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  Bönen 

 

Första Mosebok 18:26-32 

Efesierbrevet 3:14-21 

Lukasevangeliet 18:1-8  

 
Inledning  

Bönsöndagen infaller alltid mitt i vårtiden. 
Naturen påminner oss om de lika vardagliga som viktiga livsförutsättningarna: 
Arbete – tillit – tålamod. 
Bonden sår sitt utsäde. Efter en tid grönskar åkrarna och så småningom har det 
blivit ett gyllene sädesfält som ska skördas. 
 
En sådan process kräver något alldeles speciellt: det krävs hårt arbete men också 
stor tillit och stort tålamod. 
Tilliten och tålamodet är en del av växtprocessen. 
 
Så är det också med livet. 
Våra drömmar och vår längtan driver oss till arbete. Men livet kräver också av 
oss att vi visar tillit till livet självt. 
Till att livet vill liv, till att Gud vill liv. Och att vår uppgift är att vänta tålmodigt 
och att lita på att så sker. 
 
Det är samspelet mellan det skapande arbetet och tillit till processen som ger liv. 
 
Vi kan inte bara sitta och vänta på att något ska hända i livet, lika lite som att 
livet enbart handlar om arbete. 
 
Den här bilden som är hämtad från det som vi under vårtiden kan se framför oss, 
och från det arbete som ligger bakom det vi ser, kan hjälpa oss att närma oss 
dagens tema ”Bönen”. 
 
Vi har hört tre bibeltexter som, på olika sätt, handlar om bönen. 
Det som jag, idag, ser som det centrala i alla texterna är att de handlar om att be 
oupphörligt och outtröttligt. Det handlar om tillit, engagemang och uthållighet.   
 
Gamla Testamentet 

När jag läser om Abrahams samtal med Gud så är det två saker som slår mig, 
dels hans enträgna bön och dels frågan: hur gick det sen? 
Det leder mig till att fundera över vad som är det viktigaste är det bönen eller är 
det resultatet? 



 
Varför gick Abraham in i detta samtal med Gud om Sodom och Gomorra? 
 
Först en liten faktaruta, för att påminna oss om den bibliska historien. 
 
Abraham skilde sig från sin samtid på det sättet att han trodde på en enda Gud, 
de andra dyrkade många gudar. 
 
Gud hade sagt till Abraham: ”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till 
det land som jag ska visa dig”. 
Abraham bröt då upp och hans brorson Lot följde med honom. 
Folket var nomader, man vandrade omkring, men vart efter så blev man allt mer 
bofasta och man delade upp landet mellan sig för att det skulle räcka till bete för 
ens egna hjordar. 
Lot gick åt ett håll och fann goda betesmarker vid Sodom och bosatt sig där. 
Abraham gick åt andra hållet och bosatte sig där. 
 
Innan vi kommer in i berättelsen har Gud resonerat med sig själv och tänkt att 
Abraham och hans folk ska bli stort och mäktigt. Gud hade utvalt honom för att 
han och hans folk ska hålla sig till Herrens vägar och göra vad som är rätt och 
rättfärdigt. 
 
Så långt bakgrunden till det som sker. 
 
Abraham hade förstått att Sodoms och Gomorras dagar var räknade, de som 
sedan tidigare bodde i Sodom var onda människor, som syndade mot Gud.  
Abraham visste om detta och längtade efter en förändring. Han var säkert också 
orolig för vad som skulle komma att hända med hans släktingar. 
 
Så börjar han be och det är som om han undrar om det inte finns någon annan 
utväg än den katastrof som väntar. 
Kan inte staden skonas om det finns femtio rättfärdiga? Jo, han blir bönhörd, 
men om det då finns fyrtiofem, eller trettio, eller tjugo, eller bara tio? Han är 
verkligen enträgen och modig Abraham. 
 
Där slutar Abrahams bön, han var säkert övertygad om att tio rättfärdiga måste 
det väl ändå finnas.  
Men, med facit i handen, kan vi tycka att han slutade be för tidigt, för det som 
senare hände var att staden gick under. 
 
Nu var det inte Abrahams fel att det inte ens fanns tio rättfärdiga, det var inte 
heller fel på hans böner. 
 



Abraham litade på att det i alla fall skulle finnas tio människor som inte var fel 
ute. Han slutade att be och det gjorde han säkert i tillit till Guds löfte, Gud skulle 
skona staden. 
 
Gud skulle säkert ha hållit sitt löfte om tio hade funnits, men de fanns inte och 
därför blev det inte som Abraham bett om och förväntat. 
Innan Sodom och Gomorra förstördes kunde dock Lot och hans familj lämna sitt 
hem. 
 
Har den här händelsen något att säga oss, mer än som ett historiskt dokument 
som kan ge oss förståelse för varför Sodom och Gomorra förintades? 
 
Kan det vara så, i vår bön – att vi ber om rätt saker, men ibland ger upp för 
tidigt, i tillit till att allt ska ordna sig? 
 
Kan det vara så att när vi upplever att vi inte får bönesvar är det inte Guds löften 
det är fel på, inte heller vår bön i sig, men det finns omständigheter runt omkring 
som gör att det inte blev som vi bett om? 
 
Vad kan vi då lära oss: 
- var enträgen i din bön! 
- ge inte upp förrän du fått bönesvar! 
Men kom ihåg att det är din uppgift att be och Guds uppgift att ge svaret och 
hans perspektiv är ett annat än vårt. 
Abraham fick ju många bönesvar på vägen även om hans sista längtan inte gick i 
uppfyllelse. 
 
Lukas texten 

Den här uthålligheten som Abraham är ett exempel på kan vi också känna igen i 
liknelsen som Jesus berättade om kvinnan som tjatade på domaren. Jesus sa ju 
själv att han berättade denna liknelse för att lära dem som lyssnade att alltid be 
och inte ge upp. 
 
Jag tänker att berättelsen om den besvärliga änkan inte handlar om att vi ska 
tjata igenom vår vilja. 
Men vi får och ska vara enträgna i vår bön och Gud har kraften att ge oss långt 
mer än vad vi kan begära. 
 
Den här berättelsen kan lära oss att vi inte ska förvänta resultat utan att behöva 
anstränga oss. 
Vi brukar ju lite slarvigt säga att vi inte ska förvänta att det flyger stekta sparvar 
i munnen på oss. 
Resultatet fordrar en egeninsats. 



Det handlar återigen om att vara enträgna i bönen och att inte ge upp för tidigt. 
 
Tänk på bonden jag berättade om i början. Utan att han sått fälten hade det varit 
ganska meningslöst att med tålamod och i tillit sitta ner och vänta på att skörden 
skulle mogna, även om det är något gott både med tålamod och tillit. 
 
Episteltexten 

Men kan då vem som helst be Gud om vad som helst och till och med få det bara 
man är tillräckligt enträgen? 
 
Svaret på den frågan tror jag att vi har i Episteltexten. 
Där skriver Paulus väldigt tydligt om var vi har vår tillhörighet.  
Det handlar om relationer! 
 
Så frågan om det är själva bönen eller resultatet som är viktigast är egentligen 
irrelevant. Det viktigaste är relationen. 
 
Paulus talar om att vi ska ”stå fasta och vara stadigt rotade i Kristus” så att vi, 
som vi sjön i inledningspsalmen (334), kan ”fatta bredden och längden och 
höjden och djupet och så lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all 
kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller oss”. 
 
Jag tänker att har vi det så; om vi har en levande relation till Jesus, om vi är 
fyllda av Guds fullhet, om vi ”låter Kristus genom tron bo i våra hjärtan”, som 
Paulus också säger, då ber vi inte om vad som helst. 
 
Gud kan ge mer än vad vi vågar tänka eller begära. Och vi får tänka och begära 
det som är i samklang med Guds vilja. 
 
Hur lär man sig då att be på detta sätt? 
Jag kommer ihåg hur det var när jag skulle lära mig simma. Jag vågade inte lita 
på att simdynan skulle bära mig. Tilliten fattades. 
På TV fanns det ett program med en simskola. Där fick man se hur barnen lärde 
sig simma. På så sätt lärde jag mig i teorin hur det skulle fungera. Tålmodigt 
övade jag torrsim. 
Nästa gång vi kom till sjön tog jag inte på mig simdynan, utan gick ut och 
prövade det som jag teoretiskt hade lärt mig och det fungerade! Jag kunde 
simma! Efter det så handlade det bara om att, med tålamod, träna för att blir allt 
tryggare i vattnet. 
 
Be lär man sig genom att be, vi kan behöva hjälp, men träning ger färdighet och 
ganska snart klarar vi det själva. 
 



Avslutning 

Dag Hammarsköld har i sin bok Vägmärken en enkel morgonbön som hjälper 
oss att ha rätt relation och rätt inställning: 
”Herre – din är dagen, jag är dagens”. 
 
Efter att ha bett den morgonbönen får vi fortsätta att be hela dagen, för stort och 
smått, högt eller inom oss, vi får leva ett liv präglat av bön. Så ska vi finna att 
relationen till Gud och bönen blir ett naturligt samtal med honom och det är är 
viktigare än resultatet.  
Men bönesvaren kommer och de kan komma att överraska oss eftersom Gud 
förmår göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. 
 
Jesus vill ge oss tillit, tålamod, engagemang, uthållighet och styrkan att inte ge 
upp. 
 
Här, nära, närmre än jag anar, finns du som känt mig innan jag fanns till. Innan 

jag sökt dig, innan jag har bett, har du i kärlek sett mig och tänkt det som är 

rätt. Du är väl förtrogen med tankarna jag bär. Du går alltid med mig. Alla 

mina ord och tankar, allting som jag gör, vill jag att du delar, vill jag att du hör. 

Du behöver inte ritual och formulär. Du vill lyssna, du är här, nära, närmre än 

jag anar. Psalm 825 i Psalmer och Sånger 
 
 
  


