
 

 

PREDIKAN        Om bön  Lukas 11:1-13   
                                                                                       
OM BÖN 
 
Så här långt i gudstjänsten har vi sjungit böner och lovsjungit Gud, 
Ställt Gud mot väggen och undrat . 
Bett om förlåtelse och tagit emot den, sjungit lovsång, bett ytterligare en bön och läst 
bibeltexter. 
Det har vi gjort för att vi tror att det finns någon att be till, någon som lyssnar och och som vill 
kommunicera tillbaka till oss 
Bönen  
- den troendes relation och kommunikation med sin skapare och räddare. 
Vi fortsätter på den vägen och ser fram emot det bästa av allt - mötet med Gud i nattvarden. 
 
PSALTAREN  är boken där alla mänskliga känslor och situationer finns  
och riktas till Gud och mot Gud. 
 
MITT FÖRSTA MINNE AV BÖN 
Min mamma bad alltid ”Gud som haver..” med mig och mina syskon när jag var liten. 
Och vi avslutade med ”Det går en ängel kring vårt hus ” 
Det har jag alltid burit med mig i vått och torrt genom livet som en trygghet. 
Jag tror att många här kan den. Låt oss be ”Barnabönen” tillsammans. 
 
JAG OCH GUD 
Blir lätt personlig och privat: 
man är sig själv närmast 
behovet av att lyfta det som hjärtat är fyllt av 
Jag står i centrum med mina behov, önskningar, glädje och önskningar 
Och jag i min desperation kräver av Gud att få det jag behöver när nöden är stor 
Och blir det inte som jag vill ,hamnar vi i det som lästes ur Psaltaren 13: 
Varför svarar inte Gud på mina böner? 
Hur länge skall du glömma mig ? 
Hur länge skall du dölja ditt ansikte ? 
Hur länge skall tankarna mala. mitt hjärta ängslas dag efter dag ? 
 
Ibland kan det räcka långt att veta att Gud lyssnar. 
Det finns många andra som är bra på det: terapeuter, psykologer, pastorer diakoner 
Men ibland räcker inte ens det - något måste göras, tycker jag 
 
När jag uttömt allt det som jag burit på ,blir det kanske tyst ett tag. 
Det kan handla om sekunder eller minuter, kanske dagar och veckor 
Och tystnaden gör nåt med mig. Jag öppnar mina sinnen , lyfter blicken 
och kanske ser en blick som inte dömer mig. Det kan vara Guds blick eller någon människas 
Och genom att mina sinnen öppnas kan jag ta emot det som kommer till mig. 
Är det upptäckten att det inte bara är jag som har försökt att få kontakt ? 
Någon annan har ropat och skrikit på mig på andra sidan, bultat på samma dörr fast från 
andra sidan och vill få kontakt. 
 



 

 

 
 
Sång: Jag är en människa.       Text & Musik Tomas Boström 
 
Jag bad om ett dricksglas med vatten 
du gav mig en jords oceaner 
jag bad om ett ljus i mitt mörker 
du tände miljarder av stjärnor 
jag bed dig om Andens vindar 
i stiltjen från vaggan till graven 
då fyllde du upp mina segel 
med urkraften av en orkan 
 
Jag är en människa, jag är en människa 
jag äger ingenting 
jag är en människa, jag är en människa 
och ändå allt 
 
jag bad dig om värme och kärlek 
då gav du mig någon att älska 
jag bad om tro i mitt tvivel 
du fyllde mitt skötbord med joller 
jag bad dig om framtid och löften 
visioner och mod mitt i livet 
då gav du mig vinter med vårluft 
då gav du mig sommar och höst 
 
Jag är en människa, jag är en människa 
fattig bland fattiga 
jag är en människa, jag är en människa 
oändligt rik 
 
Det är lätt att fastna i sitt eget. 
Guds generositet är överväldigande när vi ser vad vi fått och hela tiden får. 
 
 
VÅR UPPGIFT: 
 
1  ATT MED GUDS OCH MÄNNISKORS HJÄLP BLI MER HELA 
I evangelietexten  får vi en modell av bön som efterfrågas av lärjungarna 
Som inte är jag-centrerad utan tvärtom vill få oss att se att den gemensamma bönen 
gör oss mindre utlämnade och ensamma: Vi är ett vi med samma behov. 
Den kan hjälpa oss också med det som är vår uppgift som människor: 
att orka leva med vår kluvenhet och samtidigt be om helande för den. 
Hjälparen, den helige Ande finns som stöder oss. 
Exempel: 
Psaltaren  13 
Se på mig, svara Herre min Gud ! 



 

 

och i nästa stund be orden: 
Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp 
Jag vill sjunga Herrens ära, ty han är god mot mig 
 
C Wesley:  Psalm 334 v 5 
Så tag mitt kluvna jag 
och gör mig hel och gör mig sann 
av kärlek fylld var dag 
 
Elis Malmström 1965 biskop Växjö 
Psalm 217 v 5                                 
  “…vad du vill är helighet men du är barmhärtighet” 
 
VÅR UPPGIFT: 
 
2.  FÖRBÖN 
Att bära varandras bördor 
Även om Gud bär oss och världen är vi kallade att bära varandra o varandras bördor. 
 
Exempel: 
C Vreeswijk:  Ur “ Till Fatumeh “  1987 
 
Mor be för mig. Det hjälper. Jag vet det. 
Inte för att jag måste ha hjälp! 
För vad ska jag med den ? 
Och inte för bönens skull. 
Eftersom adressaten är okänd för mig 
Inkognito, om du vill. 
Men tänk på mig ibland 
när den gröna klövern tryter 
…..nu och i vår dödsstund…. 
Du får säga amen, mor. Amen.                           
 
Psalm 392  Vem visar väg 
 


