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BÖNSÖNDAGEN - Bönen 

Luk 11:1-13 En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När 

han slutade sade en av hans lärjungar till honom: »Herre, lär oss att 

be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.« Då sade han till dem: 

»När ni ber skall ni säga: 

Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 

Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra 

synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och ut-

sätt oss inte för prövning. «Han sade till dem: »Tänk er att någon av 

er går till en vän mitt i natten och säger: ’Käre vän, låna mig tre 

bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig, och jag har 

ingenting att bjuda på.’ Då kanske han där inne säger: ’Lämna mig i 

fred. Dörren är redan låst, och jag har barnen hos mig i sängen. Jag 

kan inte stiga upp och ge dig något.’ Men jag säger er: även om han 

inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det 

därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad 

han behöver. Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni 

finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den 

som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 

Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om 

en fisk eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu 

redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då 

inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?« 

Dagens evangelietext utgörs av Herrens bön. Den vi kallar ”Fader 

vår”. Den är ofta använd i kristna sammanhang. Väldigt ofta vill jag 

påstå. Ja, så ofta att man slentrianmässigt läser med. Läser med, utan 

att tänka på innehållet. Vad blir det för bön?  

Givetvis blir det ingen bön!  

Bara ett antal ord – utan mening! – som jag uttalar. Då blir det helt fel. 

Jesus säger följande till sina lärjungar: 

Matt 6:7-8 Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hed-

ningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. 

Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett 

honom om det. 



Att få Guds förlåtelse är centralt för dej och mej som enskilda indivi-

der. I förra veckans bibliska allmänbildning delade jag tankar om för-

låtelse.  

Att ge förlåtelse är något som verkligen kostar på. Faktiskt även att ta 

emot förlåtelse. Den mänskliga egenskapen ”prestige” sätter krokben 

för oss, när det gäller att ge och ta emot förlåtelse. 

Förlåtelse är en grundförutsättning för vår relation till Gud. Jesu hu-

vuduppdrag var att möjliggöra Guds förlåtelse, genom att radera evig-

hetskonsekvensen av mina och dina misstag. Våra överträdelser. Vi är 

förlåtna, på samma sätt som rövaren på korset. Alltså utan minsta möj-

lighet att själva påverka vår situation.  

Vilken gåva som Jesus gav oss, helt fantastiskt! Nu kan jag fortsätt-

ningsvis leva tryggt, som jag brukat, utan någon förändring. Eller …? 

Vi kan aldrig göra oss förtjänta av Jesu försoning, men, Jesu förso-

ningsgåva förpliktigar oss att lämna de onda delarna i våra liv. Vår 

oförsonlighet är en av dessa onda delar som vi måste lämna. Jesus sä-

ger så här om vår oförsonlighet: 

Matt 6:14-15 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall 

er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter männi-

skorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser. 

Förkunnar Jesus en gärningslära i dessa ord? Nej, han motiverar oss 

på starkast möjliga vis att börja leva som hans lärjungar. Göra och 

tänka som han. 

Är jag oförsonlig då gör och tänker jag givetvis inte som Jesus.  

Att vara Jesu lärjunge är uppdraget Jesus gett dej och mej. Sannolikt 

dödar min oförsonlighet mitt lärjungaskap. När det tar emot att ge ut-

tryck för att jag är beroende av Jesu försoning, då är det fara på färde. 

Paulus ger lärjungarna ett konkreta råd i att inte gå in i oförsonlighet: 

Ef 4:26 Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er 

vrede. 

Jesus förlät oss och tog evighetskonsekvensen. 

Inför vetskapen om Jesu offer för oss, blir de alltför ofta sagda orden: 

”… jag förlåter dig aldrig!!! …” både futtiga och tarvliga. 


