dock inget påbud om vilken dag som är avsedd för den kristna gudstjänsten, och den kristna 
friheten (Kol 2:16) ger oss möjligheter att anpassa oss till våra lokala förhållanden. 

8. Fråga: Vem får medverka i gudstjänsten? Svar: Alla troende som deltar i gudstjänsten har 
också möjlighet att medverka och bidra till den utifrån hur Anden leder (1 Kor 14:26), 
framför allt genom att nådegåvorna får vara i funktion så att det blir till nytta (1 Kor 12:7). 

9. Fråga: Har församlingens ledarskap någon särskild roll vid gudstjänsterna? Svar: Vid 
enskilda sammankomster som har karaktären av församlingsmöte, ansvarar församlings-
ledningen för ledningen, ordningen och för att lägga förslag, samt att eventuella beslut 
verkställs (Apg 6:1-7, Apg 15:4-30). Vid de vanliga gudstjänsterna har församlings-
ledningen ett speciellt ansvar för undervisningen (Apg 2:42, 4:33, 5:42, 1 Tim 5:17, Jak 
3:1). 

10. Fråga: Hur lång skall en gudstjänst vara? Svar: Detta säger Nya testamentet ingenting om. 
Vissa möten på apostlarnas tid var mycket långa (Apg 1:14, 20:1-12), andra var nog 
betydligt kortare. Överhuvudtaget är det mer väsentligt med innehållet än själva formen. 

11. Fråga: Hur förhåller sig gudstjänsten i Nya testamentet till gudstjänsterna, tempeltjänsten 
och offertjänsten i Gamla testamentet? Svar: Mycket av gudstjänsten i Gamla testamentet 
var kopplat till leviternas prästtjänst, se t ex 1 Krön 23:25-32, 25:1-7, vilket har upphört i 
Nya förbundet (Hebr 7-8). Vi kan se mycket i Gamla testamentets gudstjänst som inspiration 
för oss, men ska inte föra över föreskrifter för gudstjänsten som hör till gamla förbundet till 
det nya förbundet om vi inte ser i Nya testamentet att Jesus och hans apostlar befallde så. 

12. Fråga: Vad finns det för bibelstöd för mötesledare, lovsångsledare, nattvardsledare, 
kollektörer, vaktmästare och andra uppgifter som är vanliga i våra gudstjänster? Svar: Man 
måste skilja på vad som är obibliskt - i strid med Skriften - och vad som är utombibliskt - 
sånt som inte finns i Skriften men som inte strider mot den. Bibeln säger i 1 Kor 14:40 att 
allt skall ske med värdighet och med ordning i den kristna gudstjänsten, och utifrån detta 
kan man motivera en del uppgifter som är utombibliska. 

13. Fråga: Är det viktigt för en kristen att delta i gudstjänsterna? Svar: JA! Bibeln varnar för 
försummelse av sammankomsterna, inte bara för att det skadar dennes tro som försummar 
dem utan också för att sammankomsterna är tänkta till ömsesidig uppmuntran (Hebr 10:25). 

14. Fråga: Hur har den kristna gudstjänsten formats under århundradena? Svar: Mycket av 
ursprunget till dagens kristna gudstjänster kan rent historiskt spåras till gudstjänsten i den 
judiska synagogan, t ex textläsning, bön, predikan och sång, men tyvärr har också hedniska 
influenser tagit sig in under historiens lopp, exempelvis rituell ljuständning, relikdyrkan, 
ikoner, processioner, etc. Under tider av reformation har man vinnlagt sig att också 
reformera gudstjänsten och försöka komma tillbaka till Apostlargärningarna och brevens 
beskrivningar av den kristna gudstjänsten.


