
Luk 11:1-13 – BÖN - Evangelium 

Lukas, mer än någon annan evangelist, visar betydelsen av bön 

i Jesu liv och verksamhet (3:21, 5:16, 6:12, 9:18, 9:28, 10: 21-

22, 11: 1, 22: 41-4, 23:46). 

Lukas 11 börjar med att Jesus "ber på ett ställe”. När han har 

bett klart, frågar en av hans lärjungar, "Herre, lär oss att be ..." 

(11: 1). Som svar, erbjuder Jesus en tredelad undervisning, 

bland annat en modell för bön, en liknelse om bön, och några 

ord om bön. Samma längtan och fråga kan jag ofta känna. 

Jesus, lär mig att be. Jag ber, jag umgås, jag tillber, jag 

lovsjunger, jag ropar, jag talar i tungor, men ändå finns hela 

tiden längtan efter att ännu mer lära mig att be. Vi kan lära oss 

av varandra, av föredömen i historien, men framför allt kan vi 

lära oss av Jesus.  

LÄS Lukas 11:1-13 

1En 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.” 2Då sade han till 

dem: ”När ni ber skall ni säga: 

Fader, låt ditt namn bli helgat. 

Låt ditt rike komma. 

3Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. 

4Och förlåt oss våra synder, 

ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. 

Och utsätt oss inte för prövning.” 

5Han sade till dem: ”Tänk er att någon av er går till en vän 

mitt i natten och säger: ’Käre vän, låna mig tre bröd. 6En god 

vän som är på resa har kommit hem till mig, och jag har 

ingenting att bjuda på.’ 7Då 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.’ 8Men 

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. 

9Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. 

Bulta, så skall dörren öppnas. 10Ty den som ber, han får, och 

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

öppnas. 

11Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när 

han ber om en fisk 12eller ger honom en skorpion när han ber 

om ett ägg? 13Om 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?” 



Herrens bön 

Jesu bön och undervisningen som följer blir som ett svar på 

lärjungarnas längtan efter att lära sig att be . Jesus uppmanar 

sina lärjungar till en djupt personlig relation med Gud, 

uppmuntrar dem att komma inför Gud och använda samma 

namn som han använder - Abba, fader. Han uppmanar sina 

lärjungar att åkalla Gud som ett barn kommer till en kärleksfull 

förälder, lita på att de tillhör Gud och att Gud vill ge dem det 

som är gott och livgivande. Det är alltid utgångspunkten för 

dig och mig också.  

Det Jesus säger i vers 11-13 förstärker denna inbjudan. Om 

mänskliga föräldrar, med alla sina fel, vet hur man ger sina 

barn gåvor som är bra för dem, hur mycket mer kommer då 

fadern i himlen ge goda gåvor till sina barn som frågar honom, 

inte minst den Helige Ande! 

 

Jesus uppmanar också sina lärjungar att be att Guds namn ska 

helgas eller hållas heligt (hagiastheto). Och att leva på ett 

sådant sätt att Guds namn hålls i ära. Fortsättningen av bönen 

blir liksom en följd av detta. När Guds namn är heligt och Guds 

rike kommer, så finns det dagliga brödet för alla, då 

praktiserar vi förlåtelse, och Gud befriar oss från frestelserna. 

Det som är spännande med bönen Jesus lär lärjungarna som 

exempel och som ju också finns i Matteus 6, det är ju att den 

är aldrig individualistisk, den bes utifrån ett kollektiv, utifrån 

ett vi och ett oss, utifrån församlingen. Så även om du har käk, 

finns det alltid någon annan som har det tufft ekonomiskt, och 

även om inte du behöver be om förlåtelse finns det alltid 

någon som behöver det, och även om inte du utsätts för 

frestelse just nu finns det alltid några andra som gör det. Vi 

ber tillsammans, vi lyfter varandra tillsammans.  

BE VÅR FADER TILLSAMMANS 

Vår fader, du som är i himlen. 

Låt ditt namn bli helgat. 

Låt ditt rike komma. 

Låt din vilja ske, 

på jorden så som i himlen. 

Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. 

Och förlåt oss våra skulder, 

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 

Och utsätt oss inte för prövning, 



utan rädda oss från det onda. 

 

Vännen 

För att illustrera att vi kan lita på att Gud svarar på våra böner, 

berättar Jesus liknelsen om vännen som knackar på vid 

midnatt. Gästfrihet var av yttersta vikt i den bibliska världen, 

och när en gäst kom - även oväntade, även vid midnatt - fanns 

det ingen tvekan om att gästfriheten kom före allt annat. Så 

när mannen i berättelsen befinner sig utan tillräckligt med 

bröd för sin gäst, går han till en vän och ber att få låna bröd, 

även om han måste väcka upp hela sin väns hushåll. 

 

"Stör mig inte," svarar vännen inifrån. "Dörren har redan låst, 

och mina barn är med mig i sängen. Jag kan inte få upp och ge 

dig något "(11: 7). Vi kan leva oss in i att vakna upp av att en 

kompis står och ringer på dörren mitt i natten för att få tag i 

lite käk när ICA och Tempo stängt. Det skulle tämja på 

gränserna lite för vår vänskap säkert och spontant tycker vi 

nog att det är den killen som inte beter sig schysst. Men i den 

bibliska kulturen är det vännen som väckte upp som beter sig 

illa. Förmågan hos vännen som fått gäster att visa gästfrihet 

står på spel, och därmed är det hans ära som står på spel. 

 

Jesus berättar ju att mannen så småningom kliver upp och ger 

sin vän lite bröd, inte därför att han är en vän, men på grund 

av att han som knackar på är så ihärdig utan att skämmas.  

Jesu liknelse innebär att om det är så bland vänner med sina 

olika motiv och egenintresse, hur mycket mer vill då inte Gud 

ge oss det som är gott och livgivande, och som gör att Guds 

namn hålls heligt. 

 

Frågar, söker, knackar 

Jesus fortsätter: 9Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så 

skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. 10Ty den som ber, 

han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar 

skall dörren öppnas. 

 (11: 9-10). 

 

Detta är kanske den svåraste delen av passagen av texten 

eftersom vår erfarenhet så ofta motsäger vad Jesus säger här. 

Så ofta vi har bett och inte fått; Vi har sökt och inte funnit. 

Trots våra mest innerliga böner om hälsa och beskydd, har vi 



förlorat nära och kära till cancer och meningslösa olyckor. 

Trots de mest innerliga böner av människor runt om i världen 

varje dag, hör vi dagligen om tragedier och om våld, hunger, 

sjukdomar och naturkatastrofer. 

Om Gud är som en kärleksfull förälder som önskar att ge vad 

som är bra och livgivande (11: 11-13), varför verkar så många 

böner förbli obesvarade? 

 

Jag tror inte det finns något enkelt svar på den frågan, men 

ibland ger vi ändå enkla svar. Ett svar som ges är att det bara 

verkar som om Gud inte har besvarat våra böner; Gud svarar 

alltid, men ibland säger Gud nej. 

 

Det finns tillfällen, någon gång, när så är fallet. Vi ber inte alltid 

om det som är bra och gott för oss, och Gud, som är en 

kärleksfull Gud, svarar nej på vår bön. Men denna förklaring 

kan ju ändå inte förklara alla de gånger vi bett och bett och där 

vår bön helt enkelt måste ha varit i linje med Guds vilja. Bibeln 

säger ju tex att Guds vilja är att alla har tillräckligt att äta och 

att våld och krig upphör. Jesus säger till oss att be om dagligt 

bröd och Guds rike att komma. Ändå fortsätter miljoner att gå 

hungriga och krigen rasar på. 

 

En annan förklaring som ofta ges till problemet med 

obesvarad bön är att "allt händer av en anledning." Gud har 

ett syfte med allt. Oavsett hur galet allt blir, är det en del av 

Guds plan för att åstadkomma något större. 

Detta är en kass förklaring, minst sagt, eftersom det gör att 

vad som än händer måste vara Guds vilja. Logiskt blir då att 

allt ont - som våld, tortyr, svält, och för tidig död - är Guds 

vilja. Vi får helt enkelt inte kalla resultaten av vår egen synd 

och uppror "Guds vilja." 

 

Naturligtvis tror vi att Gud alltid kan göra något bra av det som 

i sig är meningslöst eller t.o.m. ont. Det är ju kärnan i vår tro 

på Jesu död och uppståndelse. Men det är en helt annan sak 

från att säga att allt som händer är Guds vilja. 

 

Så vad kan vi säga om obesvarad bön? Det är klokt att vara 

försiktig med att säga mer än vi möjligen kan veta. Det vi kan 

säga är vad Bibeln säger oss: att Gud är allsmäktig, men Gud är 

inte den enda kraften i världen. Det finns andra krafter som 

också är verksamma, djävulen och hans demoner, ondskans 



makter och döden. Även om Gud har vunnit slutlig seger över 

alla destruktiva krafter genom Jesus död och uppståndelse så 

är det fortfarande strid. Och då kan Guds vilja ibland inte ske.  

Varför bry sig om att be, då, om Guds vilja ändå inte alltid 

sker? Vad säger Bibeln till oss, och vad säger Jesus i detta 

avsnittet i Lukss 11? Jo, att vi är inbjudna till relation med en 

kärleksfull Gud som vill ge oss liv, och som fortsätter att arbeta 

outtröttligt för vår försoning och ett helande för hela 

skapelsen. 

Vi får utan att skämmas och utan att vara blyga i vår bön , 

komma med alla våra behov, vår längan och våra 

förhoppningar till vår Pappa i himlen, eftersom Jesus säger till 

oss att göra det Och vi får lita på Guds alltid vill det bästa för 

oss i kärlek.  Allt som händer är inte Guds vilja. Men vi kan leva 

i orden från Paulus, "Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem 

som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat 

efter sin plan." (Rom 8:28). På alla sätt vill Gud vara med oss 

och hjälpa oss! 


