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Bönens betydelse för din egen frälsning 
 
Inledning. När aposteln Petrus predikar på den första pingstdagen i Apostlagärningarna 2 så 
citerar han ett ord från en av Gamla testamentets profeter, Joel: 
 
Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. 
Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män 
skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min 
Ande, och de skall profetera. Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på 
jorden, blod, eld och rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag 
kommer, den stora och härliga. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn 
skall bli frälst.  (Apg 2:17-21) 
 
Här beskriver profeten vad som skall känneteckna de sista tiderna: 

• Guds Ande skall utgjutas över allt kött 
• Söner, döttrar, unga män och gamla män, tjänare och tjänarinnor skall få en profetisk 

dimension över sina liv 
• Kosmiska omvälvningar inför Herrens dag 
• Frälsning skall ges åt var och en som åkallar Herrens namn 

I det här studiet är det den sista punkten som är den viktiga: bönens – åkallans – betydelse 
vår egen frälsning. 
 
Anmärkningar. I det citat från Joel som Petrus predikar över står åkallar i en verbform som 
kallas subjunktiv aorist, som inte har någon direkt svensk motsvarighet, men man brukar 
översätta det som en möjlig punkthändelse, ofta i det förflutna. Vidare står ordet frälst i en 
annan form, passiv futurum, dvs framtida händelse som någon annan gör. Summan av detta 
är att det finns en möjlighet att bli frälst av Gud och villkoret är att man vid ett särskilt 
tillfälle vänder sig till Herren i åkallan och bön. En människans frälsningsprocess – för vi har 
blivit frälsta, vi håller på att bli frälsta, och vi ska bli frälsta – börjar alltså på något sätt med 
att man åkallar Herrens namn1. 
 
Fler bibelställen som kopplar den personliga bönen till frälsningen. Det finns flera exempel 
på hur Nya testamentet kopplar bönen till frälsningen: 

• Apg 22:16: Ananias uppmanar Paulus vid hans omvändelse att åkalla Herrens namn. 
Här står också verbet i aorist, vilket betecknar det tillfälle då Paulus åkallade Herrens 
namn för första gången 

• Rom 10:12-14: Paulus undervisar om att det är genom åkallan som Herrens 
välsignelser kommer människor till del när de kommer till tro. Läser man strax innan 
ser man också att Paulus kopplar Jesus till Herrens namn genom bekännelsen: Jesus 
är Herren (Rom 10:9) 

 

                                                        
1 Jag tror personligen man skall vara försiktig med att formulera färdiga böner som människor skall läsa för att 
bli frälsta. Något sådant finns inte i Nya testamentet. Att åkalla handlar mer om att anropa Herrens namn än 
om att läsa något som är färdigformulerat av människor. Nog för att människor kan bli frälsta så, men då är det 
nog mer trots att de använt färdigskrivna böner, t.ex. den s.k. ”frälsningsbönen”. 
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Frälsningen börjar med bön och bevaras genom fortsatt bön. Att åkalla Herrens namn må 
vara början på frälsningen, men det är ingen engångsföreteelse. Att bli frälst är inte att som 
att ta en vaccinationsspruta som räcker länge, det är snarare likt att börja äta vitaminer 
dagligen, men det kanske är så att den första dosen är något större än de följande. Några 
bibelord som beskriver detta är följande: 

• Apg 2:42 – den kristna gemenskapen i Jerusalem sägs här vila på fyra ben, av vilka 
bönerna är ett sådant ben. Ett kristet liv i en kristen gemenskap är ett liv i bön, enskilt 
och gemensamt. 

• 1 Kor 1:2 – här ges ett kännetecken på de kristna på alla platser: de åkallade Herren 
Jesu Kristi namn. Och här står verbet i presens particip, så en ännu bättre 
översättning än åkallar är åkallande. 

• Ef 6:10-18 – här beskrivs den kristna vapenrustningen som en kristen skall klä sig i för 
att kunna tjäna Gud och stå emot ondskans andemakters olika angrepp. I slutet sägs 
följande ord: Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. 

• 1 Thess 5:17 – Bibelns kortaste vers innehåller kanske mer än alla andra verser: Be 
ständigt. 

 
Avslutning. En kändisfrisör från New York, Danny Velasco, vittnade om sin frälsnings med 
följande ord2. Han låg då på ett sjukhus, fullständigt utslagen och märkt av sjukdom efter en 
lång tids missbruk och hemlöshet: 
 
“I had begun to develop a lot of phobias and things that were just unnatural. I started 
developing a lot of voices in my head. One voice started spewing filthy language in my head, 
just filthy, unconnected, disjointed words while the other voice was accusing. Then another 
voice had joined in that was just laughing and laughing and laughing. I had gone from this 
kind of celebrated person to this crazy man living on the streets of New York talking to 
himself, laughing, and cursing.  
 
I was starving to death. I had gotten down to 108 pounds. I had hepatitis A, hepatitis B, and 
hepatitis C all at the same time.  
 
I got off the train. I remember stumbling to this hospital that I saw. When I woke up, I was in 
a hospital bed, and I was lying in my own vomit. All the voices were screaming in my head. 
 
There was one moment where I heard like a sweet voice that said, “The day you call on the 
name of the Lord, He’s going to set you free.” That’s when I began to cry out to God. I didn’t 
know how to pray. I didn’t know really what I was saying. I was just saying, “Jesus, help me. 
Save me. You’re my only hope. I have no other hope.” That’s the moment that I’ll never 
forget ‘cause at that moment the spirit of the living God just swept into that hospital room. 
All of the voices in my head stopped and all the fears and phobias just dropped away from 
me. I knew that I was in the presence of God. I knew that the spirit of God was in the room 
healing me and changing me.” 
 
Den som åkallar Herrens namn skall bli frälst! 
 

                                                        
2 http://www1.cbn.com/700club/dying-high-life-salvation-danny-velasco  


