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Bön för överheten 
 
Inledning. Vi har snuddat vid detta ämne förut, och då har vi läst dessa välkända ord av 
Paulus till sin andlige son 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.  (1 Tim 2:1-4, SFB´98) 

Den överhet vi skall be för berör Paulus även på ett annat ställe: 
• Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen 

överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig 
emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar 
domen över sig själva. Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda 
utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt 
då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds 
tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte 
svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det 
onda. Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också 
för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds 
tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla: 
skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör 
få vördnad och heder åt den som bör få heder.  (Rom 13:1-7, SFB’98, jfr 1 Petr 2:13ff) 

Vad kan vi lära oss av dessa ord? Dels säger de något om den överhet vi har över oss, och 
dels säger de något om vår uppgift när det gäller förbönen för denna överhet. Låt oss titta 
lite kort på dessa två saker. 
 
Utläggning.  
Om överheten: 

• Den är något Gud har inrättat: vad Gud har bestämt 
• Den är, i sin roll som överhet, en Guds tjänare 

1. Till vår bättring, om vi gör det goda 
2. Till vårt straff, om vi gör det onda 

• Den är något som, utifrån det ämbete det har, skall hedras 
• Den är något vi fullgör våra skyldigheter mot: skatt, tull, vördnad, heder 

Det ser ut som att Gud vill att det samhälle vi människor bygger skall vara hierarkiskt1, där 
det finns en överhet som svarar inför Honom gällande vanliga människors säkerhet, välfärd 
och rättvis rättskipning. Det innebär inte automatiskt att överheten känner Gud, men när 
den utför sitt uppdrag är trots detta Guds tjänare. Och människor förväntas underordna sig 
den av respekt för det ämbete den har. I någon mening kan man härleda den förväntade 
respekten för överheten till relationen mellan barn och föräldrar i Mose lag:  
 

                                                        
1 Denna hierarki är en avspegling av den andliga världen där det finns olika nivåer av makt och ansvar, med Gud 
som yttersta instansen. 
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Hedra din far och din mor, så som HERREN, din Gud, har befallt dig, så att du får leva länge 
och det må gå dig väl i det land som HERREN, din Gud, ger dig.  (5 Mos 5:16, SFB’98)  
 
Ett nyckelord i Skriften är just underordnande, och ett fungerande samhälle bygger på att 
barn underordnar sig sina föräldrar (2 Mos 20:12), hustrun sin man (Ef 5:22), mannen Kristus 
(1 Kor 11:3), yngre under äldre (1 Petr 5:5), anställda under arbetsgivare (Tit 2:9), 
församlingsmedlemmarna sina ledare (Hebr 13:17), alla människor under överheten (Rom 
13:1), och slutligen hela samhället som böjer sig under Gud (Hebr 12:9). När dessa relationer 
sätts ur spel, upphör samhället slutligen att fungera2 eftersom inga fungerande samhällen 
kan vara icke-hierarkiska3.  
 
Om förbön för överheten: 

• Det är tydligen något som skall prioriteras: Först av allt uppmanar jag till bön och 
åkallan, förbön och tacksägelse.  

• Förbönen gäller alla människor i allmänhet men kungar och alla i ledande ställning4 i 
synnerhet. Tydligt från ovan är att vi inte bara skall be för överheten, utan också 
tacka för den. Hur ofta har vi tackat Gud för vår kung, vår statsminister, regering och 
riksdag utan hänsyn till dessa institutioners prestationer och vilka som de facto sitter 
på dessa poster för tillfället? 

• Tydligen är det yttersta syftet med förbönen för överheten att bereda väg för 
människors frälsning: människor i allmänhet, men kanske även överhetens frälsning i 
synnerhet (en fullständigt gudfruktig regering får vi inte förrän under tusenårsriket) 

• Detta sker framför allt genom att de redan troende får leva ett stilla liv, på allt sätt 
gudfruktigt och värdigt. Man kan fundera på vad det betyder. Några förslag är att: 

1. en kristen som lever gudfruktigt är ett levande vittnesbörd som är synligt för 
alla människor, och  

2. när vi får leva gudfruktigt har vi särskild frihet att verka så att andra 
människor får höra evangeliet och bli frälsta, men kanske också  

3. överheten skall påverkas i rätt riktning när de ser hur de kristna underordnar 
sig densamma. Vem vinner mest respekt hos överheten, den som gör uppror 
mot den eller den som frivilligt underordnar sig den? 

 
Frågeställningar att fundera över och samtala kring. 

• Ska man be eller tacka för en överhet som är ond, korrupt eller mot kristen tro? 
• Hur kan vi förstå ordet att ”all överhet är av Gud”? Innebär det att även onda  eller 

på annat sätt olämpliga härskare ytterst också är insatta av Gud i sina ämbeten? Vad 
betyder Jer 27:2-11 i detta sammanhang? 

• Kan vi idag betrakta ”överhetens svärd” som motsvarande det våldsmonopol som 
polis och militär har enligt lagen i vårt eget samhälle? 

• Finns det tillfällen då Bibeln föreskriver (hellre: godkänner) civil olydnad, d v s att en 
kristen tar större hänsyn till sitt samvete än vad överheten föreskriver? 

                                                        
2 I dessa dagar är dessa frågor högaktuella, eftersom den s.k. normkritiken har medfört ett samhällsklimat där 
den som bryter flest regler och lagar är en hjälte och den som underordnar sig dem är en förlorare. Den frihet 
som efterfrågas kommer till kostnaden av anarki, kaos och undergång. 
3 De som påstår det vill i själva verket själva sitta på toppen av en annan typ av hierarki som de själva inrättar 
4 ”Ledande ställning” anknyter i grekiskan till ord som ”upphöjdhet” och ”auktoritet” 


