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BÖNSÖNDAGEN - Bönen 

Tror du på det du gör? Vilken fråga kanske du tänker, men den är högst 

aktuell. Tror du på att källsortera och låta bli onödiga resor – eller - är 

det enklast att strunta i allt, det är ändå kört? 

Det är givetvis enklast att strunta i allt. Ger den attityden ett bra liv? 

Dagens text slutar med att Jesus ifrågasätter om det finns någon tro här 

på jorden, när han kommer tillbaka. Citerar: Men Människosonen, skall 

han finna någon tro här på jorden när han kommer?« 

Vi har biblisk allmänbildning och i dag skall vi lägga märke till ordvalet 

Jesus använder: … skall han finna någon tro … En reflektion: Kommer 

Jesus tillbaka till ett människosläkte - som lever i en total uppgivenhet 

- där uppgivenheten medför total meningslöshet? Alltså, att männi-

skorna tappat tron på allting. Som glömt – eller förkastat - att Jesus är 

Guds uppståndne son, som har all makt? 

För 2700 år sedan skrev profeten Jesaja att jorden slits ut som ett klä-

desplagg. En träffande beskrivning av människans miljöpåverkan i dag: 

Jes 51:5-6 … Fjärran länder väntar på mig, de sätter sitt hopp till min 

makt. Lyft blicken mot himlen, betrakta jorden därunder. Himlen skall 

lösas upp som rök, jorden slitas ut som en klädnad och dess invånare 

dö som flugor. Men min hjälp varar i evighet, min rättfärdighet går 

aldrig om intet. 

Aposteln Petrus ger oss följande förutsägelse: 2 Pet 3:13 Men efter hans 

löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. 

Oavsett jag är ateist eller bekännande kristen, så är det ett faktum att tro 

är tro som inte kan bevisas. Personligen ser jag Guds omsorg i mitt dag-

liga liv. Efteråt! Mitt i hetluften kan man bara hålla fast i hans löften. 

Det är till sina lärjungar som Jesus ger trygghetslöftet:  

Joh 14:27 Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er 

inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. 



På söndag är det bönsöndagen. Vill jag vara hans lärjunge? Vill jag lita 

på att han har burit evighetskonsekvensen av mina misstag? Då kan jag 

vara säker på att han hör mina böner. Dessutom har han lovat att be-

svara dem. Utan något som helst förbehåll! Vi tar del av Jesu löfte: 

Mark 11:21-25 Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sade till Jesus: 

»Rabbi, ser du, fikonträdet som du förbannade har vissnat!« Jesus sade 

till dem: »Ni skall tro på Gud. Sannerligen, om någon säger till berget 

här: Upp och kasta dig i havet! och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att 

det skall gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er: tro att 

ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Och när ni ställer 

er och ber, skall ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då skall 

också er fader i himlen förlåta er era överträdelser.« 

Jesu löften gäller utan förbehåll! Min och din del består i att du och jag 

vill vara Jesu lärjunge. Vill jag inte lära mig att mota bort tvivlet, är jag 

en motvillig lärjunge. Ett delmål för den onde - som är tvivlets ur-

sprung. Hans mål är att ”vi ger upp och struntar i allt, det är ändå kört”. 

Jak 1:6-8 Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas 

av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, 

skall inte vänta sig något av Herren. 

Med de reflektionerna är det dags för bönsöndagens evangelium: 

Luk 18:1-8 Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och 

inte ge upp: »I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud 

eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon 

kom gång på gång till honom och sade: ’Låt mig få ut av min motpart 

vad jag har rätt till.’ Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: 

’Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så be-

svärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt 

till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.’« Och Herren 

sade: »Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud 

låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? 

Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han skall snart nog låta dem 

få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden 

när han kommer?« 


