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Olika typer av bön, del 3: Att lägga fram egna 
önskningar 
 
Inledning. Efter att ha talat om lovprisningens betydelse och förbönens makt går vi nu vidare 
till ett annat mycket viktigt område: att lägga fram egna önskningar inför Gud. Vi såg att 
förbön kunde förstås som ett intimt tillträde till att framställa förfrågningar till Kungen. Det 
får vi göra för andras räkning, men det är också Gud behagligt att vi framställer egna 
önskningar inför Nådens tron (Hebr 4:14-16). 
 
Bibeltext. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur 
vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era 
önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt 
förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant 
och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd 
och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos 
mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er. (Filipperbrevet 4:4-9) 
 
Utläggning.  

1. Bibeltexten ovan talar om önskningar vilket i grundspråket betyder något som frågas 
efter eller har frågats om, dvs en önskan, begäran eller framställan. Vi hittar samma 
ord i Luk 23:24, 1 Joh 5:15. Klart är att det handlar om att uttrycka något man själv 
önskar få av en annan person, i det här fallet Gud. 

2. När det står att vi ska låta Gud i allt få veta det vi önskar, så används i grundspråket 
presens imperativ, dvs vi uppmanas att kontinuerligt göra våra önskningar kända 
inför Gud1. 

3. Detta att vi berättar för Gud om våra önskningar gör vi genom 1) åkallan, 2) bön, och 
3) tacksägelse. 

4. Att göra sina önskningar kända för Gud står i motsats till att göra sig bekymmer. 
Istället lämnar vi bekymren åt Gud när vi gör våra önskningar kända inför Honom. 

5. När vi lämnar bekymren åt Gud sker också ett byte: vi får då hans frid. Denna frid 
sägs övergå allt förstånd och bevarar vara hjärtan och tankar i Hans Son, så att vi 
slipper bekymra oss. 

6. När vi sedan har bett och gjort våra önskningar kända inför Honom finns det också 
ett sätt genom vilket den frid vi fått kan få bestå. Det är att vi följer det som står 
därefter: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och 
uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni 
har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud 
vara med er. Friden i vers 7 och friden i vers 9 är tätt sammankopplade. 

7. Det sistnämnda är viktigt medan man väntar på svar på bön. En sann väntan är inte 
passiv, utan är aktiv i den bemärkelsen att medan man väntar är man aktiv i att göra 
det som är rätt och riktigt i Guds ögon. Då bär friden i väntan på svaret. 

                                                        
1 Eftersom Gud redan vet allt kan vi inte berätta någonting han inte vet, så bönen har inte den funktionen. 
Snarare är det vårt behov av att uttrycka vår önskan inför Gud som gör att Han vill att vi ber, samt att han har 
knutit sina gåvor och välsignelser till våra böner (Matt 7:8). 


