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Förbönen och andra människors frälsning 
 
Inledning. Bibeln säger att församlingens förböner har stor betydelse för andra människors 
frälsning. Vi läser t.ex. uppmaningen från Paulus till Timoteus: 
 
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) 
 
Utläggning. Gud presenteras i texten ovan som vår Frälsare, som vill att alla människor skall 
bli frälsta och komma till insikt om sanningen. För att åstadkomma det har Gud sänt sin Son 
till jorden, för att han skulle bli till lösen för människornas synder. Detta var vad Gud gjorde. 
Vad vi människor, särskilt vi som tror, kan göra är vad texten inleds med: 

§ Bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor 
§ Likadant för kungar och alla i ledande ställning 
§ Leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt gudfruktigt och värdigt 

Sedan kommer specifika instruktioner för kvinnor och män, som kanske tangerar de olika 
svagheter de två könen generellt har: 

§ Männen skall be med heliga upplyfta händer utan vrede och diskuterande 
§ Kvinnorna skall be och uppträda anständigt och återhållsamt, samt med goda 

gärningar 
Oavsett vad dessa instruktioner betyder i detalj, så verkar det som att dessa saker – 
förbönen och ett gudfruktigt liv hos både män och kvinnor – på något sätt samverkar med 
Gud till att människor blir frälsta och kommer till insikt om sanningen.  
 
Ytterligare en bibeltext om bönens betydelse för människors frälsning. Väckelsen i 
Jerusalem då 3000 människor omvände sig hade föregåtts av en längre period av bön. När 
sedan Anden faller över lärjungarna behövs bara en enda enkel predikan av Petrus för att en 
stor skara av de omgivande människorna skall komma till tro:  
 
Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem 
och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8) 
Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära 
staden, en sabbatsväg därifrån. (Apg 1:12) Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans 
med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.  (Apg 1:14) 
När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som 
när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld 
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visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes 
alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att 
tala.  (Apg 2:1-4) Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom 
har Gud gjort både till Herre och Messias." När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, 
och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade 
dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då 
skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är 
långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." Också med många andra ord vittnade 
han och uppmanade dem: "Låt er frälsas från detta bortvända släkte." De som då tog emot 
hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.  (Apg 
2:36-41) 
 
Vi förstår av detta att den uthålliga bönen var den avgörande faktorn som utlöste denna 
underbara väckelse. 
 
Andra indirekta bibeltexter. Följande bibeltexter indikerar mer indirekta kopplingar mellan 
människors frälsning och bönens betydelse: 

§ Petrus och Johannes botar en lam man på väg till ett bönemöte: Apg 3:1-4:4. Notera 
att antalet troende efter denna händelse uppgick till c:a 5 000 män, förutom kvinnor 
och barn. 

§ När Petrus bad på taket, och Kornelius bad – trots att han inte var omvänd – 
handlade Gud så att väckelsen i Korneli hus inträffade: Apg 10:1-48 

§ Paulus och Silas gick till ett böneställe, och där blev Lydia frälst: Apg 16:11-15 
§ Paulus och Silas hamnade i fängelset i Filippi efter en konfrontation med en spådam, 

men efter ett nattligt bönemöte med lovsång gjorde Gud ett under och fångvaktaren 
och hela hans familj kom till tro: Apg 16:16-34 

 
Fortsättning på Danny Velascos vittnesbörd1. Kändisfrisören Danny Velasco, New York, 
vittnar om bönens betydelse för sin egen frälsning med följande ord, och det framgår att 
hans kristna vänner hade bett för honom: 
 
I went directly from that hospital into a Christian rehab. I just began to devour God’s Word. It 
was like I was a hungry man feasting on the Word of God.  
 
I came and stayed with her [the woman who had witnessed to me, telling me to call upon the 
name of the Lord] and her husband in their apartment. We went to Brooklyn Tabernacle.  
 
Pastor Cymbala said something from the pulpit, “You want to hear a great miracle? Danny 
Velasco got saved, and he’s sitting right there.” And the place went nuts. They all knew me as 
this 108-pound drug addict living on the street. They had all been praying for me.  
 
I know that God is real and that He heard me. He was as close as the mention of His name 
and whoever calls on the name of the Lord will be saved. 
 
 

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


