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Olika typer av bön, del 2: Förbön 
 
Inledning. Vi har nu gått in på olika områden av bönen, och vi började med det kanske allra 
viktigaste: lovprisning. Nu går vi vidare till ett annat område inom bönen som också är 
mycket viktigt, nämligen förbön. Som det hörs på själva ordet handlar det om att be för 
saker och ting, personer men också olika omständigheter. Poängen är att det inte i första 
hand handlar om våra egna behov utan om andras behov, men vi blir även välsignade själva 
när vi ber för andra. 
 
Inledande exempel på förbön i Bibeln. 

• Abraham bad för Sodom (1 Mos 18:16-33). Det är intressant att den man som kallas 
trons fader (Rom 4:11) är den förste(?) som praktiserar sådan intensiv och uthållig 
förbön för andra människor. 

• Isak bad för Rebecka när hon inte kunde få barn (1 Mos 25:21) 
• Jesus bad för Petrus att hans tro inte skulle ta slut (Luk 22:32) 
• Vi uppmanas att be för de som syndat så att de kan få tillbaka sina andliga liv igen (1 

Joh 5:16) 
• Uppmaning till de äldste att be för sjuka (Jak 5:14), och detta sätts också i samband 

med att vi bekänner våra synder för varandra (Jak 5:16) 
 
Förbönens betydelse. Förbönen verkar vara bland det mest betydelsefulla som en 
församling kan hålla på med enligt följande ord från Paulus:  
 
Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för 
kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt 
gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla 
människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är 
medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i 
allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och för detta vittnesbörd 
har jag blivit satt till härold och apostel - jag talar sanning och ljuger inte - till hedningarnas 
lärare i tron och sanningen. Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta 
händer, utan vrede och diskuterande. På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i 
anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med 
håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder utan med goda gärningar, så 
som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan.  (1 Tim 2:1-10)  
 
Paulus använder mycket starka ord när han uppmanar oss att först och främst ägna oss åt 
olika former av bön, åkallan, förbön och tacksägelse. Motiveringen är att detta har stor 
betydelse för alla människor, främst deras frälsning, samt samhällets utveckling i allmänhet. 
En bedjande församling – med både bedjande män och kvinnor som främsta kännetecken – 
har större betydelse för det omgivande samhällets hälsa än vi kanske tror. 
 
Här används för övrigt ett ovanligt ord i grekiskan för förbön (grek enteuxis) som närmast 
betyder möte, samtal, ansluta sig till, framställning. Ett on-line-lexikon föreslår att dess 
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sammanlagda betydelse bör vara intimt tillträde till att göra förfrågningar till kungen1. 
(Detta påminner starkt om Abrahams förbön för Sodom.) Detta grekiska ord används endast 
en gång till i NT och då i samma brev:   
 
Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla 
sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, 
som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att 
avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och 
känner sanningen. Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas 
emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön [enteuxis].  (1 Tim 4:1-5) 
 
Det intressanta med detta avsnitt är att denna förbön – denna nära tillgång till att göra 
förfrågningar inför himmelens Kung – i kombination med tacksägelse och Guds ord sägs ha 
makten att helga allt som Gud har skapat men som blivit korrumperat av synden, i synnerhet 
det bibliska äktenskapet och olika former av mat. Det är något att tänka på när världen 
försöker få oss att både förkasta eller förändra äktenskapet som institution och fastna i olika 
(onödiga) matrestriktioner. Genom förbönen – förfrågningar inför Kungen – blir sådant 
lovligt. 
 
Andra bibelställen om förbön. Förbönens betydelse följer oss genom hela Bibeln. Här följer 
ytterligare några exempel på detta: 

• Mose ger farao privilegiet att bestämma när Mose skall be för honom (2 Mos 8:9) 
• Samuel samlade hela Israel för att be för dem (1 Sam 7:5), och menade att det vore 

en synd om han slutade be för folket (1 Sam 12:23) 
• Jeremia får uppmaningen att inte be för sitt folk (Jer 7:16, 11:14) 
• Jeremia uppmanar de bortförda att be för den stad de blivit bortförda till (Jer 29:7) 
• Daniels förbön för sitt folk ledde till änglabesök och höga uppenbarelser (Dan 9:20) 
• Kung Darejaves ber om judarnas förböner (Esra 6:10) 
• Job blir själv upprättad när han bad för sina vänner (Job 42:8) 
• Uppmaning till Israel att be för sin kung (Psalm 72:15) 
• Jesus befaller oss att be för de som förföljer oss (Matt 5:44, jfr Luk 6:28) 
• Simon trollkarlen ber om apostlarnas förbön sedan han blivit avslöjad (Apg 8:24) 
• Anden är vår förebedjare med suckar utan ord (Rom 8:26), liksom Jesus är vår 

förebedjare på Faderns högra sida (Rom 8:34) 
• Paulus talar om att församlingens förböner skall bli till hjälp för honom och hans 

medarbetare när de befinner sig i livsfara för evangeliets skull (2 Kor 1:11) 
• Församlingarna ber för varandra under apostolisk tid (2 Kor 9:14) 
• Paulus ber om förbön för att Guds Ord skall spridas (Kol 4:3, 2 Thess 3:1, jfr 1 Tess 

5:25) 
 
Avslutning. Alfred Lorenzen, under många år föreståndare för pingstförsamlingen i 
Köpenhamn, skrev i på 70-talet boken ”Förbönens makt”. På sid. 36 i nämnda bok skriver 
han: "Det sker inget utan att det har förberetts genom bön". Det är sant. Förbönens makt är 
oerhörd, och salig är den församling som upptäcker det och tar det till sig. 

                                                        
1 https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/cgg/ID/3772/Enteuxis.htm 


