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Våga Vänta På Bönesvar 
Predikan i Betelkyrkan Jönåker 

Bibeltext 
Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. 
(Markusevangeliet 11:24) 

Inledning 
Evangelium om Jesus börjar med Guds egenskaper: han är Skaparen, han är 
helig, han är kärlek, han är god, han är allestädes närvarande, allsmäktig, 
oföränderlig, etc. Och utan att vi förstår vem Gud är kan vi aldrig förstå varför 
Jesus måste dö för våra synder för att vi genom tro på Jesus skall kunna få eget 
liv. Egentligen är det väldigt mycket i Bibeln vi inte förstår om vi inte lägger 
märke till Guds egenskaper först. 

En av Guds egenskaper är att han är oberoende av tiden, han är evig. Gud har 
alltid funnits. Egentligen är det fel att säga att han alltid har funnits, för ordet 
”alltid” har ingen mening för honom eftersom hans namn är ”Jag Är”. Gud är i 
sig själv en evig existens utanför tiden, för det är han som har skapat tiden. Och 
Gud har skapat människor och placerat dem i tiden. Vi människor upplever att 
tiden går, att en sekund läggs till den andra. Det gör inte Gud på samma sätt, för 
han står utanför den. För honom händer alltid allting samtidigt (även om till och 
med det är fel att säga ”samtidigt”). Han rör sig fritt i tiden och vet vad som 
händer i morgon, eftersom han redan är där. Han är lik en författare som skrivit 
lång bok om några personer om exempelvis något äventyr personerna upplever 
tillsammans,  och Gud kan likt en mänsklig författare sitta och bläddra i boken 
och följa berättelsen åt alla håll, hoppa in i boken precis var som helst, läsa den 
baklänges, framlänges och vet precis hur den börjar och slutar,  och det har han 
koll på även när han sitter och läser mitt i boken, på vilken sida som helst. En 
mänsklig författare kan också besluta sig för att göra ändringar i boken så att 
handlingen tar en annan väg än han först hade tänkt och så att det går 
annorlunda för personerna i boken, och så kan Gud också göra när det gäller 
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tiden. Han kan, trots att han är oberoende av tiden själv, gå in i tiden och göra 
förändringar så att saker och ting tar en annan vändning än vad det först såg ut 
att göra. Det är det som händer när Gud svarar på bön, för då går han in i 
”boken han skriver i”  och gör ändringar som svar på någon människas böner. 1

Ibland tycker vi att bönesvaren dröjer väldigt länge, och så kan det kanske vara. 
Men för Gud finns ingen fördröjning. Hos honom är saken redan beslutad, klar 
och avgjord, och Gud har redan (om det var hans vilja att svara ja på bönen) 
ändrat i sin bok, men han har kanske gjort det längre fram i berättelsen på en 
sida dit vi, som ingår i berättelsen, inte har kommit ännu. Därför ser det ut som 
det dröjer, men i själva verket har vi redan fått bönesvaret, men vi har inte fått se 
det ännu. 

Som jag sa i början: för att förstå evangeliet, måste man förstå Guds egenskaper. 
Och för att förstå bön och bönesvar och varför vissa bönesvar dröjer måste man 
också förstå vem Gud är. Massor av misstag har begåtts under gångna tider där 
man lärt ut att försenade eller till synes uteblivna bönesvar berott på bristande 
tro hos den som bett, och så har man skuldbelagt folk i onödan och slagit ner 
modet på dem istället för att uppmuntra dem att fortsätta bedja och vänta på 
bönesvaret, för om det är en bön efter Guds vilja så säger Bibeln att vi redan har 
det vi har bett om (1 Joh 5:14-15). Problemet är att man inte har förstått hur 
bön fungerar, att det faktiskt ofta innehåller en period av väntan innan man får 
se vad man bett om, även om man kanske både bett länge och väntat länge. Och 
varför har man inte förstått hur bön fungerar? Jo, för man har ingen kunskap 
om Gud! Och som profeten Hosea säger i Hos 4:6: mitt folk går under i brist på 
kunskap (underförstått: om Gud) och aposteln utropar: vissa av er har ingen kunskap om 
Gud, till er skam säger jag det (1 Kor 15:34). 

Den stora hemligheten till ett fungerande böneliv är att våga be i tro, och (under 
förutsättning att bönen är efter Guds vilja) få nåd att fortsätta be ända tills man 
upplever visshet om bönesvar, men sedan också våga vänta tills bönesvaret 
kommer och under den tiden tacka och prisa Gud för att han har allt under 
kontroll och kommer att uppenbara bönesvaret i rätt tid. 

Min titel idag är ”Våga vänta på bönesvar”, och jag vill utgå från den bibelvers 
vi just har läst. Där ligger faktiskt en undervisning från Jesus om hur man steg-
för-steg kan få uppleva svar på bön. 

 När Mose ber för Israels folk då de fallit i synd och dansat kring guldkalven talar Mose om boken som Gud 1

skriver i (2 Mos 32:32)
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Predikan 
• Lite verbformer. För att rätt kunna förstå bibelversen är det viktigt att ha 

lite koll på vilka former som används i verben: "Ber och begär" står i presens 
indikativ = kontinuerlig och säker handling. ”Tro” står i aktivum presens imperativ 
= uppmaning till aktiv och kontinuerlig handling. ”Fått det" står i aktivum 
presens indikativ = aktiv kontinuerlig och säker handling. ”Vara ert” står i 
futurum indikativ = framtida säker händelse. Detta är ingenting man behöver 
kunna utantill, men verbformerna är för det mesta kopplade till tiden: 
förfluten tid, nutid, framtid, osv, som vi är beroende av men som Gud inte är 
beroende av. Verbformerna kan dock hjälpa oss att förstå hur Gud handlar i 
tiden. 

• Steg 1. Det första steget är att Jesus efterlyser en kontinuerlig längtan hos oss, 
som leder till en kontinuerlig bön. Både längtan och bönen skall vara något 
”tydligt” och ”säkert”, där man påstår och hävdar någonting, typ: det regnar 
idag. Det är inte samma sak att längta efter en glass som att längta efter att 
Guds rike skall ha framgång i ens egen familj, att någon som är svårt sjuk 
skall bli helad, eller att församlingen man tillhör skall hitta rätt väg under 
Andens ledning. När vi verkligen längtar dag och natt efter något så driver 
detta oss till att be dag och natt till Gud. Detta är avgörande, och det är vad 
Jesus illustrerar i liknelsen om änkan och domaren: Jesus berättade för dem en 
liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna…Skulle då inte Gud skaffa rätt åt 
sina utvalda, som ropar till honom dag och natt? (Luk 18:1,7) Sann bön och sann 
längtan är något som är ständigt pågående och är något fast och tydligt. 

• Steg 2. Den andra steget är att vi, när vi ber och begär, uppmanas av Jesus 
att aktivt tro kontinuerligt på bönesvar.  

•  Vår förväntan på Gud skall alltid vara att han skall svara på bön och ge 
oss vad vårt hjärta begär. Jakob skriver att vi skall be i tro utan att tvivla 
(Jak 1:6) och att den som tvivlar inte skall tänka sig att hon skall få något av 
Herren, splittrad (B2000: tvehågsen) som hon är och ostadig på alla sina vägar. 
Här ser vi att den aktiva och kontinuerliga tro vi skall ha när vi ber är 
resultatet av att vi inte är splittrade och ostadiga i vår överlåtelse till Gud. 
Ordet splittrad betyder ordagrant att ha en dubbel själ. Att ha en aktiv och 
kontinuerlig tro för bönesvar handlar främst om att ha överlåtit hela sitt 
liv åt Gud och inte vara splittrad i sitt inre. 
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•  Gud använder också vår tro för att visa vad han tänker göra. Så länge 
tron är vag och osäker har vi inte bett färdigt, men när tron blir 
kontinuerlig — och Gud inte har visat att han vill något annat i den 
givna situationen, för det kan han göra — kan vi veta att bönesvaret är 
nära, ja bokstavligen har vi enligt Jesus redan fått det (jfr 1 Joh 5:15). 
Detta är innebörden av tron, enligt Hebreerbrevet: vi får en visshet om det 
som vi inte (ännu) kan se (Hebr 11:1). Och detta gäller både för vår frälsning 
och för bönesvar. Vi lever i tro utan att se. Genom tron förstår vi andliga 
verkligheter som inte syns i den fysiska världen. 

• Steg 3. Det tredje är att när bönesvaret är nära och vi upplever trons 
förvissning att vi redan fått vad vi ber om så kan vi handla aktivt och 
kontinuerligt därefter som om vi redan hade det i vår hand. Detta framgår 
ganska dåligt av vår bibelöversättning, men Svenska Reformationsbibeln är 
tydligare, för där står det: Allt vad ni begär i era böner, tro att ni får det, så skall det 
ske er. (SRFB, rev M — 17 mars 2014). Lägg märke till att Jesus uppmanar 
oss att tro att ni får det. Här talar Jesus om att mottagandet  av bönesvaret är 2

en presens-handling, kontinuerlig och nutida. Här kan vi också börja tacka 
för bönesvaret och prisa Gud för vad han redan har gett oss, även om vi inte 
ser det ännu. 

•  Steg 4. Det fjärde steget är att utifrån att de tre föregående sakerna —
kontinuerlig längtan och bön, visshet om bönesvar, aktivt mottagande i tro — 
så säger Jesus till sist att vi med säkerhet kommer att få se bönesvaret i 
verkligheten inom en kort eller lång framtid, och vår uppgift i detta blir då att 
vänta på det bönesvar som redan är givet. Detta framgår också dåligt i vår 
översättning, men som redan påpekats står verbet som översatt till ”vara 
ert” (SFB98) eller ”skall ske er” (SRFB) i futurum indikativ, vilket återspeglar 
säker framtida händelse. Vi kan uppleva visshet som om vi nästan har det i 
våra händer och vi kan prisa och tacka Gud för det, men i slutändan är det 
alltid Herren som bestämmer när det väl skall visa sig i det öppna  (jfr Matt 3

6:6 SRFB). Vår uppgift är att be och tro och sedan vänta — för det är Guds 
uppgift att avgöra när bönesvaret skall komma och på vilket sätt. 

 Verbet för få är grekiskans lambano, vilket betyder ta, få tag i, erhålla, ha, hålla, etc. 2

 Det är samma förhållande som råder när det gäller förbön för sjuka i Jak 5:14-15. I vers 14 används en 3

verbform, aorist,  som indikerar punkthändelser: tillkallande av de äldste, smörjande med olja, trons förbön och 
handpåläggning sker vid en specifik tidpunkt. I vers 15 däremot används konsekvent futurum när det gäller hur 
trons bön skall rädda den sjuke och Herren skall resa upp denne. 
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• Några exempel: 
• Lewi Pethrus skriver i sina memoarer mycket om bön och bönesvar. 

Bland annat skriver han om sin mor att när hon låg på sin dödsbädd 
berättade för honom att hon hade upplevt en tydlig visshet att Gud skulle 
frälsa alla hennes barn — det var bara Lewi som var frälst vid den tiden 
— och i den vissheten somnade hon in och gick hem till Herren. Och det 
blev så: alla Lewis syskon överlämnade sig åt Gud, vissa snart, andra 
senare, men alla gjorde det. Lägg märke till att den som bad inte fick se 
bönesvaren, men i sitt hjärta redan hade tagit emot dem och tackat Gud 
för dem. 

• Lewi Pethrus skriver också att han ofta upplevde en våldsam bönekamp 
kring saker som var större än de omedelbara problem han hade omkring 
sig och att han också upplevde visshet om bönesvar för saker som sedan 
visade sig många, många år senare i helt andra sammanhang.  

• David Wilkersson berättar i en predikan om hur han upplevt att han fått 
nåd att ”be igenom” saker och ting när det gäller sin verksamhet och sin 
familj som han upplevt full visshet om bönesvar för, men där ännu inga 
konkreta tecken på bönesvar visat sig ännu. 

• Inför vår flytt hit till Nyköping började vår brottningskamp i bönen strax 
efter att vi förstått att vi skulle flytta hit (januari) och det vi bad om var 
arbete, bostad, skolor till barnen. Vissa praktiska saker kring flytten löste 
sig utan att vi ens bett om det, andra saker har vi nämnt dag och natt för 
Herren i bön. Och en del av dessa senare saker har vi sett bönesvaret på, 
men andra saker har tagit längre tid. Men en måndag i juni dagen efter 
att jag varit hos en person som ifrågasatt vår flytt ganska hårt och 
därigenom slagit ner modet på mig, så kom plötsligt en sådan visshet över 
mig att vi skulle få bönesvar kring det som vi var mest oroliga för: ett hem 
och ett arbete till mig. Och jag upplevde nästan bokstavligt talat att jag 
hade svaret i min hand. Denna underbara visshet höll i sig i ungefär en 
vecka, sedan svalnade känslorna lite grann, men det finns fortfarande lite 
grann kvar av upplevelsen i mitt inre och jag måste då dagar då jag är 
nere påminna mig om vissheten jag fått. Som ni vet, strax efter att vi kom 
hit fick jag arbete på Folkhögskolan — ett stort bönesvar — och som ni 
vet, ett eget hem väntar vi fortfarande på. Och vi måste våga vänta. 
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• Därför vill jag slutligen landa där vi började: våga vänta på bönesvar. Och jag 
tror faktiskt att det är det allra svåraste. Så länge man är i nöd och behov av 
Guds ingripande, drivs man ner på knä, och när man sedan upplever visshet 
så fylls man med jubel och det jublet räcker ett tag, men sedan kommer 
(ibland) en svår väntan när känslosvallet kanske är över. Om väntan blir lång, 
så är det lätt att man förlorar modet, men då är det viktigt att man påminner 
sig om att Gud är trofast och har makt att uppfylla allt vad han har lovat, och 
det är viktigt att påminna sig om att man faktiskt fått visshet om att 
bönesvaret redan är givet, och det är viktigt att fortsätta att tacka och prisa 
Gud och leva för honom och inte låta modet sjunka. För vad är alternativet? 
Att ge upp? Att sluta tro? Nej, Gud förbjude att vi skulle börja tänka så. Jesus 
säger ju: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. 

Avslutning 
Har du saker du ber för? Har du upplevt visshet om bönesvar? Är du i början 
eller slutet av en lång väntan på att det du redan har fått skall bli synligt? Låt oss 
förena oss i bön kring nådens tron, i en bön om förnyad uthållighet och tro för 
bönesvar, så att vi vågar vänta på bönesvaren. Amen! 
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