
Bönsöndagen  
Lukas evangelium 18:1-8 

Änkan och domaren 

18  Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att 
tröttna: 2 "I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för 
människor. 3 I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sade: Ge 
mig rätt mot min motpart! 4 En tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även 
om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor 5 ska jag ändå ge den här änkan 
rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt 
springande."[a] 

6 Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. 7  Skulle då inte Gud skaffa 
rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till 
dem[b]. 8  Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska Människosonen finna tron 
på jorden när han kommer?" 

... 

BÖN = Det första jag tänker på är ett samtal/Relation 

Bön kan ske på många olika sätt. Jag brukar tänka att hela ens liv är en bön. Jag 

personligen har lite problem att be inför människor för då måste man "finna" ord som 

jag vanligtvis inte skulle använda då jag samtalar med Gud i min ensamhet.  

Trons bön. En syndares bön. Rättfärdig mans bön.  

"Vet att man ska få bönesvar en dag som änkan."  

Det som fick mig att bli troende var just att jag fick bönesvar angående olika saker 

jag har bett specifikt om. Jag var specifik och direkt. Inte som en order utan mer 

som den enträgna änkan.  

 

Varje dag ber 400 000 svenskar bordsbön. Artikel.  
 
BÖN 
 
PUNKT 1 B - BE 
På samma sätt som det är att ge och ta i en relation eller samtal, är det i ens böneliv.  
Det finns en tid att be om saker och vilja att något ska hända, ex änkan.  
Sen finns det en tid att vara tyst och ta emot vad Gud har att säga.  
Återigen detta att ta emot kan ske på många olika sätt. Det kan vara så att Gud talar 
genom en människa, genom händelser, genom "sammanträffanden", genom tanke.  
 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=SFB15&search=Luk%2018:1-8#fsv-SFB15-25753a
https://www.biblegateway.com/passage/?version=SFB15&search=Luk%2018:1-8#fsv-SFB15-25755b


Samtidigt finns det några nyckelord när det kommer till BÖN 

1. Ödmjukhet - Vi får veta att Gud som är så mycket större än oss alla faktiskt är vår far 

och han lyssnar. Men vi får komma inför honom i ödmjukhet och be på grund av att han 

har sagt att vi ska be till honom.  

2. Tacksamhet - Detta är väldigt viktigt. Vi måste verkligen känna tacksamhet att vi har 

möjlighet att be.  

3. Trofasthet - Vi kan inte tänka att vi har bett en gång och sen är det klappat och klart. 

Liknelsen om änkan har en hemlighet vi kan lära oss mkt av.  

 

Men vi är uppmanade att be, söka, knacka. Inte bara för att få saker. Utan just för att vi är 

uppmanade till att göra det. 

PUNKT 2 Ö - Överraskning 

På samma sätt som en relation, så kan det ibland inträffa överraskningar i ens böneliv. 

Det kanske kan vara så att man ber eller tänker på något men samtidigt finns en tanke i 

ens huvud att "det kommer aldrig ske, det är omöjligt, vem är jag som tänker så?". 

Dock får vi komma ihåg att det inte finns något egentligen som är omöjligt. I alla fall inte 

om vi ska tro det som står i Lukas 1:37 "ty för Gud är inget omöjligt".  

 

Gunnar från Alphakurs, var sugen på Rådjursgryta. Rådjur ramlade ner . 

 

PUNKT 3 N - Nystart 

Artikel Positiva människor lever längre 

https://www.expressen.se/amelia/halsa/positiva-personer-lever-langre-och-mar-

battre-har-ar-deras-7-vanor-du-vill-ta-efter-2/ 

Det är aldrig för sent att börja ett nytt böneliv. Man får göra det i sin egen takt.  

Man kan komma igång även om det har varit långsamt eller segt ett långt tag.  

Av personlig erfarenhet vet jag att man aldrig ångrar att man bett en lång stund.  

Folk förr i tiden kunde be hela nätter.  

Ung man Slussen, ett år sedan arg nu troende.  


